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1  Inledning  
1.1   Inledande kommentar  
I idrottssammanhang är våldshandlingar av olika slag vanligt förekommande. För 

många idrotter utgör ett visst mått av våld en nödvändig förutsättning för, eller i 

alla fall en ofrånkomlig följd av, idrottens utövande. Det våld som utövas i en 

idrottslig kontext har emellertid en priviligierad ställning i samhället på så vis att 

straffrättssystemet i större utsträckning har överseende med sådant våld än med 

annat typ av våld. Från ett straffrättsligt perspektiv är det exempelvis skillnad 

mellan att tackla eller putta någon på en ishockeyplan och att utföra samma gärning 

på gatan. Denna priviligierade ställning har uttalats vara grundad på det 

samhällsbidrag idrotten anses utgöra och därmed samhällsintresset av 

idrottsrörelsens fortbestånd.1 Debatten angående i vilken mån idrotten ska besitta 

en sådan priviligierad ställning och i vilken mån idrotten ska särbehandlas i 

straffrättsligt hänseende är ständigt pågående.2 Redan år 1965 skrevs på detta tema 

följande i Stockholmstidningen: ”… kampidrotten, inte minst lagspelen, [har] 

gradvis hårdnat till och tyvärr finns många som tror sig under en idrottskamp utan 

påföljd kunna begå ojustheter och våldsamheter, som de aldrig skulle begå i det 

dagliga livet.”3 Efter att en ishockeyspelare år 2018 dömdes i HD4 för misshandel 

av en annan spelare under en pågående match i SHL fick debatten liv på nytt.5 Mot 

bakgrund av det här anförda anser jag det vara av intresse att se närmare på 

våldshandlingar som företas inom en idrottslig kontext och hur straffrätten 

förhåller sig till sådana våldshandlingar.   

                                            
 
1 Se avsnitt 2.2 nedan.  
2 Se Malmsten 1985, s. 192. 
3 Via Malmsten 1985, s. 192.  
4 NJA 2018 s. 591. 
5 Se exempelvis Affärsliv.com 2017-09-26 och Aftonbladet 2018-07-10.  
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1.2   Syfte och avgränsning  

1.2.1   Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera det straffrättsliga ansvaret för 

våldshandlingar företagna inom idrottsutövning. Uppsatsen kan sägas ha två 

huvudspår – dels att utreda på vilka principiella och rättsliga grunder idrottsvåld 

över huvud taget särbehandlas inom straffrätten, dels att utreda vilka överväganden 

som görs vid den straffrättsliga bedömningen av idrottsvåld. Tanken är att 

behandla relevant straffrättslig reglering i dess nuvarande form samt huruvida 

denna reglering i något avseende bör utvecklas. Uppsatsen har således både ett 

tydligt de lege lata-perspektiv och ett tydligt de lege ferenda-perspektiv.  

1.2.2   Avgränsning  
Uppsatsen är avgränsad till att behandla idrotter som är anslutna till Sveriges 

Riksidrottsförbund och som utövas i organiserad form.6 Avgränsningen motiveras 

av att den största delen av svensk idrott utövas i sådan organiserad form. Det som 

finns skrivet i de allmänt accepterade rättskällorna tar även i regel sin utgångspunkt 

i en liknande avgränsning.7 Att bedöma det straffrättsliga läget i de fall där dessa 

två förutsättningar inte är uppfyllda är således svårt.8 Mot bakgrund av uppsatsens 

redan smala syfte är någon ytterligare avgränsning är inte motiverad.   

1.3   Förtydligande av vissa begrepp  
Med våld inom idrottsutövning avses här alla våldshandlingar som uppfyller 

rekvisiten för något brott och som utförs av en idrottsutövare mot en annan 

idrottsutövare inom en idrott som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund och 

utövas i organiserad form. Främst aktualiseras brotten i 3 kap. BrB. Idrottsvåld, 

våld i idrottslig kontext och våld i idrottsliga sammanhang används i uppsatsen 

synonymt med våld inom idrottsutövning.  

                                            
 
6 Se begreppsliga förtydliganden i avsnitt 1.3 nedan. 
7 Se exempelvis Lindholm 2014, s. 54.  
8 Jfr. SOU 1988:7 s. 137; Malmsten 1985, s. 193.  
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Med idrott som utövas i organiserad form avses här idrotter som tillämpar ett 

fungerande regel- och sanktionssystem. Motsatsen, oorganiserad idrottsutövning, 

utgörs av mer spontant och improviserat utövande. Tydliga exempel på idrott i 

organiserad form är ishockey inom ramen för SHL9 eller fotboll inom ramen för 

Allsvenskan10, men även idrottsutövning på lägre nivå omfattas.  

Med idrotter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund avses alla de drygt 

70 idrotter som är anslutna. Alla dessa idrotter är emellertid inte av relevans för 

uppsatsen och det är inte nödvändigt att här uttömmande nämna alla.11 Som 

exempel på anslutna, och för uppsatsen relevanta, idrotter kan istället nämnas 

ishockey, MMA, boxning, fotboll, handboll, innebandy och bandy. Mot bakgrund 

av att Svenska Riksidrottsförbundet erhåller ett årligt ekonomiskt stöd från svenska 

staten12 utgår jag i uppsatsen från att alla idrotter som är anslutna till förbundet har 

rättsordningens erkännande på så sätt att idrottens regler anses lämpliga. 

1.4   Metod och material  

1.4.1   Metod  
För att uppnå uppsatsen syfte används en rättsdogmatisk metod. I doktrinen råder 

skilda uppfattningar angående exakt vad den rättsdogmatiska metoden går ut på 

och det finns inte någon enhetlig definition av metoden. Den metod som 

presenteras i detta avsnitt är således den tolkning av den rättsdogmatiska metoden 

som jag använder mig av vid författandet av uppsatsen. Läsaren uppmärksammas 

emellertid på att det finns andra tolkningar.  

Rättsdogmatisk metod kan beskrivas som en metod för att göra en 

rekonstruktion av gällande rätt, och går huvudsakligen ut på att beskriva och 

systematisera rätten i dess nuvarande form.13 Det handlar om att söka svar på dessa 

                                            
 
9 SHL är Sveriges högsta ishockeyserie.  
10 Allsvenskan är Sveriges högsta fotbollsserie.  
11 Se uttömmande lista på Sveriges Riksidrottsförbunds hemsida.  
12 Se avsnitt 2.2 nedan.  
13 Jareborg 2004, s. 4.   
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frågor i de allmänt accepterade rättskällorna – det vill säga lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och juridisk doktrin.14 Därutöver tillåter metoden att kritik mot 

rättsläget och förslag på förändringar läggs fram.15 Väl utförda rättsdogmatiska 

undersökningar ökar enligt Kleineman på detta sätt rättssäkerheten och 

förutsebarheten i rättslivet samt gör rättsordningen mindre primitiv.16  

Valet av den rättsdogmatiska metoden motiveras av uppsatsens syfte att utreda 

och analysera gällande rätt vad gäller idrottsvåld. Jag använder i uppsatsen den 

rättsdogmatiska metoden på så sätt att jag beskriver gällande rätt utifrån de allmänt 

accepterade rättskällorna. Därutöver går uppsatsen emellertid ut på att utreda om 

eventuella förändringar av rätten vore lämpligt. Resultatet av den rättsdogmatiska 

analysen används således för att utvärdera rätten samt för att lägga fram förslag av 

mer rättspolitisk karaktär.   

1.4.2   Material  
I enlighet med den rättsdogmatiska metoden är uppsatsen baserad på de allmänt 

accepterade rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk 

doktrin. Vad gäller allmänna straffrättsliga frågor, såsom vad som utgör gällande 

rätt enligt samtyckesbestämmelsen i 24 kap. 7 § BrB, har lagstiftning och 

lagförarbeten utgjort den främsta rättskällan. Även Kriminalrättens grunder 

författad av Asp, Ulväng och Jareborg är en viktig rättskälla i detta avseende. I 

övrigt ska sägas att uppsatsen behandlar frågor som till stor del inte regleras genom 

lagstiftning. Det gäller både frågan om social adekvans och frågan om idrottsvåld 

i stort. Därmed utgör rättspraxis och juridisk doktrin en viktig rättskälla i detta 

avseende. Även inom dessa rättskällor behandlas emellertid frågorna sparsamt. De 

författare som har behandlat dessa frågor har därför fått stort utrymme i uppsatsen. 

Vad gäller social adekvans ska särskilt nämnas Erik Svenssons artikel Social 

adekvans i straffrättsdogmatiken. Artikeln bidrar med en detaljerad utredning och 

                                            
 
14 Kleineman 2018, s. 21.  
15 Jareborg 2004, s. 4; Kleineman 2018, s. 35 f.  
16 Kleineman 2018, s. 27.   
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sammanställning av den sociala adekvansens funktion inom straffrätten, något som 

mig veterligen saknas på andra håll i doktrinen. Vad gäller idrottsvåld ska sägas 

att det i regel behandlas kortfattat i doktrinen. Den allmänna utgångspunkten tycks 

vara att våldet är en accepterad självklarhet, men få författare utreder utförligt 

grunden härtill eller i vilken grad våldet godtas eller bör godtas. Krister Malmstens 

betydande bidrag till den svenska doktrinen om idrottsjuridik ska därför nämnas 

särskilt. Malmsten är den som behandlat idrottsjuridik och idrottsvåld inom svensk 

rätt mest ingående. Hans arbeten utgör därför en viktig rättskälla för uppsatsen. 

Även Johan Lindholms arbete Idrottsjuridik bidrar till doktrinen på området. 

Denne sammanfattar bland annat rättsläget vad gäller idrottsvåld på ett enligt mig 

koncist sätt, samt behandlar mer allmänna frågor om relationen mellan idrott och 

juridik som är av relevans för uppsatsen. Vad gäller rättspraxis ska sägas att det år 

2018 skedde en stor utveckling på området då HD för första gången behandlade 

frågan om idrottsvåld i rättsfallet NJA 2018 s. 591. Brist på lagstiftning och annan 

rättspraxis på området gör NJA 2018 s. 591 centralt för uppsatsen och rättsfallet 

upptar därför stort utrymme.  

1.5   Disposition   
Efter detta inledande avsnitt följer i avsnitt två en överblick av förhållandet mellan 

idrott och juridik. I avsnittet beskrivs även den samhällsnytta som idrottsrörelsen 

ansetts bidra med. Det tredje avsnittet beskriver på ett allmänt plan de två grunder 

för straffrättslig ansvarsfrihet som är relevanta för uppsatsen. Det fjärde avsnittet 

redogör för hur våld inom idrottsutövning har behandlats i doktrinen. Både 

grunderna för ansvarsfrihet samt gränsen för straffrättsligt tillåtet våld behandlas. 

I det femte avsnittet diskuteras NJA 2018 s. 591. Rättsfallet utgör, som nämnts 

ovan, relevant rättspraxis från HD angående våld inom idrottsutövning. I avsnitt 

sex intar jag ett de lege ferenda-perspektiv och diskuterar, utifrån vad som 

framkommit i uppsatsen, straffrättens potentiella utveckling på relevant område. I 

uppsatsens sjunde avsnitt framförs några avslutande ord.   
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2  Särbehandling av idrottsvåld  
2.1   Idrottsrörelsens självbestämmande  
Historiskt har idrottssektorn uppfattats som ett, i förhållande till samhället i övrigt, 

självständigt område.17 Det finns en tradition av självbestämmande inom 

idrottsrörelsen vilken har inneburit att lagstiftare och domstolar under en lång tid 

avstått från att reglera respektive döma i frågor med nära samband till 

idrottsverksamhet.18 De senaste decennierna har emellertid ett hundratal 

domstolsavgöranden avseende idrottsvåld förekommit vari det har bekräftats att 

idrottsrörelsen inte är fredad från rättsligt ingripande och att idrottsutövare inte 

besitter någon fullständig straffrättslig immunitet.19 Det inledningsvis nämnda 

rättsfallet avgjort av HD år 201820 är ett tydligt exempel på detta. Konflikter inom 

idrottsrörelsen hanteras således numera till viss del av rättsväsendet, vilket kan ses 

som ett uttryck för att idrotten har förrättsligats.21 

Det råder delade uppfattningar angående huruvida en förrättsligad idrottsrörelse 

är en positiv eller negativ utveckling. Idrottsliga aktörer är ofta kritiskt inställda 

till juridikens inblandning i idrotten. Många anser att idrottsrörelsen har exklusiv 

rätt till idrottsrelaterad konfliktlösning och bör vara fortsatt självständig.22 Denna 

inställning kan delvis förklaras med att juridiken uppfattas som ett hot mot 

idrottens identitet. Just vad gäller våld inom idrottsutövning har idrottsaktörer 

uttryckt att straffrättens inblandning i sådana spörsmål kan innebära en förändring 

av hur idrotten utövas. Vidare finns inom idrottsrörelsen en oro för att juridiken är 

                                            
 
17 Lindholm 2014, s. 47.  
18 Lindholm 2014, s. 52. 
19 Malmsten 1995, s. 499.  
20 NJA 2018 s. 591.  
21 Lindholm 2014, s. 47. Förrättsligandet av idrotten kan sägas vara del av en större tendens även på 

andra samhällsområden. Detta ska inte diskuteras vidare här, men en generell hänvisning kan göras 
till Brännströms arbete på området: Förrättsligande – En studie av rättens risker och möjligheter med 
fokus på patientens ställning. 

22 Lindholm 2014, s. 52; Malmsten 1995, s. 498.  
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illa lämpad för att reglera förhållanden som råder inom idrotten och inte i tillräcklig 

utsträckning är anpassningsbar efter dessa förhållanden.23 

Från juristers perspektiv finns det snarare en kritik att rikta mot synsättet att 

idrottsrörelsen skulle ha exklusiv rätt till idrottsrelaterad konfliktlösning och inte 

omfattas av den allmänna rättsordningen. Malmsten har uttryckt att idrottsrörelsen 

är en del av samhället och att det inte finns några sakliga demokratiskt acceptabla 

skäl för att undanta idrotten i sin helhet från den allmänna rättsordningen.24 Enligt 

honom ligger det även i idrottsrörelsens intresse att grova regelöverträdelser 

hanteras inom rättsväsendet, då det ytterst är en fråga om idrottsrörelsens 

trovärdighet.25 Vidare kan det för jurister framstå som främmande att idrotten över 

huvud taget ska särbehandlas, och att juridiken ibland inte ska eller bör tillämpas 

på samma sätt inom idrott som inom andra samhällsområden.26 Jag är enig med 

Malmsten i denna fråga och ser inga argument goda nog för att undanta idrottsliga 

frågor i sin helhet från den allmänna rättsordningen och myndigheters ingripande. 

Mot bakgrund av samhällsintresset av att idrott utövas27 finns det visserligen enligt 

min uppfattning anledning för rättsordningen att i viss mån förhålla sig annorlunda 

gentemot idrottsvåld än gentemot annat våld, men det motiverar inte en fredad 

position som sådan.  

Den ovan presenterade uppdelningen mellan idrottsliga aktörer och jurister är 

givetvis en något fyrkantig generalisering. Avsikten är emellertid endast att lyfta 

de motsättningar som har funnits och som finns i olika aktörers syn på idrottens 

självständighet från juridiken. Det är min uppfattning att man bör ha förståelse för 

frågans historia och dessa olika perspektiv när våld inom idrottsutövning och det 

straffrättsliga ansvaret för sådant våld diskuteras. Mot bakgrund av att det numer 

bekräftats att idrotten inte är fredad från den allmänna rättsordningens inblandning 

                                            
 
23 Lindholm 2014, s. 49.  
24 Malmsten 1995, s. 498.  
25 Malmsten 1997, s. 245.  
26 Lindholm 2014, s. 21. 
27 Se avsnitt 2.2 nedan.  
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ska emellertid de olika synsätten i denna fråga inte behandlas ytterligare i 

uppsatsen. 

2.2   Idrottsrörelsen och dess samhällsnytta 
Som nämnts inledningsvis besitter idrottsvåld en priviligierad ställning i samhället 

på så vis att straffrättssystemet i större utsträckning har överseende med sådant 

våld än med annat typ av våld. Hur straffrätten förhåller sig till idrottsvåld och på 

vilka rättsliga grunder idrottsvåld särbehandlas inom straffrätten ska behandlas 

nedan.28 För att öka förståelsen för gällande rätt i detta avseende ska emellertid 

först de principiella grunderna för sådan särbehandling av idrottsvåld redogöras 

för. Frågan är således: varför särbehandlas idrottsvåld i straffrättsligt avseende? I 

rättspraxis och doktrinen har uttalats att grunden för idrottsvåldets priviligierade 

ställning inom straffrätten är den samhällsnytta som idrottsrörelsen anses utgöra.29  

Den organiserade idrottsrörelsen i Sverige har varit verksam i över 100 år och 

är Sveriges största folkrörelse. Sedan år 1947 är idrottsrörelsen organiserad inom 

Sveriges Riksidrottsförbund. Förbundet finns till för att organisera och stödja 

idrottsrörelsen på en rad olika sätt.30 Redan sedan början av 1900-talet har 

permanenta statliga bidrag till idrottsrörelsen förekommit och Sveriges 

Riksidrottsförbund erhåller fortsatt varje år ett ekonomiskt stöd från staten.31 År 

2019 uppgick detta ekonomiska stöd till närmare 2 miljarder kronor.32 Det 

ekonomiska stödet får anses göra uttryck för statens välvilja mot idrotten och 

idrottsrörelsens fortbestånd. Därutöver har det från statligt håll uttalats att 

idrottsrörelsen uppfattas som en unik tillgång för en positiv utveckling av det 

svenska samhället.33 

                                            
 
28 Se avsnitt 4–5 nedan.  
29 NJA 2018 s. 591 p. 19; Malmsten 1997, s. 247 f.; Malmsten 1985, s. 201; Lindholm 2014, s. 40.   
30 Prop. 1998/99:107 s. 9 och s. 28. 
31 SOU 2008:59 s. 15.  
32 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:1. 
33 Prop. 1998/99:107 s. 28.  
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I den idrottsjuridiska doktrinen har det preciserats närmare vad idrottsrörelsens 

samhällsnytta kan sägas bestå i. Enligt Lindholm kan denna samhällsnytta delas 

upp i fyra delar. För det första är idrotten en viktig del av den förebyggande 

hälsovården och bidrar till att upprätthålla folkhälsan.34 För det andra har idrotten 

en bildande och fostrande funktion och bidrar på så sätt till att utveckla ungas 

värden, karaktär och moral.35 För det tredje har idrotten en social betydelse. 

Idrotten skapar en meningsfull tillvaro för många och har positiv påverkan på 

integrationen av marginaliserade grupper. Slutligen bidrar idrotten enligt 

Lindholm till underhållning och positiv förströelse för allmänheten.36 Även 

Malmsten har uttryckt att idrottsrörelsen har stor betydelse som hälsofrämjande 

faktor och som sysselsättning och underhållning för stora delar av befolkningen. 

Enligt honom bidrar idrottsengagemang på så sätt, både direkt och indirekt, till att 

avhålla medborgarna från andra ur samhällssynpunkt icke önskvärda aktiviteter.37  

Det är således de här nämnda positiva värden som idrottsrörelsen ansetts bidra 

med som av rättsordningen läggs till grund för den priviligierade ställning som 

våld inom idrottsutövning har i samhället. När jag i uppsatsen hänvisar till 

idrottens samhällsnytta eller samhällsintresset av att idrott utövas är det dessa 

värden som avses. Jag vill emellertid lyfta att det kan ifrågasättas om idrottens 

samhällsnytta i samtliga idrottssammanhang utgör ett tillräckligt starkt argument 

till stöd för allt idrottsvålds särställning i straffrättsligt avseende eller om skälen 

för denna särställning bör nyanseras. Detta ska diskuteras mer nedan i relation till 

kampsporter som går ut på att utdela sparkar och slag mot kropp och huvud, såsom 

MMA.38  

                                            
 
34 Prop. 1998/99:107 s. 10; SOU 2008:59 s. 146.  
35 Lindholm 2014, s. 41.  
36 SOU 2008:59 s. 147; Lindholm 2014, s. 41. 
37 Malmsten 1985, s. 201.  
38 Se avsnitt 4.2.2 nedan.  
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3  Grunder för straffrättslig ansvarsfrihet  
3.1   Inledning  
Den straffrättsliga bedömningen av om ett brott har begåtts inleds i regel med att 

avgöra om en brottsbeskrivningsenlig gärning har förövats. Det handlar således 

om att bedöma om rekvisiten i ett visst straffbud är uppfyllda.39 Trots att en gärning 

uppfyller rekvisiten i ett straffbud kan den emellertid vara att anse som 

straffrättsligt tillåten till följd av att en ansvarsfrihetsgrund är tillämplig, vilken gör 

den annars straffbelagda gärningen berättigad.40 Sådana ansvarsfrihetsgrunder är 

ett sätt att straffrättsligt hantera situationer där flera intressen står mot varandra. 

Skälet för det straffrättsliga ansvarets uteslutande i dessa fall är således att den 

annars straffbelagda gärningen tillgodoser ett intresse av sådan vikt att det intresse 

straffbudet avser att skydda bör ge vika.41  

I svensk straffrätt återfinns en rad grunder för ansvarsfrihet, bland annat i 24 

kap. BrB. Utöver de ansvarsfrihetsgrunder som återfinns där finns det oskrivna 

ansvarsbefriande regler som anses gälla trots att de inte blivit föremål för reglering 

i lag.42 I det följande ska de två ansvarsfrihetsgrunder som främst aktualiseras vad 

gäller våld inom idrottsutövning behandlas. Dessa två ansvarsfrihetsgrunder är 

samtycke och social adekvans. Grunderna ska här behandlas på ett allmänt plan. 

Senare i uppsatsen följer en mer specifik redogörelse av samtycke och social 

adekvans i förhållande till våld inom idrottsutövning.   

3.2   Samtycke  

3.2.1   Inledning  
Synen på vem ett brott är riktat mot eller mot vem ett brott anses begånget har 

förändrats genom den svenska straffrättshistorien. Tidigare ansågs ett brott i regel 

                                            
 
39 Asp m.fl. 2013, s. 69.  
40 Asp m.fl. 2013, s. 208.  
41 Strahl 1976, s. 403.  
42 Asp m.fl. 2013, s. 208 ff.  
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enbart vara riktat mot den närmast berörda och således endast utgöra en kränkning 

av brottsoffrets intressen. Av detta synsätt följer att ett samtycke från brottsoffret 

alltid ska innebära ansvarsfrihet för gärningsmannen, mot bakgrund av den 

grundläggande tanken att envar har rätt att förfoga över sina egna intressen. Det 

rådande synsättet inom straffrätten är emellertid att ett brott även kränker av 

rättsordningen skyddade intressen och därmed utgör ett angrepp på rättsordningen. 

Utifrån detta synsätt är det inte lika självklart hur brottsoffrets samtycke ska 

värderas vad gäller ansvarsfrihet, eftersom kriminaliseringen inte enbart är till för 

att skydda brottsoffrets intressen.43    

Sedan år 1994 är samtycke som ansvarsbefriande grund reglerat i 24 kap. 7 § 

BrB. Enligt bestämmelsen utgör en gärning som någon begår med samtycke från 

den mot vilken den riktas ett brott endast om gärningen är oförsvarlig. Vad som 

ska tas i beaktande vid bedömningen av om gärningen är oförsvarlig är den skada, 

kränkning eller fara som gärningen medför, gärningens syfte och övriga 

omständigheter. Den ovan nämnda intressekonflikten har således genom denna 

ordning hanterats av lagstiftaren. En intresseavvägning har gjorts mellan intresset 

av individens självbestämmanderätt över sin egen person och det etiska intresset 

av att samhället inte bör tillåta grova kroppsliga integritetskränkningar.44  

Den rättsliga bedömningen av huruvida ett samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB har 

ansvarsbefriande verkan görs i två led. Först ska konstateras att ett giltigt samtycke 

föreligger och sedan att gärningen inte är oförsvarlig.45 I det följande ska denna 

bedömning beskrivas. Samtyckesregelns relevans i en idrottslig kontext kommer 

sedan att diskuteras mer ingående i senare avsnitt.46  

                                            
 
43 SOU 1988:7 s. 99; Ågren m.fl. 2018, s. 80. 
44 SOU 1988:7 s. 122.  
45 Asp m.fl. 2013, s. 226 f.  
46 Se avsnitt 4–5 nedan.  
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3.2.2   Giltigt samtycke  
De kriterier som enligt Jareborg ska vara uppfyllda för att ett giltigt samtycke ska 

föreligga formuleras enligt följande: 1) den utsatte har samtyckt till gärningen, 2) 

samtycket föreligger vid tidpunkten för gärningen, 3) den samtyckande är behörig 

att förfoga över det ifrågavarande intresset, 4) den samtyckande har förmåga att 

förstå innebörden av gärningen, 5) samtycket har lämnats frivilligt och under insikt 

av relevanta förhållanden, och 6) samtycket är allvarligt menat.47  

Att den utsatte ska ha samtyckt till gärningen innebär endast att den utsatte givit 

någon tillåtelse att utföra gärningen. Samtycket behöver emellertid inte ha tagit sig 

i yttre uttryck, utan det är tillräckligt med ett så kallat inre eller tyst samtycke. Det 

är viktigt att poängtera att samtycket alltid gäller något visst, och vid en bedömning 

av huruvida ett samtycke överhuvudtaget har lämnats måste man därför ha en klar 

uppfattning om vad samtycket avser.48 Att samtycket ska föreligga vid tidpunkten 

för gärningen innebär att samtycket inte får ha återkallats, upphört under tiden för 

gärningens företagande eller lämnats i efterhand. Angående att den samtyckande 

ska vara behörig att förfoga över det ifrågavarande intresset kan sägas att vad 

gäller brott mot person finns inga inskränkningar på annat sätt än att ingen i princip 

är behörig att bestämma över annan än sig själv. Att den samtyckande ska ha 

förmåga att förstå innebörden av gärningen innebär att denne måste ha nått en viss 

mognad och ha en någorlunda korrekt verklighetsuppfattning.49 Att samtycket 

måste ha lämnats frivilligt och under insikt av relevanta förhållanden innebär att 

det inte får vara lämnat under tvång eller i villfarelse rörande någon relevant 

omständighet. Att samtycket ska vara allvarligt menat innebär att giltigt samtycke 

inte föreligger vid skämt, provokation eller liknande.50 Om det konstateras att ett 

giltigt samtycke föreligger enligt denna bedömning är nästa steg att avgöra om 

gärningen är oförsvarlig.  

                                            
 
47 Asp m.fl. 2013, s. 227.  
48 Prop. 1993/94:130 s. 39; SOU 1988:7 s. 105 ff.; Asp m.fl. 2013, s. 227 f.  
49 Prop. 1993/94:130 s. 39; SOU 1988:7 s. 105 ff.; Asp m.fl. 2013, s. 229.  
50 Prop. 1993/94:130 s. 39; SOU 1988:7 s. 105 ff.; Asp m.fl. 2013, s. 230.  
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3.2.3   Försvarlighetsbedömningen 
Enligt vad som angetts ovan har ett giltigt samtycke endast en ansvarsbefriande 

verkan om den utförda gärningen inte är oförsvarlig. Av bestämmelsen i 24 kap. 7 

§ BrB följer att man vid bedömningen av om gärningen är oförsvarlig ska beakta 

den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga 

omständigheter. Vad gäller brotten mot enskild, vilka får anses vara de brott som 

är relevanta för denna uppsats, är det framförallt brotten i 3 kap. BrB som 

aktualiserar samtyckesfrågor. Som nämnts ovan innebär inte den omständighet att 

var och en är behörig att förfoga över sina egna intressen, inkluderat sin egen 

kropp, per automatik att ett samtycke till en gärning som är kriminaliserad enligt 

3 kap. BrB har ansvarsbefriande verkan.51 Här följer därför en redogörelse för när 

en gärning kan anses försvarlig och således när ett samtycke har ansvarsbefriande 

verkan vad gäller brott mot 3 kap. BrB.  

Att beröva någon livet anses alltid oförsvarligt och ett giltigt samtycke till en 

sådan handling utesluter aldrig ansvar.52 Intresset av att bevara respekten för 

människoliv anses i en sådan situation väga tyngre än individens 

självbestämmanderätt. Genom att inte låta samtycke befria från ansvar för att 

beröva annan livet har således lagstiftaren markerat förkastligheten i sådant 

handlande.53  

Vad gäller olika fall av misshandel är det inte lika enkelt att på ett bestämt sätt 

dra en linje mellan när ett samtycke kan ha ansvarsbefriande verkan och inte. De 

omständigheter som bör beaktas vid en bedömning av huruvida samtycket ska göra 

en överträdelse av misshandelsbestämmelsen i 3 kap. 5 § BrB tillåten är främst 

skadans art, faran för ytterligare skada, gärningsmannens syfte och gärningens 

sociala värde.54  

                                            
 
51 SOU 1988:7 s. 99; Asp m.fl. 2013, s. 232.  
52 Samtycket kan däremot ha betydelse vid bedömning av straffvärdet och påföljdsbestämningen.  
53 Prop. 1993/94:130 s. 38; SOU 1988:7 s. 99.  
54 SOU 1988:7 s. 100; Asp m.fl. 2013, s. 233.  
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Vad gäller grov misshandel torde ett samtycke aldrig kunna föranleda 

ansvarsfrihet, bortsett från när det gäller vissa medicinska ingrepp. Det är enligt 

Jareborg svårt att föreställa sig att en handling som utgör grov misshandel är 

uppburen av ett intresse så beaktansvärt att ett samtycke ska ges ansvarsbefriande 

verkan.55 Vid fall av misshandel av normalgraden och ringa misshandel är 

tumregeln att gränsen för samtyckets befriande verkan sammanfaller med gränsen 

mellan dessa två grader av misshandel. Utgångspunkten är således att det går att 

samtycka med ansvarsbefriande verkan till ringa misshandel, men inte till 

misshandel av normalgraden. Detta är emellertid endast en tumregel och även 

gärningar som utgör misshandel av normalgraden kan under vissa omständigheter 

vara tillåtna med stöd av samtyckesbestämmelsen.56 

Här ska särskilt påpekas att det är av betydelse för den straffrättsliga 

bedömningen att en viss gärning är företagen i idrottssammanhang. Det 

förhållande att en viss verksamhet har ett socialt värde har, som angetts ovan, 

betydelse vid bedömningen av om en gärning ska anses oförsvarlig eller inte enligt 

24 kap. 7 § BrB. Mot bakgrund av den samhällsnytta idrottsrörelsen anses bidra 

med ska därför försvarlighetsbedömningen inom ramen för idrottssammanhang 

göras från andra utgångspunkter och området för vad som anses försvarligt kan 

tänjas ut mer än annars.57 I en idrottslig kontext finns således utrymme för att gå 

ifrån den ovan beskrivna tumregeln och bedöma även misshandel av normalgraden 

som försvarlig. Detta kommer behandlas ytterligare nedan.58  

Tätt sammankopplad med bedömningen av samtyckets ansvarsbefriande verkan 

vad gäller en gärning företagen inom idrottsliga sammanhang är den oskrivna 

regeln om social adekvans. Nästa avsnitt syftar därför till att behandla social 

adekvans på ett allmänt plan. 

                                            
 
55 Asp m.fl. 2013, s. 233.  
56 Prop. 1993/94:130 s. 38; Asp m.fl. 2013, s. 234.  
57 Prop. 1993/94:130 s. 43 f.; Asp m.fl. 2013, s. 256.  
58 Se avsnitt 4–5 nedan.     
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3.3   Social adekvans  

3.3.1   Inledning  
Social adekvans är en oskriven ansvarsfrihetsgrund som har sitt ursprung i den 

allmänna frågan om hur det straffrättsliga ansvaret ska kunna avgränsas till att 

endast omfatta fall där det uppfattas som rimligt. Det är emellertid svårt att med 

bestämdhet beskriva vad begreppet social adekvans innebär och hur regeln om 

social adekvans ska tillämpas. I den svenska doktrinen råder viss oklarhet i detta 

avseende och begreppet har på olika håll fått olika, med varandra svårförenliga, 

definitioner.59  

Enligt Strahl kan olika straffbud läsas på så sätt att de inte omfattar alldagliga 

och oskyldiga gärningar och att grunden för en sådan tolkning är gärningens 

sociala adekvans. Social adekvans utgör enligt honom ”livets regel” och det är 

således denna som föreskriver straffrihet i dessa fall.60 Jareborg menar att social 

adekvans är en beteckning på alla oskrivna undantagsregler som begränsar det 

straffrättsliga ansvarets omfattning. Enligt hans uppfattning är exempelvis även 

gärningar som är tillåtna till följd av bristande gärningsculpa socialadekvata, och 

likaså gärningar som är tillåtna till följd av reduktionsslut. Social adekvans som 

självständig ansvarsfrihetsgrund ska enligt Jareborg endast användas när andra 

grunder inte är tillämpliga.61 Ågren, Leijonhufvud och Wennberg beskriver social 

adekvans som en benämning på oskrivna undantagsregler som kompletterar de 

lagstadgade undantagsreglerna.62  

Svensson har undersökt de här presenterade synsätten, och fler därtill, och 

vilken funktion begreppet social adekvans fyller i den svenska straffrätten.63 

Härigenom har begreppet social adekvans nyanserats och gjorts mer lätthanterligt. 

Denna nyansering kommer därför ligga till grund för uppsatsens följande 

                                            
 
59 Svensson 2016, s. 399 f.  
60 Strahl 1976, s. 408.  
61 Asp m.fl. 2013, s. 254 f.  
62 Ågren m.fl. 2018, s. 85 f.  
63 Svensson 2016, s. 399.  
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resonemang kring social adekvans. Endast vad Svensson beskriver som social 

adekvans i snäv mening64 kommer att beröras i resterande del av uppsatsen. För en 

mer fullständig redogörelse av begreppet social adekvans i de delar som, på grund 

av bristande relevans, inte behandlas här hänvisas således till doktrinen. 

3.3.2   Social adekvans i snäv mening  
En socialt adekvat gärning i snäv mening är enligt Svensson en gärning som är 

tillåten trots att den vid en korrekt tolkning av ett straffbud bör subsumeras under 

detta och trots att gärningen inte kan anses tillåten med stöd i någon annan 

undantagsregel. Social adekvans i snäv mening används således i fall då det inte 

finns mer preciserade argument till stöd för att en viss gärning ska vara 

straffrättsligt tillåten, men man ändå menar att gärningen bör vara det. Slutsatsen 

som sådan, att en gärning är socialadekvat, används då som argument för att 

gärningen är straffrättsligt tillåten.65 

I den tyska doktrinen har begreppet social adekvans diskuterats av Roxin. Enligt 

Roxin finns det inget behov av social adekvans i dess snäva mening, då han menar 

att alla de fall som tidigare betecknats som socialt adekvata nu hanteras med hjälp 

av andra mer avancerade dogmatiska verktyg.66 Jareborg tycks däremot vara av 

uppfattningen att det finns ett behov av social adekvans i dess snäva mening inom 

svensk straffrätt. Hans resonemang kan beskrivas enligt följande. De flesta 

situationer där det framstår som orimligt att utkräva straffansvar kan hanteras inom 

ramen för det dogmatiska verktyget gärningsculpa. Det innebär att vid fall av 

okontrollerat orsakande kommer endast otillåtna risktaganden att omfattas av 

straffansvar. Vad gäller gärningar där gärningsmannen kontrollerar 

händelseförloppet hela vägen kan emellertid någon bedömning av otillåtet 

risktagande inte göras. Kravet på gärningsculpa uppfylls då redan genom att 

gärningsmannen har kontroll genom hela händelseförloppet. Här finns inget 

                                            
 
64 Svensson 2016, s. 399 och 406. 
65 Svensson 2016, s. 406.  
66 Via Svensson 2016, s. 409.  
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dogmatiskt verktyg för att komma fram till att gärningen är straffrättsligt tillåten, 

varför Jareborg menar att det finns ett behov av social adekvans i snäv mening.67  

Social adekvans i snäv mening utgör således en undantagsregel, en 

”säkerhetsventil”, som ska garantera att straffrätten inte leder till orimliga eller 

olämpliga resultat. I en idrottslig kontext har social adekvans i snäv mening stor 

relevans och används för att förklara varför vissa våldsgärningar ska anses 

straffrättsligt tillåtna, trots att de inte kan anses möjliga att samtycka till med 

ansvarsbefriande verkan enligt 24 kap. 7 § BrB.68 I nästa avsnitt ska våld i en 

idrottslig kontext, och samspelet mellan samtyckesbestämmelsen och social 

adekvans i denna kontext, behandlas.  

4  Våld inom idrottsutövning i doktrinen 
4.1   Inledning  
Åtskilliga handlingar som företas inom idrottsutövning uppfyller rekvisiten för 

brott. I enlighet med vad som angetts ovan är det emellertid ibland straffrättsligt 

tillåtet att begå en annars brottslig gärning med stöd i en undantagsregel om 

ansvarsfrihet.69 Samtyckesregeln i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans utgör de 

grunder för ansvarsfrihet som främst aktualiseras vid våld inom idrottsutövning. 

Ovan har redogjorts för dessa ansvarsfrihetsgrunder på ett allmänt plan. Här ska 

grundernas betydelse för våld utövat i en idrottslig kontext behandlas. Vidare ska 

bedömningen av straffrättsligt tillåtet och otillåtet våld diskuteras. Det ska 

förtydligas att de synsätt som lyfts fram här är hämtade från doktrinen och 

presenterade innan vägledande rättspraxis kom från HD i och med NJA 2018 s. 

591. Det är emellertid min uppfattning att de i doktrinen presenterade synsätten är 

                                            
 
67 Asp m.fl. 2013, s. 255.  
68 Svensson 2016, s. 410.  
69 Se avsnitt 3.1 ovan.  
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av fortsatt relevans för att få en heltäckande bild av hur våld inom idrottsutövning 

ska hanteras straffrättsligt. NJA 2018 s. 591 behandlas i efterföljande avsnitt.   

Malmsten har, för att förenkla diskussionen om idrottsvåld, delat in våldet i tre 

kategorier.70 Dessa kategorier benämns av Lindholm enligt följande: regelriktigt 

våld, regelvidrigt våld och idrottsfrämmande våld.71 Kategorierna tar sin 

utgångspunkt i idrottens interna regler angående vad som utgör tillåtet respektive 

otillåtet våld. Den av Malmsten gjorda kategoriseringen och de av Lindholm 

använda benämningarna används nedan.   

4.2   Regelriktigt våld  

4.2.1   Regelriktigt vålds straffrättsliga tillåtlighet  
Inom vissa idrotter finns det våldshandlingar som överensstämmer med reglerna 

för hur den aktuella idrotten ska utövas. Sådana våldshandlingar utgör en 

nödvändig förutsättning för eller en ofrånkomlig följd av idrottens utövande.72 

Ishockey innehåller exempelvis ett visst mått av enligt reglerna tillåtet våld i form 

av tacklingar och liknande, och MMA går delvis ut på olika typer av slag och 

sparkar mot huvud och kropp. Sådan våldsutövning, som stämmer överens med 

den aktuella idrottens regelverk, benämns här regelriktigt våld. I doktrinen råder 

en utbredd uppfattning att regelriktigt våld i princip inte ska föranleda 

straffrättsligt ansvar.73 Uppfattningen vinner även stöd i förarbetena till BrB.74  

Det finns emellertid ingen lagreglering rörande idrottsligt vålds straffrättsliga 

ställning och i doktrinen har olika förklaringar till regelriktigt vålds straffrättsliga 

tillåtlighet förts fram.75 Den förklaring som tycks fått mest stöd är att våldet anses 

omfattas av idrottsutövarnas samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB. Genom sitt 

deltagande i en idrott anses idrottsutövaren ha samtyckt till sådant våld som är i 

                                            
 
70 Malmsten 1985, s. 194. 
71 Lindholm 2014, s. 194.  
72 Malmsten 1985, s. 194.  
73 Malmsten 1985, s. 196; Asp m.fl. 2013, s. 256; Lindholm 2014, s. 195.  
74 Prop. 1993/94:130 s. 40.  
75 Se kort sammanfattning av dessa förklaringar i Malmsten 1985, s. 197 f.  
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enlighet med reglerna och därmed ingår som en naturlig del i idrottens utövande.76 

Vidare anses, i enlighet med vad som angivits ovan, våldshandlingar inom 

idrottsutövning i större omfattning än annars försvarliga med beaktande av syftet 

med våldet och samhällsintresset av idrottsutövning.77 Inom idrott finns det således 

utrymme för att frångå tumregeln att misshandel av normalgraden ska anses 

oförsvarlig och därmed inte går att samtycka till.78 I förarbetena till BrB anges 

exempelvis att uppsåtlig misshandel utgör det centrala momentet inom boxning 

men att straff för misshandel regelmässigt bör vara uteslutet om reglerna för 

idrotten har iakttagits, på grund av deltagarnas samtycke.79  

Det ska här nämnas att enbart det faktum att något utövas inom ramen för en 

viss idrotts regler inte är ett absolut straffrättsligt skydd – det krävs att idrotten är 

acceptabel, eller i alla fall att reglerna framstår som lämpliga, från ett rättsligt 

perspektiv.80 För att göra detta tydligt kan sägas att proffsboxning mellan år 1970 

och 2006 var förbjudet i Sverige.81 Förbudet grundade sig i en intresseavvägning 

där intresset av att förhindra de skaderisker idrotten medförde ansågs väga tyngre 

än motstående intressen.82 Under den period förbudet var i kraft var det således 

inte självklart att alla våldshandlingar utförda i enlighet proffsboxningens 

regelverk skulle anses straffrättsligt tillåtna.83 Alla idrotter som diskuteras inom 

ramen för denna uppsats är emellertid anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund och 

mottar därigenom ekonomiskt stöd från staten.84 Dessa idrotter får således anses 

ha rättsordningens erkännande.  

                                            
 
76 Detta synsätt får även stöd av HD i NJA 2018 s. 591, se avsnitt 5 nedan.   
77 Asp m.fl. 2013, s. 256.  
78 Se avsnitt 3.2.3 ovan.  
79 Prop. 1993/94:130 s. 40; SOU 1953:14 s. 144.  
80 Lindholm 2014, s. 196; SOU 1988:7 s. 137.  
81 Se lagen (1969:712) om förbud mot professionell boxning.  
82 Prop. 1969:118 s. 31.  
83 SOU 1988:7 s. 137.  
84 Se avsnitt 1.3 och 2.2 ovan.  
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4.2.2   Den aktuella intresseavvägningen  
Enligt min mening finns det anledning att nyansera diskussionen om straffrättens 

acceptans av regelriktigt våld. Av det i uppsatsen anförda kan konstateras att 

intresseavvägningen mellan intresset av individens självbestämmanderätt och det 

etiska intresset av att samhället inte tillåter hur grova ingrepp som helst i den 

enskildes kroppsliga integritet görs annorlunda i en idrottslig kontext än i andra 

kontexter, och att detta sker mot bakgrund av idrottens samhällsnytta. 

Samhällsnyttan bidrar så att säga med något på ”för”-sidan85 vilket gör att denna 

sida väger tyngre än ”mot”-sidan86.  

Vad gäller idrotter vars primära syfte är att utdela sparkar och slag mot 

motståndarens huvud och kropp, såsom i MMA, kan det enligt min mening 

ifrågasättas om samhällsnyttan bidrar med tillräckligt mycket på ”för”-sidan för att 

väga upp ”mot”-sidan. Ju grövre ingrepp i integriteten och ju grövre kränkning av 

rättsordningen, desto större bör rimligtvis samhällsnyttan behöva vara för att väga 

upp detta. ”Mot”-sidan, ett grovt ingrepp i utövarnas kroppsliga integritet och 

därmed en stor kränkning av intressen skyddade av rättsordningen, väger således 

enligt min uppfattning så tungt inom denna typ av idrotter att det kan ifrågasättas 

om argumentet samhällsnytta är tillräckligt bra för att motivera den straffrättsliga 

tillåtligheten av allt regelriktigt våld. Det finns dessutom en motsättning i att 

idrottsrörelsens påstådda samhällsnytta, innefattande bidrag till folkhälsan och 

stärkt moral hos utövarna87, utgör ett skäl till varför det är straffrättsligt tillåtet att 

göra en ”knockout” inom MMA.  

Enligt min uppfattning finns det således anledning att ifrågasätta om allt 

regelriktigt våld inom idrotter där det primära syftet är att utdela sparkar och slag 

mot motståndarens huvud och kropp kan rättfärdigas med hänvisning till den 

samhällsnytta som den aktuella idrotten, som en del av idrottsrörelsen, utgör. 

Därmed inte sagt att dessa idrotter rent principiellt bör förbjudas, utan endast att 

                                            
 
85 Det vill säga ”argument för straffrättslig tillåtlighet”.  
86 Det vill säga ”argument mot straffrättslig tillåtlighet”.  
87 Se avsnitt 2.2 ovan.  
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den intresseavvägning som tycks ligga till grund för rådande rättsläge enligt min 

uppfattning är bristfällig. För att motivera den straffrättsliga tillåtligheten av 

idrottsvåld i samma utsträckning som idag bör argumenten sökas någon 

annanstans. Om vi återvänder till den grundläggande intresseavvägningen mellan 

intresset av individens autonomi kombinerat med idrottsrörelsens samhällsnytta 

och intresset av att inte tillåta för grova ingrepp i individens kroppsliga integritet 

finns det således anledning att lyfta om inte svaret bör sökas i individens autonomi? 

Om mer vikt lades vid detta intresse skulle tillåtligheten av våldsutövning inom 

exempelvis MMA kunna motiveras. Det är således fråga om samma 

intresseavvägning, men eftersom de ”negativa effekterna” – i form av kroppslig 

integritetskränkning och kränkning av rättsordningen – av MMA är tydligare än 

av exempelvis ishockey bör intresseavvägningen påverkas av detta och mer vikt 

måste läggas på den motstående sidan.  

4.3   Regelvidrigt våld  
Utöver regelriktigt våld förekommer även inom en rad idrotter våldsgärningar som 

strider mot reglerna för hur idrotten ska utföras, men som ändå faller innanför 

ramarna för idrottens idé. Sådant våld benämns här regelvidrigt våld. Det kan 

exempelvis röra sig om en otillåten tackling som leder till utvisning inom 

ishockey88, eller ett slag mot bakhuvudet som leder till en foul inom MMA89. 

Utgångspunkten är att även regelvidrigt våld är straffrättsligt tillåtet.90  

I doktrinen råder, i likhet med vad som gäller vid regelriktigt våld, delade 

uppfattningar angående hur den straffrättsliga tillåtligheten av regelvidrigt våld ska 

förklaras och hur man ska se på ansvarsfrihetsgrunderna i relation till sådant våld.91 

Vissa menar att samtyckesbestämmelsen i 24 kap. 7 § BrB kan användas som 

grund för straffrihet även vad gäller visst sådant våld. Enligt denna ståndpunkt är 

                                            
 
88 Svensk ishockeys regelbok 29 § p. 11. 
89 SMMAF:s regelverk 23 § p. 1.  
90 Lindholm 2014, s. 197.  
91 Lindholm 2014, s. 197.  
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ett visst mått av våld förutsebart för idrottsutövarna även om det inte är förenligt 

med den aktuella idrottens regler, och därmed bör samtycket täcka även dessa 

våldshandlingar.92 Andra menar däremot att det avseende regelvidrigt våld inte går 

att säga att den som utsätts för våldet har samtyckt därtill. För att konstatera 

ansvarsfrihet i sådana fall krävs åberopande av en annan ansvarsfrihetsgrund 

utöver samtycke, såsom social adekvans.93 Samhällsintresset av idrottsutövning 

åberopas då som grund för att det regelvidriga våldet är socialadekvat och därmed 

straffrättsligt tillåtet.94  

I förarbetena till BrB presenterades en uppfattning som tycks utgöra en 

medelväg av de ovan redovisade. Där anges att många idrotter bedrivs på sådant 

vis att regelöverträdelser är oundvikliga. Den som deltar i sådan idrott är medveten 

om skaderisken. Det innebär dock inte att man generellt kan säga att denne godtar 

skadan i det enskilda fallet. Samtycke kan således inte användas som grund för 

ansvarsfrihet i alla situationer. Ansvarsfriheten följer då enligt förarbetena istället 

av att vissa regelöverträdelser är allmänt godtagna i samhället.95 Hur långt denna 

ansvarsfrihet sträcker sig och hur bedömningen av våldets straffrättsliga tillåtlighet 

ska göras är emellertid svårt att uttala med säkerhet.96 

Sammanfattande kan sägas att våldshandlingar som utövas i enlighet med 

spelets idé är att anse som tillåtna med stöd i idrottsutövarnas samtycke, stundom 

förenat med regeln om social adekvans. Vad som utgör gränsen för en viss idrotts 

idé, och därmed vad som utgör gränsen för det straffrättsligt tillåtna, ska diskuteras 

ytterligare nedan.97 Även frågan om hur tillåtligheten av regelvidrigt våld ska 

motiveras enligt HD ska behandlas där.98  

                                            
 
92 Harlevi 2009, s. 192 ff. 
93 Lindholm 2014, s. 197; Asp m.fl. 2013, s. 256.  
94 Malmsten 1985, s. 200 f.  
95 Prop. 1993/94:130 s. 40.  
96 SOU 1988:7 s. 137. 
97 Se avsnitt 4.5 och 5 nedan.  
98 Se avsnitt 5 nedan. 
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4.4   Idrottsfrämmande våld  
Slutligen förekommer inom idrottsutövning våld som går utöver såväl idrottens 

regler som idrottens idé. Sådant våld benämns här idrottsfrämmande våld. 

Idrottsfrämmande våld utgörs av grova regelöverträdelser och således av gärningar 

som den idrottsutövande i regel inte kunnat förutse. Av detta följer att sådant våld 

inte omfattas av den idrottsutövandes samtycke. Idrottsfrämmande våld kan inte 

heller sägas ha något idrottsligt syfte och kan inte motiveras av samhällsintresset 

av idrottsutövning. Det finns därför inte heller stöd för att idrottsfrämmande våld 

skulle vara socialadekvat.99 Idrottsfrämmande våld torde enligt Malmsten inte 

föranleda någon annan bedömning än av liknande gärningar utanför idrottens 

område och är därför i regel inte straffrättsligt tillåtet.100 Vad gäller denna kategori 

av våld tycks således varken samtyckesbestämmelsen eller social adekvans kunna 

läggas till grund för ansvarsfrihet.101  

4.5   Ytterligare om bedömningen av tillåtet och otillåtet våld 
Angående gränsen mellan det straffrättsligt tillåtna och otillåtna området för våld 

inom idrottsutövning visar det ovan anförda att den rent begreppsmässigt går 

mellan regelvidrigt och idrottsfrämmande våld. Det innebär att det ansvarsfria 

områdets yttre gräns avgörs av vad som kan anses vara i enlighet med en viss 

idrotts idé. Vad som ska bedömas vara i enlighet med en viss idrotts idé är 

emellertid inte självklart. Lindholm har framfört att det av svensk underrättspraxis 

att döma finns tre faktorer som påverkar denna bedömning. Dessa tre faktorer är:  

•   hur allvarlig våldshandlingen är,  

•   i vad mån handlingen begåtts i nära anknytning till den idrottsliga 

verksamheten och  

                                            
 
99 Lindholm 2014, s. 197 f.  
100 Malmsten 1985, s. 196.  
101 Enligt Malmsten torde däremot påföljden i viss mån kunna påverkas av att våldshandlingen 

utövades inom en idrottslig kontext. Se Malmsten 1985, s. 196.  
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•   i vad mån det är klarlagt att skadevållaren haft uppsåt att skada den 

skadelidande.102 

Dessa av Lindholm sammanfattade faktorerna belyser enligt min uppfattning en 

ytterligare aspekt av den problematik som ovan beskrivits vad gäller den 

straffrättsliga tillåtlighet av våld inom idrott där det primära syftet är att utdela 

sparkar och slag mot motståndaren, såsom MMA.103 Hur ska den tredje faktorn – 

i vad mån det är klarlagt att skadevållaren haft uppsåt att skada den skadelidande 

– bedömas i relation till sådana idrotter? Att skada sin motståndare är ju vad 

idrotten går ut på. 

Även Malmsten har framfört tankar angående bedömningen av idrottsvåld. I 

linje med den av Lindholm uppräknade tredje faktorn har Malmsten anfört att ett 

subjektivt moment bör beaktas vid bedömningen av om en våldsgärning inom 

idrottsutövning är att klassificera som socialadekvat och därmed straffrättsligt 

tillåten. Han menar därför att en precisering bör göras och att endast gärningar 

utförda med godtagbara gärningsskäl bör anses straffrättsligt tillåtliga. När en 

gärning utförs med direkt uppsåt att tillfoga motståndaren kroppsskada, och 

följden utgör målet med den kontrollerade handlingen, bör den aldrig vara tillåten. 

Anledningen till detta är enligt Malmsten att gärningar företagna med uppsåt att 

tillfoga annan kroppsskada står i motsatsförhållande till idrottens samhällsnytta.104  

Även Malmstens resonemang belyser problematiken vad gäller den 

straffrättsliga tillåtligheten av våld inom idrotter såsom MMA.105 Våldsgärningar 

inom sådana idrotter har ett idrottsligt syfte, våldet ingår i själva idrotten, och får 

från detta perspektiv anses ha godtagbara gärningsskäl. Samtidigt utförs 

gärningarna med direkt uppsåt att i viss mån tillfoga motståndaren kroppskada, 

vilket talar emot att gärningen bör vara tillåten med grund i idrottens 

samhällsnytta. 

                                            
 
102 Lindholm 2014, s. 198.  
103 Se avsnitt 4.2.2 ovan.  
104 Malmsten 1985, s. 204 f.  
105 Se avsnitt 4.2.2 ovan.  
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Sedan Lindholm och Malmsten presenterade de ovan anförda synsätten på 

bedömningen av straffrättsligt tillåtet och otillåtet våld inom idrottsutövning har 

ett för området relevant avgörande kommit från HD. Rättsfallet, NJA 2018 s. 591, 

behandlar var det ansvarsfria områdets yttre gräns går vad gäller våld inom 

ishockey och liknande sporter. I nästa avsnitt ska avgörandet presenteras och 

bedömningen av tillåtet och otillåtet våld inom idrottsutövning diskuteras 

ytterligare mot bakgrund av detta.  

5  NJA 2018 s. 591 ”Cross-checking”  
5.1   Inledning  
Det ovan nämnda rättsfallet NJA 2018 s. 591, med namnet ”Cross-checking”, är 

första gången HD behandlar frågan om våld inom idrottsutövning och är alltjämt 

den enda rättspraxis från HD som finns att tillgå på området. I detta avsnitt ska 

rättsfallet och HD:s uppfattning i de ovan diskuterade frågorna – grunden för 

ansvarsfrihet vad gäller våld inom idrottsutövning samt bedömningen av tillåtet 

våld inom idrottsutövning – behandlas.  

5.2   Bakgrund 
NJA 2018 s. 591 behandlar en situation där en person, L, under en pågående 

ishockeymatch har tilldelat en annan person, O, en så kallad cross-checking. L har 

med båda händerna på sin klubba kraftigt slagit/tryckt O med klubban över ett 

oskyddat parti i nacken. Spelet var inte avblåst, men pucken var inte i närheten av 

L och O när slaget utdelades. L har därefter ålagts en disciplinpåföljd av Svenska 

Ishockeyförbundets disciplinnämnd. Frågan HD hade att avgöra var huruvida den 

av L utförda våldshandlingen utgör brott eller om handlingen är tillåten med stöd 

av allmänna regler om samtycke och social adekvans.  
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5.3   Om tacklingar och annan fysisk kontakt inom ishockey 
och liknande idrotter  

HD inleder med en allmän redogörelse av innebörden av samtycke och social 

adekvans, samt förutsättningarna för reglernas tillämpning.106 Denna redogörelse 

speglar vad som ovan angivits angående detta.107 Domstolen går därefter vidare till 

att diskutera behovet av en allmän undantagsregel om social adekvans vad gäller 

ishockey och andra liknande sporter.  

Det konstateras att handlingar som är förenliga med spelets regler, ovan 

benämnt regelriktigt våld, är att anse som tillåtna med stöd i 

samtyckesbestämmelsen i 24 kap. 7 § BrB. Domstolen bekräftar således i detta 

avseende den i doktrinen utbredda uppfattningen.108 Vidare anger domstolen att 

även åtskilliga handlingar som visserligen är otillåtna enligt spelets regler men 

naturligt förbundna med idrotten i fråga måste vara tillåtna från straffrättslig 

synpunkt. I dessa fall kan emellertid bestämmelsen om samtycke bara i viss 

utsträckning – till exempel när det gäller handlingar som ligger på gränsen till att 

vara tillåtna enligt regelverket – förklara varför gärningar som uppfyller rekvisiten 

för t.ex. misshandel är att anse som straffrättsligt tillåtna.109 Den straffrättsliga 

tillåtligheten av gärningar som företas inom ramen för spelet – i mening av att de 

är naturliga och därmed påräkneliga i detta – måste därför enligt domstolen i inte 

obetydlig utsträckning grundas på en särskild för idrotten skapad undantagsregel. 

En sådan regel bygger enligt domstolen ytterst på det samhälleliga intresset av 

idrottsutövning och bör formuleras så att också sådana handlingar som visserligen 

inte är tillåtna med stöd av deltagande spelares samtycke, men som ändå sker inom 

spelets ramar, är att anse som tillåtna.110 Även vad gäller regelvidrigt våld 

fastställer således domstolen den i doktrinen företrädde uppfattningen att våld som 

                                            
 
106 NJA 2018 s. 591 p. 1–16.  
107 Se avsnitt 3–4 ovan.  
108 Se avsnitt 4.2 ovan.  
109 NJA 2018 s. 591 p. 18.  
110 NJA 2018 s. 591 p. 19.  
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faller utanför spelets regler, men inom ramen för spelets idé eller spelets ramar är 

straffrättsligt tillåtet med stöd i samtyckesbestämmelsen och den oskrivna regeln 

om social adekvans.111  

Även handlingar som enligt domstolens terminologi är företagna utom spelet, 

eller vid sidan av spelet, kan i viss utsträckning bedömas som inom spelets ramar 

och därmed som tillåtna. Exempelvis bör enligt domstolen slagsmålsliknande 

situationer under eller i anslutning till spelet vara tillåtna redan med tillämpning 

av samtyckesregeln. Gränserna för vad som enligt läran om social adekvans kan 

anses vara tillåtet utom spelet måste emellertid sättas snävare än när det gäller 

gärningar som har en direkt koppling till spelet.112 

Domstolen påpekar att det som sagts om social adekvans inom ramen för 

ishockey och andra liknande idrotter bygger på att det finns ett regelverk och en 

fungerande domarfunktion liksom ett i övrigt godtagbart system för att hantera 

regelöverträdelser. När ishockey och liknande idrotter utövas spontant eller på 

mindre väl organiserat sätt gäller förvisso samma överväganden, men utrymmet 

för det tillåtna är betydligt vidare vid organiserad idrottsutövning än 

oorganiserad.113  

Angående de fall då idrottsutövandet orsakar allvarligare skador angav 

domstolen följande. Ett uppsåtligt orsakande av allvarlig skada kan aldrig anses 

ligga inom spelets ramar och det saknas utrymme att bedöma sådana gärningar 

som tillåtna. En gärning som är att anse som tillåten enligt den i domskälen 

uppställda undantagsregeln, det vill säga en gärning som är inom spelets ramar, 

kan normalt inte anses innefatta något otillåtet risktagande. Att gärningen leder till 

mer allvarliga skador saknar då i regel straffrättslig betydelse. Emellertid kan vissa 

gärningar innefatta risktaganden som enligt domstolen inte kan anses vara 

godtagbara, inte ens med beaktande av att de företagits inom ramen för en 

                                            
 
111 Se avsnitt 4.3 ovan.  
112 NJA 2018 s. 591 p. 20–22.  
113 NJA 2018 s. 591 p. 23.  
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ishockeymatch. Om en sådan oaktsam gärning orsakar allvarligare skador kan 

straffrättsligt ansvar aktualiseras på samma sätt som inom andra samhällsområden. 

Enligt domstolen gäller detta främst i de fall det är fråga om medvetet risktagande 

av allvarligt slag.114  

5.4   Bedömningen i det specifika fallet  
Vad gäller bedömningen i det specifika fallet konstaterar domstolen först att den 

cross-checking som utförts av L har orsakat i vart fall smärta och utgör misshandel 

enligt 3 kap. 5 § BrB. Gärningen har varit otillåten enligt ishockeyns regelverk, 

och kan inte heller anses omfattas av det samtycke till att utsättas för visst våld 

som O har lämnat genom att frivilligt delta i spelet. Vidare anger domstolen att 

gärningen visserligen begåtts under pågående spel, men att den ändå saknar direkt 

samband med spelet. Sådana gärningar kan visserligen i viss mån anses begångna 

inom spelets ramar, men här måste enligt domstolen gränsen för vad som kan anses 

vara tillåtet i en sådan situation ha passerats. Fråga har varit om ett kraftfullt slag 

mot eller i närheten av ett oskyddat område av kroppen. Slaget utdelades helt utan 

att O kunde förutse det. Mot bakgrund av detta är gärningen inte tillåten enligt 

läran om social adekvans.115 Gärningen bedömdes av domstolen som misshandel 

av normalgraden. L dömdes till villkorlig dom.116   

5.5   En kommentar av domen 
Det har ovan anförts att det föreligger viss oenighet i doktrinen angående hur den 

straffrättsliga tillåtligheten av våld inom idrottsutövning ska motiveras och hur 

gränsdragningar mellan tillåtet och otillåtet våld ska göras.117 Mot bakgrund av 

denna osäkerhet får NJA 2018 s. 591 anses utgöra ett välkommet klargörande. 

Domstolen bekräftar att både samtyckesregeln och regeln om social adekvans 

                                            
 
114 NJA 2018 s. 591 p. 24–26.  
115 NJA 2018 s. 591 p. 27–29.  
116 NJA 2018 s. 591 p. 31–35.  
117 Se avsnitt 4 ovan.  
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måste tillämpas för att motivera straffrättslig tillåtlighet i önskad omfattning. 

Domstolen erbjuder en särskilt för idrotten formulerad undantagsregel som innebär 

att ”också sådana handlingar som visserligen inte är tillåtna med stöd av 

deltagande spelares samtycke, men som ändå sker inom spelets ramar, är att anse 

som tillåtna”. Regeln bidrar med en utgångspunkt för att motivera tillåtligheten 

eller otillåtligheten av våld inom idrottsutövning. Den avgörande frågan är 

huruvida handlingen är inom spelets ramar eller inte. Hur bedömningen av om 

något är inom spelets ramar ska göras är emellertid fortfarande inte helt klart. Viss 

osäkerheten kring den straffrättsliga bedömningen av våld inom idrottsutövning 

kvarstår därför. Detta ska diskuteras mer nedan.118 

HD:s utförliga genomgång av rättsläget och att domstolen formulerade en 

särskild undantagsregel för idrotten får anses ge uttryck för att domstolen uppfattat 

ett behov av tydligare reglering på området. Domstolens agerande skulle enligt 

min mening kunna uppfattas som en uppamning till lagstiftaren att agera för att 

göra gränsen mellan tillåtet och otillåtet våld inom idrottsutövning mer tydlig, och 

således få till en mer enhetlig och förutsebar rättstillämpning på området. I följande 

avsnitt 6 ska en sådan potentiell utveckling av straffrätten diskuteras.  

6  En potentiell utveckling  
6.1   Inledning  
Av det ovan anförda kan konstateras att våld inom idrottsutövning är ett av 

straffrätten relativt oreglerat område. Det straffrättsliga ansvaret avgränsas av den 

oskrivna regeln om social adekvans. Det kan vidare konstateras att det råder viss 

oklarhet angående hur denna avgränsning och hur bedömningen av en gärnings 

ansvarsfrihet ska göras. HD:s initiativ i NJA 2018 s. 591 att skapa en särskild 

undantagsregel för idrotten, med innebörden att handlingar inom spelets ramar är 

                                            
 
118 Se avsnitt 6 nedan.  
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straffrättsligt tillåtna, utgjorde visserligen visst klargörande men kan inte anses 

fullt ut ha tydliggjort rättsläget. Det råder således fortsatt bristande förutsebarhet 

av straffrätten vad gäller våld inom idrottsutövning. Detta påkallar en diskussion 

om huruvida straffrätten bör utvecklas i detta avseende.  

Det ska här påpekas att det på vissa håll i doktrinen har lyfts fram att oskrivna 

ansvarsfrihetsgrunder inte utgör ett legalitetsproblem. Grunden för detta är att 

sådana regler endast kan leda till en friande dom för den tilltalade och därmed 

aldrig innebära ett utfall till den tilltalades nackdel.119 Detta synsätt är visserligen 

inte oriktigt, men enligt min mening förefaller det likväl önskvärt från ett 

legalitetsperspektiv att straffrätten i så stor utsträckning som möjligt är förutsebar 

och inte framstår som godtycklig. Min anförda ståndpunkt har stöd i 

Fängelsestraffskommitténs utredning120 där det anges att legalitetsprincipens krav 

på straffrättens område talar för att de ansvarsfrihetsgrunder som erkänns i doktrin 

och praxis regleras direkt i lag.121 Konsekvens, likformighet och förutsebarhet 

uppnås enligt kommittén säkrast genom en så långt som möjligt heltäckande 

lagstiftning.122  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ska i det följande två alternativa sätt 

att gå ifrån den nu gällande ordningen, där den oskrivna regeln om social adekvans 

är av avgörande betydelse, diskuteras. De två alternativa sätt att utveckla 

straffrätten på som ska behandlas nedan är följande. Först ska möjligheten att 

införa en allmän lagregel om social adekvans utredas. Det handlar således om 

möjligheten att kodifiera den nu gällande oskrivna regeln om social adekvans. 

Därefter ska möjligheten att införa en lagregel med en särskild ansvarsfrihetsgrund 

för våldsgärningar företagna inom idrottsutövning utredas. Syftet med följande 

avsnitt är således att utreda om det finns ett alternativt sätt att reglera våld inom 

idrottsutövning på som är att föredra framför nu gällande ordning. 

                                            
 
119 Ågren m.fl. 2018, s. 86.  
120 SOU 1988:7.  
121 SOU 1988:7 s. 129.  
122 SOU 1988:7 s. 128.  
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6.2   En allmän lagregel om social adekvans  
Som angivits ovan används den oskrivna regeln om social adekvans enligt nu 

gällande ordning i fall då det inte finns mer preciserade argument till stöd för att 

en viss gärning ska vara straffrättsligt tillåten, men där man ändå menar att 

gärningen bör vara det.123 Införandet av en allmän lagregel om social adekvans 

skulle således inte innebära någon stor materiell förändring, utan endast kodifiera 

nu gällande rätt.   

Frågan om att införa en sådan allmän lagregel, som stadgar att även vissa fall 

som inte täcks av de lagstadgade ansvarsfrihetsgrunderna inte ska föranleda 

straffrättsligt ansvar, har behandlats av Fängelsestraffskommittén i den ovan 

nämnda utredningen.124 Kommittén uttalade att en sådan regel skulle råda bot på 

problemet att vissa ansvarsfrihetsgrunder helt saknar stöd i lag, och därmed bidra 

med klarhet och stadga på området. Däremot konstaterades att både den materiella 

straffrätten och de allmänna värderingarna i samhället ständigt förändras, och att 

det därför inte vore möjligt att formulera en sådan regel som inte skulle få formen 

av en väldigt allmän generalklausul. Kommittén ansåg att man vid försöken att 

formulera regeln lätt hamnade i cirkelresonemang och att regeln därmed blev 

innehållslös. Vidare uttalade kommittén att det i princip inte är bra med 

generalklausuler på straffrättens område, då det finns risk för att sådana klausuler 

missbrukas. Till följd av det anförda avstod kommittén från att lägga fram något 

förslag till en allmän ansvarsfrihetsregel.125  

En uttrycklig lagregel om social adekvans torde således å ena sidan vara 

motiverad mot bakgrund av de fördelar det skulle innebära i legalitetshänseende 

att ansvarsfrihetsgrunden är stadgad i lag. Å andra sidan bidrar en regel som endast 

föreskriver att en socialadekvat gärning ska vara straffri inte med ett reellt 

förtydligande av gällande rätt och därmed inte med ökad förutsebarhet. Det finns 

                                            
 
123 Se avsnitt 3.3 ovan.  
124 SOU 1988:7; Se avsnitt 6.1 ovan.  
125 SOU 1988:7 s. 129 f.  
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således inget självständigt syfte med att införa en sådan regel, utöver att en 

oskriven regel formuleras i lag. Mot bakgrund av detta, och kommitténs uttalande 

om risken med att införa en generalklausul på straffrättens område, tycks 

fördelarna med att införa en allmän lagregel om social adekvans inte överväga 

nackdelarna. Införandet av en sådan allmän lagregel torde därför inte vara en 

lämplig utveckling av straffrätten på det relevanta området.  

6.3   En särskild ansvarsfrihetsgrund för idrotten  

6.3.1   Inledning  
Den tyske juristen Florian Knauers har uttalat, vilket har uppmärksammats av 

Svensson, att social adekvans kan betraktas som en mellanstation i ett visst 

fenomens straffrättsdogmatiska utveckling. Enligt Knauers följer utvecklingen ett 

mönster enligt följande. Först ignoreras fenomenet av de rättskipande 

myndigheterna, sedan behandlas det inom en period som socialadekvat för att 

slutligen klassificeras inom ramen för det straffrättsliga systemet.126 Ett exempel 

på en sådan utveckling av ett fenomens roll inom den svenska straffrätten är 

omskärelse av pojkar. I NJA 1997 s. 636 konstaterade HD att omskärelse av 

religiösa skäl uppfyller kriteriet social adekvans och därför, om samtycke 

föreligger, bör kunna medföra frihet från ansvar trots att handlandet uppfyller 

rekvisiten för misshandel. Några år senare infördes en lag som reglerar fenomenet 

och som, istället för en hänvisning till den oskrivna regeln om social adekvans, kan 

läggas till grund för ansvarsfrihet.127 En liknande utveckling skulle således kunna 

vara aktuell för fenomenet våld inom idrottsutövning. I det följande ska därför 

möjligheten att lagstifta om en särskild ansvarsfrihetsgrund för idrotten diskuteras.  

                                            
 
126 Svensson 2016, s. 416.  
127 Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.  
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6.3.2   Stöd i doktrinen för införandet av en särskild ansvarsfrihetsgrund 
En rad författare har diskuterat möjligheten att utveckla en särskild 

ansvarsfrihetsgrund för idrotten. Svensson har exempelvis lyft fyra förhållanden 

som gäller för våld inom idrottsutövning (och även för åtgärder inom hälso- och 

sjukvården) som eventuellt skulle kunna utvecklas till ett verktyg för att avgränsa 

det straffrättsliga ansvaret mer tydligt än genom den oskrivna regeln om social 

adekvans. Dessa fyra förhållanden är följande. För det första råder en tydlig 

normkonflikt mellan lagföring och ett visst annat intresse. För det andra uppfattas 

det intresse som talar emot lagföring som nyttigt för den person som utsätts för den 

straffbelagda gärningen. För det tredje är det fråga om verksamheter som i hög 

grad är regelstyrda. För det fjärde är det fråga om verksamhet som de inblandade 

har lämnat sitt samtycke till.128 Svensson har inte utvecklat detta resonemang, men 

tycks mena att en särskild ansvarsfrihetsgrund för idrotten med grund i social 

adekvans är en potentiell utveckling av straffrätten på detta område.  

Jareborg har angivit att en allmän regel om ansvarsfrihet vid idrott baserad på 

social adekvans bör uppställas eftersom samtyckesbestämmelsen i 24 kap. 7 § BrB 

inte räcker till för att göra idrottsligt våld ansvarsfritt i önskvärd omfattning. En 

sådan regel bör enligt Jareborg ha följande innehåll: ”Under förutsättning att det 

rör sig om frivilligt deltagande i utövningen av sport, lek e.dyl., är alla gärningar, 

som angivits icke innebära ett otillåtet risktagande, dvs. sådana gärningar som 

med beaktande av spelets regler och idé är att betrakta som tillåtna risktaganden, 

också i sig att anse som socialadekvata”.129 Även Malmsten har uttalat att 

införandet av en särskild undantagsregel för idrotten är tilltalande.130 Som angivits 

ovan har HD följt denna i doktrinen representerade linje och presenterar i NJA 

2018 s. 591 en särskild undantagsregel för idrotten. Denna regel ska behandlas 

ytterligare nedan.  

                                            
 
128 Svensson 2016, s. 415.  
129 Asp m.fl. 2013, s. 256.  
130 Malmsten 1985, s. 200.  
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6.3.3   Regeln presenterad i NJA 2018 s. 591  
Som redogjorts för ovan bör den av HD presenterade undantagsregeln i NJA 2018 

s. 591 enligt domstolen formuleras så att ”också sådana handlingar som 

visserligen inte är tillåtna med stöd av deltagande spelares samtycke, men som 

ändå sker inom spelets ramar, är att anse som tillåtna”. Den avgörande 

bedömningen av en gärnings straffrättsliga tillåtlighet är således enligt domstolen 

huruvida den är inom spelets ramar eller inte. Den vägledning domstolen gav vad 

gäller hur denna bedömning bör gå till ska sammanfattas i det följande: 

•   För det första anförde domstolen att det i viss utsträckning måste finnas 

utrymme för att bedöma handlingar företagna utan direkt koppling till spelet 

som tillåtna.131 Domstolen tycks således mena att även handlingar utan 

direkt koppling till spelet i viss mån kan bedömas som inom spelets 

ramar.132 Gränserna för vad som ska anses vara tillåtet måste emellertid 

enligt domstolen sättas snävare än när det gäller gärningar som har en direkt 

koppling till spelet. Ett exempel på en gärning som skulle kunna vara 

tillåten är att en spelare som varit inblandad i en spelsekvens efteråt utför 

en gärning som utgör ofredande.133  

•   För det andra bygger den uppställda regeln enligt domstolen på att det finns 

ett regelverk och en fungerande domarfunktion liksom ett i övrigt 

godtagbart system för att hantera regelöverträdelser. Därför är utrymmet för 

det tillåtna våldet mindre inom oorganiserad idrottsutövning än inom 

organiserad idrottsutövning.134  

•   För det tredje menar domstolen att vad gäller ett uppsåtligt orsakande av 

allvarlig skada kan sådant våld aldrig anses ligga inom spelets ramar. 

Sådana gärningar kan således aldrig bedömas som tillåtna.135  

                                            
 
131 NJA 2018 s. 591 p. 20. Jfr. p. 29.  
132 Jfr. Ågren m.fl. 2018, s. 88. Jfr. även NJA 2018 s. 591 p. 29.  
133 NJA 2018 s. 591 p. 22.  
134 NJA 2018 s. 591 p. 23.  
135 NJA 2018 s. 591 p. 24.  
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•   För det fjärde kan en gärning som är inom spelets ramar enligt domstolen 

normalt inte anses innefatta något otillåtet risktagande. Att en gärning inom 

spelets ramar leder till mer allvarliga skador saknar då i regel straffrättslig 

betydelse.136  

•   Slutligen anförde domstolen att det emellertid finns vissa gärningar som 

innefattar risktaganden som inte, ens med beaktande av att de företagits 

inom ramen för en ishockeymatch, kan anses godtagbara. Det gäller främst 

medvetet risktagande av allvarligt slag.137  

Det av HD anförda angående bedömningen av om en våldshandling inom 

idrottsutövning är att anse som straffrättsligt tillåten eller inte följer till stor del det 

Lindholm menar är praxis i underrätternas rättstillämpning.138 Rättsfallet har ännu 

inte kommenterats i någon större utsträckning i doktrinen. Ågren har emellertid 

framfört några synpunkter. Enligt Ågren hade det varit önskvärt att domstolen 

vidareutvecklade resonemanget angående vilka övergripande kriterier 

bedömningen av om en gärning kan anses vara inom spelets ramar ska göras 

utifrån. Ågren presenterar två exempel på frågor som han önskar att HD hade 

diskuterat. Den första frågan rör betydelsen av om våldsgärningen sker i 

överenstämmelse med skick och bruk inom den aktuella idrotten. Med skick och 

bruk avses enligt Ågren gärningar som är vanligt förekommande inom idrotten, 

gärningar som anses starkt förknippade med idrotten eller liknande. Den andra 

frågan Ågren önskar att HD hade diskuterat är betydelsen av om gärningen begås 

under en särskilt betydelsefull del av exempelvis en match, serie eller turnering. 

Frågan är således om en högre våldsnivå bör tillåtas när ”mer står på spel”.139  

Vad gäller frågan om betydelsen av om gärningen sker i överensstämmelse med 

skick och bruk inom den aktuella idrotten är min uppfattning följande. Domstolen 

uttryckte att betydelsen av att en gärning är inom ramen för spelet är att den är 

                                            
 
136 NJA 2018 s. 591 p. 25.  
137 NJA 2018 s. 591 p. 26.  
138 Se avsnitt 4.5 ovan.  
139 Ågren 2018/19, s. 412 f.  
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naturlig och därmed påräknelig i detta.140 Att en gärning är i enlighet med skick 

och bruk inom en viss idrott, men inte är att anse som naturlig och påräknelig inom 

denna idrott är enlig min mening svårt att se. Från mitt perspektiv framstår det 

snarast som att den regel HD ställt upp i NJA 2018 s. 591 bygger på vad som utgör 

skick och bruk inom olika idrotter. Det är således svårt att se vilken ytterligare 

betydelse en gärnings överenstämmelse med skick och bruk skulle kunna ges i 

bedömningen.  

Angående frågan om betydelsen av om gärningen begås under en särskilt 

betydelsefull del av exempelvis en match, serie eller turnering kan enligt min 

uppfattning följande anföras. Enligt vad som uttalats av HD, och inom doktrinen, 

är utgångspunkten för en gärnings straffrättsliga tillåtlighet den aktuella idrottens 

egna regelverk. Detta regelverk torde i regel gälla på samma sätt oavsett betydelsen 

av exempelvis den match som spelas. Eftersom regelverket är konstant, oberoende 

av matchens betydelse, bör enligt min mening även vad som är att anse som inom 

spelets ramar inom en viss idrott vara det. Detta för att motverka osäkerhet och 

godtycklighet inom den aktuella idrotten.  

Utifrån den av HD presenterade regeln i NJA 2018 s. 591 och vad som i övrigt 

framförts i uppsatsen angående bedömningen av tillåtet och otillåtet våld inom 

idrottsutövning ska i det följande presenteras ett förslag på hur en särskild 

ansvarsfrihetsgrund för idrotten skulle kunna formuleras.  

6.3.4   En skiss av en särskild regel för idrotten 
Det finns ingen ambition att inom ramen för denna uppsats formulera en användbar 

ansvarsfrihetsgrundande regel vad gäller våld inom idrottsutövning. Däremot är 

det min uppfattning att det vore av värde att utifrån vad som framkommit i 

uppsatsen angående gällande rätt och bedömningen av idrottsvåld formulera en 

skiss av en sådan regel. Skissen är således tänkt att fungera som en 

sammanfattande slutsats av gällande rätt i detta avseende, snarare än som ett 

                                            
 
140 NJA 2018 s. 591 p. 19.  
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faktiskt förslag. Hänvisningar till vad som utgör den rättsliga grunden för olika 

delar av den uppskissade regeln finns i noterna. Regeln lyder enligt följande: 

 

I den mån bestämmelsen i 24 kap. 7 § BrB inte är tillämplig141 ska 

våldshandlingar som begås inom en idrott som är ansluten till Sveriges 

Riksidrottsförbund142 och som utövas i organiserad form143 bedömas enligt 

följande. 

 

Handlingar som begås inom spelets ramar är att anse som tillåtna.144 

 
Vid bedömningen av om en handling är inom spelets ramar ska följande 

beaktas: 

1.   Handlingens koppling till spelet145 

2.   Gärningsmannens subjektiva inställning i förhållande till skaderisken146 

 

Handlingar som är förenliga med den aktuella idrottens regler ska alltid 

bedömas som inom spelets ramar.147 

  

                                            
 
141 Jfr. NJA 2018 s. 591 p. 19 samt avsnitt 3–4 ovan.  
142 Jfr. avsnitt 4.2.1 sista stycket ovan.  
143 Jfr. NJA 2018 s. 591 p. 23.  
144 Jfr. NJA 2018 s. 591 p. 19 samt avsnitt 4 ovan.  
145 Jfr. NJA 2018 s. 591 p. 22 samt avsnitt 4.5 ovan.  
146 Jfr. NJA 2018 s. 591 p. 24 och 26 samt avsnitt 4.5 ovan.  
147 Jfr. NJA 2018 s. 591 p. 18 samt avsnitt 4 ovan.  
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7  Slutord  
Jag har i denna uppsats försökt se på den sedan länge pågående diskussionen om 

idrottsvåld ur ett straffrättsligt perspektiv och utvärdera straffrätten i detta 

avseende. Genom NJA 2018 s. 591 kan det konstateras att den 

självbestämmanderätt som idrottsrörelsen har besuttit historiskt är långt ifrån 

intakt. Rättsfallet utgör en slutlig dom i frågan – idrottsutövare besitter inte 

straffrättslig immunitet. Lika klart är emellertid att idrottsvåld särbehandlas 

straffrättsligt. Av vad som har framkommit i uppsatsen kan konstateras att varken 

de principiella eller de rättsliga grunderna för sådan straffrättslig särbehandling är 

obestridda – särskilt inte vad gäller kampsporter såsom MMA. Det finns således 

utrymme för fortsatt diskussion i detta avseende. Vidare är det inte självklart hur 

och utifrån vilka faktorer den straffrättsliga bedömningen av idrottsvåld ska göras, 

vilket får anses utgöra en brist i legalitetshänseende. Om det från juridiskt håll ska 

argumenteras för – enligt min mening helt legitimt – att idrottsrörelsen bör 

omfattas av den allmänna rättsordningen på samma sätt som alla andra, får det 

anses vara av vikt att de krav på rättsordningens tydlighet och förutsägbarhet som 

gäller i övrigt upprätthålls även på detta område.  
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