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Sammanfattning 
 
I det här arbetet behandlas den oskrivna ansvarsfrihetsgrunden social adekvans. Begreppet och 
dess tillämpningsområden beskrivs och analyseras sedan ur olika aspekter. 
 
Framställningen inleds med en beskrivning av brottsbegreppet. Här förklaras att brottsbegreppet 
har en objektiv sida som innefattar begrepp som rekvisit, effekt, adekvat kausalitet och 
gärningsculpa, vilka förklaras översiktligt. Brottsbegreppets subjektiva sida innehållande olika 
typer av uppsåt och oaktsamhet förklaras också. 
 
Framställningen fortsätter med att beskriva de skrivna ansvarsfrihetsgrunderna. De viktigaste 
bestämmelserna angående dessa finnes i BrB:s 24 kapitel och i Polislagen. 
Ansvarsfrihetsgrunderna skall i princip läsas in i alla brottsbeskrivningar och kan ses som ett 
negativt element i brottsbegreppet. Det finns objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder. 
Huvudregeln är att de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna friar från ansvar även då 
gärningsmannen inte visste att någon av dessa var tillämplig. 
 
Härefter kommer ett kapitel där en grundläggande beskrivning av social adekvans ges. Här 
fastslås bland annat att social adekvans är en så kallad oskriven ansvarsfrihetsgrund som i 
doktrinen kallats för en �dogmatisk slasktratt�, eller en �säkerhetsventil� för det straffrättsliga 
systemet. Social adekvans kan ses som ett samlingsnamn för ett antal icke kodifierade 
undantagsregler som på objektiv grund friar från ansvar. Domstolarna har alltså en viss möjlighet 
att anse en straffbelagd gärning vara laglig, trots att lagstöd för detta saknas. Exempel på hur 
social adekvans har använts i praxis ges, och likaså synen på begreppet i den något äldre 
doktrinen. 
 
Social adekvans viktigaste tillämpningsområden gås sedan igenom och förklaras. Idrott och lek, 
medicinska ingrepp och åtgärder, angrepp på egen rättssfär, rättslig nöd, handlande i annans 
intresse och lärares rätt till visst våld är de områden som behandlas. 
 
Institutet social adekvans analyseras sedan ur ett antal aspekter. Först diskuteras några 
begreppsliga frågor. En uppfattning som presenteras och undersöks är den att beteckningen 
social adekvans står för en juridisk slutsats och inte för ett argument eller skäl för att inte anse 
brott föreligga. En av övriga frågor som är föremål för diskussion är vilken syn HD tycks ha på 
begreppet. I det följande avsnittet analyseras institutets vaga och uttunnade relation till det 
rättsliga systemet och institutet jämförs också med det liknande institutet nåd. Social adekvans 
karaktär som objektiv ansvarsfrihetsgrund undersöks härnäst. Bland annat presenteras argument 
för att ett subjektivt moment, likt det som i vissa situationer kan finnas i samtycke, kan läsas in i 
social adekvans. Slutligen undersöks huruvida det är lämpligt och möjligt att kodifiera social 
adekvans. Detta synes vara mycket svårt då man på straffrättens område vill undvika 
generalklausuler.  
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Förkortningar 
 
 
 
BrB  Brottsbalk (SFS 1962:700) 
 
HD  Högsta domstolen 
HovR  Hovrätt 
 
JT  Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet  
 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
 
PolL  Polislagen (SFS 1984:387) 
 
Prop.  Proposition 
 
RB  Rättegångsbalk (SFS1942:740) 
RF  Regeringsformens (1974:152) 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SFS  Svensk författningssamling 
 
TR  Tingsrätt 
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1. Inledning 
 
 
En förutsättning för att ett rättssystem skall kunna behålla sin trovärdighet i medborgarnas ögon 
är att det svarar mot samhällets värderingar och det allmänna rättsmedvetandet. Att se till att så 
är fallet är i första hand lagstiftarens uppgift. Att revidera systemet genom lagstiftning är dock en 
omständlig procedur. Även om man hade haft möjlighet att lagstifta i den takt man önskat, är en 
matnyttig lagstiftning som kan läggas till grund för lämpliga avgöranden i alla tänkbara 
situationer som verkligheten kan ställa upp, mer eller mindre omöjlig att framställa. På 
domstolarna vilar ansvaret att alltid framställa en lämplig lösning på alla rättsliga problem som 
de ställs inför. Ett fall där en sådan inte kan härledas ur rättskällorna kan inte lämnas därhän. 
Samma sak gäller för fall där gällande rätt ger tydlig ledning och pekar ut en formellt korrekt 
lösning, men som uppfattas som stridande mot sunt förnuft eller mot lagstiftarens avsikt med 
regleringen. Det är i sådana situationer som social adekvans kan komma att bli aktuellt.  
 
Är våra domstolar bundna av gällande rätt i sin dömande verksamhet? Hur blind är Justitia? Är 
ett institut för systemkorrigering av den här typen lämpligt och nödvändigt i den svenska 
rättsstaten? En förståelse för social adekvans kan hjälpa oss i sökandet efter svar på dessa frågor. 
 

1.1. Syfte och avgränsning  
 
Framställningen syftar till att ge en inblick i och förståelse för institutet och begreppet social 
adekvans. Framställningens tyngdpunkt ligger i avsnitten 4-6, där social adekvans och dess 
tillämpningsområden beskrivs och diskuteras sedan på ett mer analyserande sätt. Social adekvans 
har hittills inte givits någon mera omfattande behandling i doktrinen, och det finns endast ett 
fåtal prejudikat som berör området. Detta har inneburit att några svårare avgränsningsfrågor inte 
uppstått. För att hjälpa läsaren att se social adekvans i sin rättsliga kontext förklaras 
brottsbegreppet och de övriga ansvarsfrihetsgrunderna. Dessa avsnitt har hållits tämligen 
kortfattade och översiktliga. Uppräkningen av social adekvans tillämpningsområden i avsnitt 5. 
är inte helt uttömmande, utan de områden med störst genomslag i rättstillämpningen har valts ut.  
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1.2. Metod och material 
 
Framställningen grundar sig främst på de klassiska rättskällorna lagtext, förarbeten i 
form av propositioner och SOU, praxis i form av rättsfall från HD och juridisk doktrin 
bestående av litteratur och artiklar. Eftersom institutet i fokus inte är lagstadgat har doktrin och 
praxis varit av större betydelse än lagtext och förarbeten. Social adekvans har dock varit föremål 
för utredning, vilken presenterades i SOU 1988:7 och har varit en viktig byggsten i 
konstruerandet av flera av uppsatsens avsnitt. Vad gäller uppsatsen som helhet och behandlingen 
av social adekvans i synnerhet så har doktrin varit av störst betydelse, särskilt i form av Nils 
Jareborgs �Allmän kriminalrätt�.  
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2. Brottsbegreppet 
 
 
�Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 
vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.� Så lyder Brottsbalkens (1962:700) 1 kap. 1 § som 
tillhandahåller en kortfattad formell definition av begreppet. Straff består i sin tur, enligt BrB 1 
kap. 3 §, av påföljderna böter och fängelse. Brotten, i denna bemärkelse, står att finna i BrB 3-22 
kap. och i ett antal så kallade specialstraffrättsliga författningar utanför BrB. För att en handling 
skall kunna anses som brottslig krävs uttryckligt stöd för detta i någon av dessa lagar. Detsamma 
gäller för utdömande av straff. Denna princip kallas för legalitetsprincipen1 och har lagstöd 
främst i Regeringsformens (1974:152) 2 kap. 10 § tillsammans med 1 kap. 1 § BrB. Här finns 
även ett krav på lagstiftningens kvalitet, ett analogiförbud och ett retroaktivitetsförbud. 
Förutsebarhet är ett viktigt element i ett rättssystem, vilket innebär att lagtext måste ha en viss 
grad av precision för att medborgarna skall ha en möjlighet att bilda sig en rimlig uppfattning om 
vad som faller inom en kriminalisering. Analogiförbudet förhindrar att kravet på lagstöd 
urholkas. Analogisk tillämpning av straffbud till den tilltalades nackdel är otillåten. 
Retroaktivitetsförbudet innebär att man inte i efterhand kan kriminalisera eller skärpa ett straff 
för en gärning.  
 
För att någon skall kunna dömas för ett brott krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Dessa 
kriterier kallas rekvisit. Man brukar tala om att ett brott har en objektiv och en subjektiv sida med 
objektiva respektive subjektiva rekvisit.2 Detta får anses vara den av rättstillämpningen 
vedertagna modellen, och kommer därför att ligga till grund för det här kapitlet. Vissa 
motsättningar angående terminologin har förekommit i doktrinen. Jareborg kallar istället dessa 
rekvisit för otillåten gärning respektive rekvisit för personligt ansvar.3 Jareborg har även valt att 
ersätta konstruktionen adekvat kausalitet med sin egen skapelse �gärningskontroll� som 
innefattar momenten � kontrollerad handling� och �gärningsculpa�.4 Visst utrymme kommer att 
ägnas åt att förklara även dessa begrepp för att ge en så heltäckande överblick som möjligt. 
 
Ett brott har begåtts då både den objektiva och den subjektiva sidan har fullbordats, och 
frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder5 har konstaterats. Saknas något av alla de moment som krävs 
kan ingen dömas eller straffas. På vilken av brottets sidor bristen uppenbarar sig är irrelevant i 
detta avseende. Detta är dock av vikt i vissa fall och kan innebära att vissa svårare 
gränsdragningar måste göras. Om det brister redan på den objektiva sidan har inte en otillåten 
gärning förövats. Om bristen finns på den subjektiva sidan har dock en otillåten gärning begåtts, 

                                                
1 Angående legalitetsprincipen: Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, 3 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2005, s. 57 f. 
2 Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne. Straffansvar, 7:2 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 8. 
3 Jareborg 2005, s. 33. I Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per Ole & Wennberg, Susanne, 
Brottsbalken: En kommentar, Del I, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm., 5:1 u., Nordstedts Juridik 
AB, Stockholm, 2007, s. 1:4 används båda varianterna. I Leijonhufvud & Wennberg 2007, synes man till viss del 
byta till Jareborgs terminologi när man förklarar medverkansläran. Se s. 136. 
4 Jareborg 2005, s. 235. 
5 Mer om dessa i avsnitt 3. 
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men denna anses kunna ursäktas. Denna distinktion är viktig, menar Jareborg, när man moraliskt 
granskar en gärning, och dessutom har den stor betydelse för medverkansläran, som blir 
tillämplig endast om den objektiva sidan är uppfylld.6      
 
 
2.1.  Brottets objektiva sida 
 
I varje straffbud finns en brottsbeskrivning vari det framgår vilka yttre krav som ställs på en 
gärning, för att brottet i fråga skall kunna anses vara begånget. Dessa krav kallas för objektiva 
rekvisit. Några exempel på sådana från BrB är �berövar annan livet�, �olovligen intränger eller 
kvarstannar där annan har sin bostad� eller �genom misshandel eller annars med våld eller 
genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag�. Ett brott kan begås genom en 
handling eller genom underlåtenhet. Ordet gärning kan sägas innefatta båda dessa.7 En handling 
måste i princip ha fysisk karaktär och på något sätt påverka det som händer i världen. T.ex. en 
kroppsrörelse eller att säga något. Beslut, avsikter och åsikter måste på något sätt komma till 
uttryck för att kunna beaktas.8 Vad gäller underlåtenhet innebär detta att man väljer att inte 
agera. Man låter något ske. Det finns några brottsbeskrivningar som anger att brottet kan begås 
genom underlåtenhet. Den typen av regleringar kallas för äkta underlåtenhetsbrott och blir ofta 
tämligen ingripande mot den som försätts i en situation som faller inom en regels omfång. En 
sådan reglering utesluter nämligen en persons alla handlingsmöjligheter utom just den som 
påbjuds i regleringen. Vanligare är då de oäkta underlåtelsebrotten. Till dessa hör de brott med 
rekvisit som kan uppfyllas genom både handling och underlåtenhet9 och då ansvar uppstår 
genom den så kallade garantläran. I vissa fall är man tvingad att agera för att inte göra sig 
skyldig till ett brott, även då ansvar på grund av underlåtenhet inte är uttryckligen stadgat i ett 
straffbud.  Så är fallet då någon befinner sig i garantställning. En garantställning kan uppkomma 
på huvudsakligen tre olika grunder.10 1) Då aktivitet påbjuds genom lag, annan författning eller 
myndigheters bud. Exempel på detta är Föräldrabalken (1949:381) 6 kap 2-3 §§ som stadgar 
föräldrars plikt att ombesörja att vederbörandes barn inte far illa och skadas. 2) Aktivitet påbjuds 
i avtal. T.ex. en läkares, simlärares eller daghemspersonal anställningsavtal. 3) Aktivitet krävs på 
grund av gärningsmannens egna föregående handlande.  Någon som framkallat en farlig situation 
och sedan underlåter att hindra att faran förverkligas kan dömas för ett brott.11  
 
Inte sällan finns ett krav på att något slags effekt uppkommer av ett handlande för att ett brott 
skall anses vara begånget. Exempelvis måste någon ha dött för att ett mord skall vara begånget 
och skada måste åsamkats någon för att en stöld skall föreligga. Dessa kallas för effektrekvisit. 
Vissa brott uppställer som krav att en fara måste ha uppstått. Här skiljer man mellan abstrakt och 
konkret fara. Med konkret fara åsyftas att en gärning skapat en reell fara. Någon har till exempel 
utsatts för en verklig risk för att skadas eller dödas. Abstrakt fara innebär att en gärning som 

                                                
6 Jareborg 2005, s. 203. 
7 Jareborg 2005, s. 128. 
8 Jareborg 2005, s. 127. 
9 T.ex. �åsidosätter sina förpliktelser� i 10 kap 1 § BrB. 
10 Leijonhufvud, Wennberg 2007, s. 42; SOU 1953:14 s. 139. 
11 För ett mer detaljerat schema för garantställning se Jareborg 2005, s. 188. 
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allmänt sett är farligt har begåtts. Här är det ointressant huruvida någon verkligen utsatts för fara 
eller inte. En bilist som kör på en öde väg får t.ex. inte köra på fel sida av vägen, även fast det 
inte finns någon i närheten. Vissa brott har varken fare- eller effektrekvisit. Dessa kallas för rena 
handlingsbrott12 
 
Uppfyllda handlings- och underlåtenhetsrekvisit och effekt- eller farerekvisit är inte tillräckligt 
för att ett brott skall kunna anses föreligga. Så kallad kausalitet, eller orsakssamband, skall också 
finnas mellan t.ex. handlingen och effekten eller underlåtenheten och den uppkomna faran. 
Effekten skall vara ett resultat av och ha orsakats av en gärning. �Det typiska orsaksförloppet 
utmärker sig för att dels skadan uppstått genom att en händelse enligt naturens ordning eller 
samhällets inrättande drar med sig en annan händelse, dels också då skadan inte skulle ha 
inträffat om inte denna händelse hade inträffat�.13 Kausalitet är ett begrepp vars betydelse är svår 
att få grepp om då dess ansikte förekommer med lika många utseenden som verkligheten kan 
uppställa situationer och händelsekedjor. Ofta är förhållanden komplicerade och det är svårt att 
avgöra vad som utlöste en effekt och vad som skulle ha hänt om en gärning aldrig företagits. 
Begreppen nödvändig betingelse och tillräcklig betingelse har använts för att försöka ge stadga åt 
kausalitetsproblematiken. Dessa har dock vissa problem och har inte på ett tillfredställande vis 
lyckats förklara alla situationer.14  
 
När kausalitet mellan gärning och effekt fastställts måste en utredning göras av huruvida 
kausaliteten var adekvat. Adekvat är ett orsakssamband när en effekt är en naturlig eller 
åtminstone inte alltför långsökt följd av en gärning. Ett exempel som framförts i doktrinen är det 
om en kusk som av oaktsamhet väljer fel väg vilket leder till att en av passagerarna får en blixt i 
huvudet och dör. Hade kusken tagit rätt väg hade olyckan aldrig hänt. Kuskens oaktsamhet 
föranledde dödsfallet. Här verkar det inte rimligt att kusken skall hållas ansvarig för denna helt 
slumpmässiga följd och kravet på adekvat kausalitet förhindrar detta. Adekvans är ett 
kontroversiellt begrepp och någon egentlig stadga i adekvansprövningen är svår att frambringa.  
Ett sätt att beskriva adekvans är detta. �Med adekvans menar man att handlingen vid tidpunkten 
för dess företagande skall ha inneburit en objektiv fara för den inträffade skadliga effekten just 
på det sätt som i verkligheten blivit fallet.�15 Effekten skall så att säga ligga i farans riktning. När 
man avgör om så är fallet kan man ta hänsyn till all fakta som vetenskap och erfarenhet ställer 
oss till förfogande. Vad gärningsmannen förstod eller borde förstått är här ovidkommande. 
Sannolikheten för att effekten skulle förverkligas genom eller med hjälp av gärningen får inte 
vara obetydlig. Har sannolikheten bara ökat obetydligt eller rent av minskat finns ingen 
adekvans, och att avgöra hur mycket sannolikheten ökat och om detta skall anses vara 
tillräckligt, innebär ofta svårigheter. För att ge svar på det sistnämnda brukar man hänvisa till 
några olika standarder som konstruerats. Vir optimus (en särskilt framstående person) är ett 
exempel. Hur skulle en �normalt försiktig person� sett på saken. Skulle denne ha undvikit 
gärningen på grund av risken för effekten i fråga? Anser man att svaret är ja så skulle alltså 
adekvans föreligga osv. I praxis sker adekvansbedömningen i två steg. Först prövas om en viss 

                                                
12 Angående detta stycke se Leijonhufvud, Wennberg 2007, s.34-39; Jareborg 2005, s. 171-174.  
13 Hellner Jan, Radetzki Marcus, Skadeståndsrätt, 7:1 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 196. 
14 Angående detta stycke: Hellner Jan, Radetzki Marcus, Stockholm, 2006, s. 196-197, 218-219; Leijonhufvud, 
Wennberg 2007, s. 44-46. 
15 Leijonhufvud, Wennberg 2007, s. 47. 
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typ av skada godtas som adekvat i sig i den aktuella kontexten, och sedan om denna orsakats på 
ett adekvat sätt i det särskilda fallet.16   
 
Det har visat sig vara svårt att ge adekvansinstitutet den stadga som kan önskas och begreppet 
har också kritiserats i doktrinen. Ett argument som anförts är att det är möjligt att manipulera 
fram adekvans efter eget godtycke. Avgörande för hur adekvat ett orsakssamband är beror på hur 
man väljer att beskriva gärning och effekt. Det är mycket svårt att på rationell väg bestrida en 
fastslagen adekvans. Exemplet med kusken kan belysa detta. Om man formulerar det som att 
kusken svängde på fel ställe och på grund av detta hamnade en passagerare på den plats där 
blixten slog ned så kan man utan problem utesluta adekvans. Formulerar man det istället som så 
att kusken förde droskan oaktsamt, vilket ledde till att en passagerare dog så blir det svårare att 
utesluta adekvans. Ytterligare ett argument är att adekvansläran inte kan utesluta ansvar då det 
finns ett behov att anse ett handlande rättsenligt trots att en följd av detta är adekvat.17 
 
Jareborg har formulerat ett alternativ till adekvat kausalitet, vilket han anser vara obehövligt i 
dagens läge. Denna lösning kretsar kring begreppen kontrollerad handling och gärningsculpa, 
vilka kortfattat skall förklaras här.18 För att ett brott skall kunna föreligga måste den företagna 
handlingen vara kontrollerad. Med detta avses att �gärningsmannen på order kan hejda det 
kausala skeende som hans handlande innebär�. Vad gäller underlåtenhet skall densamme istället 
kunna utföra den relevanta handlingen. Gärningsmannen måste inte själv inse vad hans gärning 
kan resultera i eller förstå att han kan kontrollera förloppet.19 
 
Vad Jareborg sedan fokuserar på är huruvida det kontrollerade handlandet inneburit ett otillåtet 
risktagande eller ej, och om det finns en relevant orsaksrelation mellan risktagandet och den 
okontrollerade följd som detta framkallat.20 Huruvida en gärning inneburit ett otillåtet 
risktagande eller ej torde ofta vara vanskligt att avgöra. Jareborg skriver att ett otillåtet 
risktagande genom handling föreligger om utförandet av en kontrollerad handling innebär en risk 
för att en okontrollerad följd inträffar; och denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå 
från att utföra den kontrollerade handlingen, om man vill undvika den okontrollerade följden.21 
Vad som i praktiken utgör �goda skäl att avstå� är upp till domstolarna att avgöra. Till sin hjälp 
har dessa lagstiftning med förhållningsregler, och då dessa inte ger någon ledning får man vända 
sig till olika konstruerade standarder, så som en �normalt aktsam person� och liknande. Det 
viktiga här är alltså inte huruvida gärningsmannen varit oaktsam, utan om gärningen som sådan 
varit oaktsam.22 I begreppet gärningsculpa som Jareborg använder sig av innefattas dels ett 
otillåtet risktagande, dels också ännu ett moment som nämnts här ovan. Det krävs en relevant 

                                                
16 Angående detta stycke:  Hellner Jan, Radetzki Marcus, Stockholm, 2006, s. 202-206; Leijonhufvud, Wennberg 
2007, s. 46-48. 
17 Angående detta stycke: Jareborg 2005, s. 235 f. 
18 Dessa två är som ovan nämnts underbegrepp till begreppet gärningskontroll, se Jareborg 2005, s. 38, 211. I SOU 
2005:86 synes man blanda ihop gärningskontroll med kontrollerad handling. Se SOU 2005:86 s. 42. Förutom 
gärningskontroll krävs även en �personlig culpa� vilket kommer att behandlas i avsnitt 2.2. 
19 Angående detta stycke: Jareborg 2005, s. 208. 
20 Jareborg 2005, s. 208. 
21 Jareborg 2005, s. 212 f. 
22 Jareborg 2005, s. 209, 218 f. 
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orsaksföljd. �Orsakandet måste utgöra ett förverkligande av någon av de risker som gör [den 
kontrollerade gärningen] till ett otillåtet risktagande.� Jareborg beskriver det som att en 
kontrollerad handling är oaktsam därför att denna, utan alltför långsökta vändningar, kan 
resultera i ett antal händelseförlopp vilka i sin tur resulterar i oönskade följder. Om handlingen 
ledde till ett av dessa utpekade förlopp, som åberopats för att avstå från handlingen, har denna 
relevans i förhållande till följden. Detta är dock endast en teoretisk instruktion och den ger 
måhända inte så mycket ledning när man i det enskilda fallet skall avgöra om ett risktagande är 
relevant för en inträffad följd.23 
 
Gärningsculpa är tillämplig vid både uppsåts- och culpabrott. Bedömningen huruvida ett 
risktagande är tillåtet eller inte görs i princip på samma sätt vid dolusbrott som vid culpabrott. 
�Fråga är alltså om att bestämma om en gärning är godtagbar, under beaktande av arten av de 
risker varmed gärningen är förknippad, värdet hos det gentemot vilket riskerna riktar sig, det 
sociala värdet hos gärningen, vilka försiktighetsåtgärder som har varit möjliga och befogade, 
osv.�24  
 
Jareborgs lära synes kunna ge en mer tillfredställande lösning på det hos adekvansläran här ovan 
nämnda problemet angående de situationer då det finns ett behov att anse ett handlande 
rättsenligt, trots att en följd av detta är adekvat. Vad gäller kritiken som baserades på att man 
skulle kunna formulera och manipulera fram adekvans, kan man fråga sig om inte Jareborgs krav 
på relevans torde kunna stöta på samma problem. 
 
 
2.2. Brottets subjektiva sida 
 
Endast den som ådagalagt skuld skall kunna drabbas av straffrättsligt ansvar. Denna princip 
kallas för skuldprincipen25 och får sitt genomslag i rättstillämpningen genom brottsbegreppets 
subjektiva sida.  De två skuldformer som i svensk rätt kan ställas upp som subjektiva rekvisit är 
uppsåt och oaktsamhet. I BrB:s 1 kap. 2 § stadgas att en gärning skall, om inte annat är särskilt 
föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. För att en oaktsam gärning ska 
kunna bli föremål för en straffrättslig granskning måste detta uttryckligen vara angett i 
straffbudet.26 
 
Uppsåt kan sägas innebära att någon som företar en gärning förstår vad han gör och vad 
gärningen kommer att leda till. Uppsåt i förhållande till en brottsbeskrivnings effekt delas in i tre 
olika kategorier. Direkt uppsåt, indirekt uppsåt och likgiltighetsuppsåt. Vilken typ av uppsåt man 
finner föreligga får betydelse vid den, i 29 kap 1 § BrB stadgade, straffvärdesbedömningen som 
skall göras vid påföljdsbestämningen. Vissa straffbud utpekar även direkt uppsåt som den enda 
                                                
23 Jareborg 2005, s. 226. 
24 Jareborg 2005, s. 233. 
25 Skuldprincipen kan även sägas implicera ett slags proportionalitetskrav. Straffet stränghet skall motsvara graden 
av skuld i det enskilda fallet.  
26 Agående detta stycke: Jareborg 2005, s. 302-303; Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 54-55. 
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uppsåtstyp som kan medföra ansvar, t.ex. �avsiktligen�, �i syfte att� eller �för att�.27 Med direkt 
uppsåt menas det man kanske i allmänhet förknippar med ordet uppsåt. Gärningsmannen insåg 
vilken effekt gärningen skulle/kunde få och genomförde denna med vilje. Om effekten var målet 
för gärningsmannen eller endast en förutsättning, eller ett genomgångsled, för en annan önskad 
effekt, är här oväsentligt. Direkt uppsåt föreligger t.ex. när någon avsiktligt dödar någon annan 
endast för att denne inte ska kunna avge ett vittnesmål. 28 
 
Indirekt uppsåt föreligger då gärningsmannen ser effekten som en biverkning av det han 
egentligen avsåg uppnå, eller uppfattat den som nödvändigt förbundet med detta. Effekten var 
inte ett genomgångsled eller en förutsättning, utan snarare något han �fick på köpet�. Ett 
exempel som har använts i doktrinen kan belysa skillnaden mot direkt uppsåt. Någon spränger ett 
bemannat flygplan för att kunna inkassera ersättning. Gärningsmannen har inte direkt uppsåt att 
döda besättning och passagerare då detta inte är målet i sig eller ett genomgångsled till målet 
med gärningen.29  
 
Likgiltighetsuppsåtet har sin grund i praxis30 och har ersatt det eventuella uppsåtet. Uppsåt anses 
finnas även då en gärningsman är likgiltig till att en effekt förverkligas. Hur denne värderade 
effekten är inte av intresse. En gärningsman kan djupt beklaga att effekten inträdde, men så länge 
gärningen är ett uttryck för likgiltighet inför huruvida det av rättsordningen skyddade intresset 
kränks eller ej, kan uppsåt finnas. �Det avgörande är således att förverkligandet av effekten eller 
förekomsten av omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen 
relevant skäl för att avstå från gärningen.� Har gärningsmannen däremot handlat i förlitan på att 
effekten inte skulle inträffa, föreligger inte likgiltighetsuppsåt. Avgörande blir här omfattningen 
av den risk som tagits genom gärningen. Detta får avgöras från fall till fall och HD har gett vissa 
riktlinjer, vilka man ansåg skulle användas med försiktighet, för bedömningen.31 
 
Oaktsamhet, eller personlig culpa enligt Jareborgs terminologi, är den andra, mindre allvarliga, 
skuldformen. Någon definition för detta finns inte och en sådan skulle svårligen kunna ge någon 
egentlig vägledning. Man brukar t.ex. tala om att någon hade skälig anledning att anta eller borde 
ha förstått att något skulle kunna hända. Bedömningen liknar i vissa avseenden den som görs för 
att undersöka om en kausalkedja är adekvat.32 Man måste även här ofta ta hjälp av standarder. 
Oaktsamhetsbedömningen kan sägas innefatta två led. I det första ledet, orsaksledet, undersöker 
man hur personen i fråga borde ha uppfört sig. Vilka aktsamhetskrav man bör kunna ställa i en 
sådan situation. Detta gör man för att kunna avgöra hur mycket det faktiska handlandet skiljer sig 
från det önskvärda. Endast små avvikelser är inte avsedda att straffas. I det andra ledet står 
gärningsmannen och dennes egenskaper och förutsättningar i fokus. Man undersöker här hur 
situationen tedde sig för just honom och vilka möjligheter denne hade att agera föredömligt. Det 
verkar inte rimligt att i alla situationer ställa  lika höga krav på en blind eller döv person. Annat 
som kan spela roll är bland annat utbildning, kroppsbyggnad och om man fått information av en 
                                                
27 Jareborg 2005, s. 331. 
28 Angående direkt uppsåt: Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 57. 
29 Angående indirekt uppsåt: NJA 2004 s. 176; Jareborg 2005, s. 310-311. 
30 Främst NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176. 
31 NJA 2004 s. 176. 
32 Se avsnitt 2.1. 
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trovärdig källa. Man kan dela upp oaktsamhet i medveten och omedveten oaktsamhet. Den 
medvetet oaktsamme har en möjlighet att rätta sig efter lagen, vilket innebär att denne ofta kan 
tillskrivas en högre grad av klander, än den som inte förstod att han var oaktsam. 33 
 
Att en effekt täcks av uppsåt eller oaktsamhet är en förutsättning för straffansvar. Förutom detta 
krävs även att de övriga objektiva rekvisiten är täckta. Denna princip kallas täckningsprincipen. 
Vad gäller uppsåt gentemot rekvisit som inte är effektrekvisit använder man sig inte av den ovan 
beskrivna tredelningen, utan endast direkt uppsåt och likgiltighetsuppsåt används. Det 
förekommer straffbud där ett objektivt rekvisit har en utpräglad subjektiv karaktär. Exempelvis 
svindleri, BrB 9 kap 9 §. Rekvisitet �sprider vilseledande uppgift för att påverka� ställer inget 
krav på att någon faktiskt har påverkats, utan själva uppsåtet att påverka är tillräckligt. Detta 
kallas för subjektivt överskott.34 Objektiva överskott förekommer också. T.ex. i 21 och 22 kap. 
BrB krävs ingen subjektiv täckning till att riket är i krig, vilket är ett objektivt rekvisit. Vissa 
svårigheter kan uppenbara sig rörande de normativa rekvisiten, vilka är rekvisit som kan 
konstateras uppfyllda endast genom någon slags värdering. Någonting är �otillbörligt� eller 
�beaktansvärt� osv. Frågan är om man för att kunna anse subjektiv täckning föreligga måste 
beakta gärningsmannens uppfattning om vad som är �otillbörligt�. Här har det ansetts lämpligast 
att uppsåt till de faktiska omständigheterna som är relevanta för bedömningen av det normativa 
rekvisitet är tillräckligt för subjektiv täckning. 35 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                
33 Angående detta stycke: Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 61 -63; Jareborg 2005, s. 319-322. 
34 Den begreppsliga oskärpa som här uppstått anser Jareborg vara ett argument för att överge begreppen subjektiva 
och objektiva sidor/rekvisit. Jareborg 2005, s. 33 f. 
35 Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 66 f.; Jareborg 2005, s. 336 f. 
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3. Ansvarsfrihetsgrunder 
 
 
I den svenska straffrätten har man ansett att brott begångna under vissa rättfärdigande 
omständigheter inte skall leda till ett straffrättsligt ansvar. Dessa rättfärdigande omständigheter 
kallas ansvarsfrihetsgrunder och har sin förankring i såväl lagstiftning som praxis. Vissa 
gärningar som uppfyller ett straffbuds både objektiva och subjektiva rekvisit måste ibland anses 
som försvarliga och nyttiga i ett samhälle och bör därmed inte betraktas som brott.36 De 
viktigaste bestämmelserna angående ansvarsfrihetsgrunderna finner man i BrB:s 24 kapitel och i 
Polislagen (1984:387). Vissa intressen har alltså ansetts väga tyngre än intresset att lagföra och 
straffa.37 Exempel på sådana är att man förhållandevis obehindrat skall kunna agera i en 
nödsituation, att polisen har möjlighet att bruka visst våld för att bevara lag och ordning och att 
man har möjlighet att försvara sitt liv och sin egendom från brottsliga angrepp. Man kan också 
säga att man genom ansvarsfrihetsgrunderna anpassar straffbudens tillämpningsområde till att 
bättre överensstämma med lagstiftarens och allmänhetens straffvärdesbedömningar.38 Att åtala 
någon som blir utsatt för ett mordförsök för att denne med våld, som i vanliga fall skulle uppfylla 
kriterierna för misshandel, försvarar sitt eget liv skulle troligen inte harmonisera med det 
allmänna rättsmedvetandet. 
 
Ansvarsfrihetsgrunderna skall i princip läsas in i alla brottsbeskrivningar och kan ses som ett 
negativt element i brottsbegreppet. Endast då en relevant ansvarsfrihetsgrund saknas kan en 
gärning vara brottslig. Ansvarsfrihetsgrunderna kan delas in i två kategorier: de objektiva och de 
subjektiva. De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna kan sägas rättfärdiga en gärning och resultatet 
av detta blir detsamma som om något av de objektiva rekvisiten inte uppfyllts, alltså att en 
otillåten gärning inte förövats. Till de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna räknas nödvärn, nöd, 
laga begfogenhet, förmans order, samtycke och social adekvans. Till de subjektiva räknas excess 
och straffrättsvillfarelse. Frias någon med stöd av dessa har denne begått en otillåten gärning 
men anses kunna ursäktas med den förefintliga ansvarsfrihetsgrunden som stöd. De objektiva 
ansvarsfrihetsgrunderna friar från ansvar även då gärningsmannen inte visste att någon av dessa 
var tillämplig. Befinner sig någon t.ex. i en nödvärnssituation kan denne gå fri trots att dennes 
avsikt var att skada någon och inte alls att försvara sig eller någon annan från ett brottsligt 
angrepp. Liknande kan någon gå fri från ansvar från ett uppsåtligt brott om denne trodde sig 
befinna sig i en sådan situation som kan rättfärdigas eller ursäktas med hjälp av en 
ansvarsfrihetsgrund, på grund av så kallat putativt nödvärn, nöd eller samtycke osv.39 
 
En i sammanhanget viktig bestämmelse är BrB. 24 kap. 5 §. Bestämmelsen ger den, vem det nu 
än må vara, som hjälper någon som enligt 1-4 §§ 24 kap. BrB eller enligt 10 § polislagen har rätt 
att begå en annars straffbelagd handling, samma rätt som denne. 

                                                
36 Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:1. 
37 Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 81. 
38 Jareborg 2005, s. 254. 
39 Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 81, 136; Jareborg 2005, s. 254 f. 
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Åberopas en ansvarsfrihetsgrund ligger det på åklagaren att bevisa att någon sådan inte är 
tillämplig. Ett blankt påstående utan en verklighetsförankrad förklaring överför dock inte 
bevisbördan.40 
 
 

3.1. Nödvärn 
 
I 24 kap. 1 § 2 st. 1-4 p. BrB. räknas de olika nödvärnssituationerna upp på ett uttömmande sätt. 
Dessa fyra situationer kommer här nedan att behandlas en i taget. I första punkten förklaras att 
rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller 
egendom. Denna punkt reglerar vad de flesta antagligen förknippar med nödvärn, nämligen 
rätten att försvara sig då någon riktar våld mot någon eller någons egendom. Ett angrepp är 
brottsligt i paragrafens mening om det uppfyller både de objektiva och subjektiva rekvisiten för 
ett brott. Ett verbalt angrepp så som ärekränkning eller förolämpning ger inte nödvärnsrätt.  
Angreppet måste vara antingen påbörjat eller överhängande för att en nödvärnssituation enligt 
denna punkt skall föreligga. Påbörjat är ett angrepp då någon t.ex. riktat ett slag eller en spark 
mot någon annan. Svårare är att avgöra när ett angrepp är avslutat. Oftast kan man inte veta om 
det första/senaste slaget eller sparken också är det sista, vilket skulle innebära att angreppet är 
avslutat.41 
 
I paragrafens andra punkt fastslås att nödvärnsrätt föreligger mot den som med våld eller hot om 
våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning. Den här punkten fastslår alltså 
att då någon blivit utsatt för en besittningskränkning har denne rätt att med visst våld ta tillbaka 
sin egendom, förutsatt att återtagandet sker i samband med själva kränkningen.42 Återtagandet 
måste göras direkt efter händelsen eller efter att gärningsmannen kontinuerligt förföljts.43  
 
I paragrafens tredje punkt stadgas att rätt till nödvärn föreligger mot den som olovligen trängt in i 
eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.  Denna punkt har nära kopplingar till BrB 4 
kap. 6 § som stadgar om hemfridsbrott och olaga intrång. BrB 24 kap. 1 § p. 3 är dock inte lika 
vid till omfattningen då denna endast sträcker sig till rum, hus, gård, och fartyg.  
                  
 I paragrafens fjärde punkt fastslås att rätt till nödvärn föreligger mot den som vägrar att lämna 
en bostad efter tillsägelse. Denna har ett nära samband med den föregående punkten vilka 
tillsammans så gott som alltid ger nödvärnsrätt vid hemfridsbrott.44 En viktig skillnad är att 

                                                
40 I NJA 1990 s. 210. 
41 Angående detta stycke: Jareborg, 2005, s. 256 f.; Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:8;  Leijonhufvud & Wennberg, 
2007, sid 83; SOU 1953:14 s. 392. 
42 SOU 1988:7 s. 59. 
43 NJA 1994 s. 48. 
44 Jareborg 2005, s. 259. 
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nödvärnsrätt enligt fjärde punkten även finns mot den som kommit in i bostaden på ett tillåtet 
sätt, om denne vägrar att avlägsna sig efter tillsägelse.45  
 
�Nödvärnshandlingen måste vara en försvarsåtgärd, som riktar sig mot angriparen personligen 
eller något hans intresse.� Den gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den 
med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt 
är uppenbart oförsvarlig. Lagstiftaren har ansett det nödvändigt att dessutom lägga till 
�uppenbart� vilket, till ordalydelsen, utvidgar den nödvärnsberättigades handlingsutrymme. Man 
får alltså agera på ett oförsvarligt sätt så länge det inte är uppenbart oförsvarligt.46 Detta skall 
enligt förarbetena innebära att en relativt bred marginal ges åt den som handlar i nödvärn.47 Det 
är först och främst viktigt att handlingsutrymmet för den som blir utsatt för ett brottsligt angrepp 
inte begränsas till den grad att denne inte inom lagen kan värja sig på ett tillfredsställande sätt.  
 
Då en nödvärnsinvändning framförs av en tilltalad för att rättfärdiga en handling är det åklagaren 
som har att visa att någon nödvärnsrätt inte fanns. Bevisbördan ligger med andra ord på 
åklagaren som måste frambringa så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad. 
Ställt utom rimligt tvivel ansågs vara ett för högt ställt krav. 48 
 
 

3.2. Nöd 
 
I BrB 24 kap. 4 § stadgas att:   
 

�En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott 
endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och 
omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. 
   Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 
skyddat intresse.� 

 
Ansvarsfrihetsgrunden nöd är som synes subsidiär till bland annat nödvärnsinstitutet vilket kan 
sägas vara ett specialfall av nöd. Har nödsituationen uppkommit genom brott åberopas i regel 
nödvärnsbestämmelserna vilka ger vidare möjligheter att agera. Nöd ger ansvarsfrihet endast om 
nödgärningen inte var oförsvarlig. Det råder alltså inte samma presumtion för ansvarsfrihet som 
vid nödvärn, där gränsen som ovan förklarats går vid uppenbart oförsvarligt. En nödsituation 
behöver inte, till skillnad från nödvärn, ha framkallats av en människa, utan kan uppstå på grund 
av väder eller ett djurs agerande. Nöd är inte uteslutet endast på den grund att den nödställde 
kunnat förutse eller själv har framkallat nödsituationen. Huruvida en nödhandling är oförsvarlig 
eller ej måste avgöras från fall till fall. En intresseavvägning måste göras. �Principiellt krävs att 

                                                
45 Se NJA 1978 s. 356.   
46Leijonhufvud & Wennberg, 2007, s. 86. Jfr. NJA 1971 s. 442. 
47 SOU 1953:14 s. 397; Prop. 1962:10 s. B323 f. och B326 f. 
48 NJA 1990 s. 210; Jareborg 2005, s. 362. Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:20; Leijonhufvud & Wennberg, 2007 s. 86. 
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gärningen skall vara påkallad av ett intresse av betydligt större vikt än det som offras.�49 Att 
offra någons egendom för att rädda ett liv är naturligtvis tillåtet. Att göra detsamma för att 
undvika ringa kroppsskada är mer tveksamt. Några klarare riktlinjer kan här inte ges. Praxis kan 
dock ge oss viss vägledning. 

 
 
3.3. Laga befogenhet 
 
Statens våldsmonopol kommer kanske tydligast till uttryck genom polisens verksamhet. Att 
polisens våldsanvändning, i syfte att skydda samhället från destruktiva handlingar, är rättsenlig 
tar nog de flesta för givet. Reglerna om nöd och nödvärn gäller även för poliser och liknande, 
men den ansvarsfrihetsgrund som är mest relevant i detta sammanhang är laga befogenhet. 
Denna har sitt stöd främst i BrB 24 kap. 2 § som hänvisar vidare till polislagen. I polislagens 10 
§ räknas de situationer upp då våldsanvändning i polisiära syften är tillåtet. Exempel är då en 
polisman möts med våld eller hot om våld eller om denna med laga stöd skall avvisa eller 
avlägsna någon från ett visst område eller utrymme. Ett antal krav och principer begränsar 
möjligheterna för rättsenlig våldsanvändning. I polislagens 8 § stadgas en 
proportionalitetsprincip och en behovsprincip. �En polisman som har att verkställa en 
tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa 
på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter.� 
Åtgärden måste vara proportionell till det som avses uppnås med ingripandet. �Måste tvång 
tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda 
resultatet skall uppnås.� Den här sist citerade behovsprincipen kan sägas innefattas i den först 
citerade proportionalitetsprincipen. Ett ingripande som är förenligt med de två principerna är 
ändå otillåtna om det begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheterna som anges i 2 
kap. regeringsformen. Detta framgår av 8 § 2 st. polislagen.50 
 
I 24 kap. 2 § BrB finns även en rätt att använda våld för att stävja oordning eller för att förhindra 
en rymning från en anstalt. Regeln gäller även för öppna anstalter. Våldet skall även här �med 
hänsyn till omständigheterna� vara försvarligt. I detta sammanhang kan också nämnas den rätt, 
som stadgas i RB 24 kap. 7 § 3 st., som ger varje medborgare rätt att gripa den som har begått 
brott, på vilket fängelse kan följa, om denne påträffas på bar gärning eller flyende fot. Härtill 
kommer också rätten, som stadgas i RB 27 kap. 4 §, att ta föremål som påträffas vid ett sådant 
gripande i beslag. Dessa utgör inte en uttömmande uppräkning av de bestämmelser som ingår 
under ansvarsfrihetsgrunden laga befogenhet.51  
 
I NJA 1994 s. 48 påkom och grep en man en tjuv som stulit egendom för ett ringa värde. Det 
kunde konstateras att det rörde sig om en nödvärnssituation då tjuven togs �på bar gärning�. I det 
här fallet hann det förflyta �någon minut� innan den bestulne ens började förfölja 
gärningsmannen vilket innebar att det dröjde ytterligare en kort tid innan återtagandeförsök 
                                                
49 Jareborg 2005, s. 266. 
50 Angående detta stycke: Leijonhufvud & Wennberg, 2007, s. 87-90; Jareborg 2005, s. 268-273. 
51 För fler se Jareborg 2005, s. 274-279. 
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kunde äga rum. Mannen tryckte en 25 cm lång kniv mot tjuvens hals vilket ledde till att tjuven 
skadades och detta ansågs vara uppenbart oförsvarligt. Mannen kunde ändå frikännas genom 
excessregleringen. Fråga uppstod om hur det förhållandet att mannen även efter att egendomen 
återtagits fortsatt att hota tjuven med kniven tills dessa att polisen kommit till platsen, skulle 
bedömas. Någon nödvärnssituation förelåg då inte längre. Ska mannens handlande därefter 
bedömas efter reglerna om laga befogenhet som endast ger ansvarsfrihet då handlandet inte är 
oförsvarligt, vilket ger ett betydligt snävare handlingsutrymme jämfört med nödvärn? Nej, 
menade HD och anförde att  �[n]ågot sådant måste anses utgöra en opraktisk lagtolkning som 
kan få för allmänheten svårbegripliga effekter. När det är fråga om ett kortvarigt händelseförlopp 
utmynnande i att polis anländer på kallelse av den bestulne, får nödvärnsbestämmelserna anses 
reglera hela skeendet.� 
 

 
3.4. Förmans order 
 

I BrB 24 kap 8 § stadgas:  
 

�En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte 
medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens 
beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern.�  
 

En situation som utan denna ansvarsfrihetsgrund skulle kunna uppkomma är den då någon som 
står i lydnadsställning ställs inför en situation där denne endast har att välja mellan att begå två 
brottsliga handlingar. Antingen lyder personen i fråga en order som uppmanar till en brottslig 
gärning eller underlåter att lyda och därmed gör sig skyldig till ett lydnadsbrott.   
 
Bestämmelsen gäller även för privaträttsliga lydnadsförhållanden men har sin största 
genomslagskraft vad gäller offentligrättsliga förhållanden. I BrB 21 kap 5 § stadgas att en 
krigsman är skyldig att lyda sin förman, såvida det inte är uppenbart att befallningen inte angår 
tjänsten. Utrymmet att tillämpa 24 kap. 8 § är relativt stort även inom polisens lydnadshierarki. 
Polisen och det militära är områden där intresset av att disciplin upprätthålls är stort. Som synes 
skall en avvägning mellan intresset att klandra den som begår en brottslig gärning med intresset 
att den som står i lydnadsförhållande inte i opraktiskt stor utsträckning ska behöva pröva varje 
order innan han utför den. Utgångspunkten är dock att en order att begå en brottslig handling inte 
skall åtlydas. Att beakta här är vilken typ av auktoritet förmannen haft, vilka kvalifikationer och 
vilken information den lydnadspliktige haft respektive inte haft tillgång till.  
 
Om någon på befallning begått en brottslig gärning och denne inte kan undandras ansvar genom 
24 kap. 8 § BrB så kan möjligen en lindring genom 23 kap. 5 § BrB bli aktuell. Om någon har 
förmåtts medverka till brott genom t.ex. missbruk av dennes beroende ställning kan straffet sättas 
ner till minimum och i ringa fall ej dömas till ansvar. 
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BrB 24 kap. 5 § är inte tillämplig på ansvarsfrihetsgrunden förmans befallning, vilket innebär att 
den som hjälper en underordnad att utföra ett beordrat brott inte kan värja sig från ansvar genom  
BrB:s 24 kap.52 
 
 
3.5. Samtycke 
 
Samtycke var en oskriven ansvarsfrihetsgrund fram till 1994 då den kodifierades i BrB 24 kap.  
7 §.  
 

�En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om 
gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga 
omständigheter, är oförsvarlig.� 

 
En av grunderna för detta stadgande är intresset av den personliga handlingsfriheten. En bärare 
av ett intresse skall ha rätt att avstå från det. Om ett avstående görs har samhället inte längre 
samma intresse av att skydda intresset. Många brottsbeskrivningar är formulerade som att 
frånvaro av samtycke är en förutsättning för att brottet i fråga skall kunna anses vara begånget. 
Det torde t.ex. vara svårt att anse rekvisitet �tvinga� i BrB 6 kap. 1 § uppfyllt om samtycke 
föreligger. Det finns även brott där samtycke uttryckligen undantagits som grund för 
ansvarsfrihet. Exempel på detta är lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 
Störst betydelse har samtycke vid de i BrB 3 kap. stadgade brotten mot person.53  
 
Samtycket behöver inte för att vara giltigt ha uttryckts i ord eller handling. Ett tyst eller så kallat 
inre samtycke är också giltigt. Trodde gärningsmannen felaktigt att samtycke förelåg kan läran 
om putativt samtycke bli tillämplig, och uppsåtligt brott kan uteslutas. Ett antal kriterier har 
ställts upp för ett giltigt samtycke. Först måste samtyckeslämnaren vara behörig att förfoga över 
intresset ifråga. Behörig är i regel den mot vilken den annars brottsliga gärningen riktar sig mot. I 
vissa fall kan även en vårdnadshavare vara behörig att lämna samtycke i sitt barns ställe.  Den 
samtyckande måste också vara kapabel att förstå innebörden av det lämnade samtycket. Här 
måste göras en bedömning från person till person. Avgörande är vilken mognad och erfarenhet 
personen har. En �någorlunda korrekt verklighetsuppfattning� bör kunna krävas.54 Samtycket 
skall även ha lämnats frivilligt och under insikt om relevanta förhållanden. Skulle samtycket inte 
givits om lämnaren känt till de riktiga förhållandena föreligger inget giltigt samtycke. Samtycket 
skall också vara allvarligt menat. Svåra gränsdragningar kan här uppstå när en samtyckande är 
berusad eller då någon lämnar samtycke i en skämtsam kontext.  
 

                                                
52 Angående avsnittet om förmans befallning: Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:68-24:72; Leijonhufvud & Wennberg, 
2007 s. 99; Jareborg 2005, s. 297-281. 
53 För fler tillämpningsområden se: Jareborg 2005, s. 284-286. 
54 Jareborg 2005, s. 284.  
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Ett giltigt samtycke resulterar inte alltid i ansvarsfrihet. Även här skall en 
försvarlighetsbedömning göras. Uppsåtligt dödande kan t.ex. aldrig rättfärdigas genom BrB 24 
kap. 7 §. Vad gäller uppsåtligt våld i övrigt har man i förarbetena stadgat att gränsen 
ansvarsfrihet vid samtycke skall gå mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden. 
Det kan dock finnas fall, med tanke på att en situations alla relevanta omständigheter skall 
beaktas, där även en misshandel av normalgraden kan frias.  
 
Något som diskuterats i doktrinen är hypotetiskt samtycke. Huvudregeln är att samtycket skall 
finnas vid tillfället för gärningen, men man har frågat sig om det kan vara tillräckligt att man vet 
att om den vars intresse kränks inte skulle haft några invändningar mot detta. Rättsläget får anses 
oklart men hypotetiskt samtycke har från flera håll avvisats som ansvarsfrihetsgrund.55 
 
 

3.6. Excess 
 
I BrB 24 kap. 6 § finns bestämmelsen om den subjektiva ansvarsfrihetsgrunden excess, som 
gäller för 1-5 §§ i 24 kap. BrB och 10 § PolL. Denna stadgar att den som gjort mer än vad som är 
medgivet i dessa paragrafer ändå skall vara fri från ansvar om omständigheterna var sådana att 
denne svårligen kunde besinna sig. Lagstiftaren har här alltså utvidgat handlingsutrymmet för 
den som har nödvärnsrätten på sin sida i fall där det på grund av vissa omständigheter vore 
obilligt att kräva att denne skall behålla lugnet och fungera rationellt. Här skall rätten beakta 
såväl subjektiva som objektiva omständigheter. Exempel på subjektiva omständigheter som vid 
denna bedömning kan beaktas är den angripnes personliga förutsättningar att handla, så som 
vederbörandes egenskaper och fysiska och psykiska tillstånd. Är någon berusad, mycket 
uppskrämd, i chock, eller på annat sätt omtöcknad kan detta tala till dennes fördel i 
excessbedömningen. Likaså om denne har ett häftigt temperament eller är mycket nervös av 
sig.56 Objektiva omständigheter är de som rör situationens karaktär. Exempelvis om situationen 
framstod som mycket farlig eller om den utsatte hade mycket kort tid på sig att fatta beslut. 
Kanske på grund av att en nödsituation eller ett angrepp kom plötsligt och överrumplande. Detta 
innebär ju att det blir svårare för den utsatte att göra en korrekt bedömning av läget. En polis 
eller brandman som är utbildad i att behålla lugnet i pressade situationer förväntas troligen ha 
större förmåga att besinna sig vid t.ex. ett övergrepp.57  
 
I NJA 1990 s. 210 jagades en invandrare av en grupp ungdomar vilka tidigare misshandlat och 
smädat honom med rasistiska tillbud. Invandraren drog sin kniv vilket ledde till att en av 
förföljarna fick skärsår i ansiktet. HD konstaterade att det rörde sig om en nödvärnssituation och 
att handlandet var uppenbart oförsvarligt. Den nödvärnsberättigade kunde dock frias då denne 
ansågs svårligen kunna besinna sig. Omständigheter som anfördes till stöd för detta var att han 
var mycket rädd, vilket med hänsyn till omständigheterna inte var obefogat och att han var 
                                                
55 Angående avsnittet om samtycke: Prop. 1993/94:130 s. 38-39 & 42-43; Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:59-24:67;  
Leijonhufvud & Wennberg, 2007, s. 94-98; Jareborg 2005, s. 282-289. 
56 SOU 1934:56 s. 70-71. 
57 Angående excessbedömningen: Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:56-58; Leijonhufvud & Wennberg, 2007 s. 93 f.; 
Jareborg 2005, s. 361 f.;. 
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tvungen att fatta beslut mycket snabbt. HD uttalade också att det man skall fästa särskild vikt vid 
är den utsattes förmåga att kunna bedöma vilka handlingsmöjligheter som stod honom till buds. 
 
 
3.7. Straffrättsvillfarelse 
 
I BrB 24 kap. 9 § stadgas att en gärning som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet 
(straffrättsvillfarelse) inte skall medföra ansvar för honom om villfarelsen på grund av att fel 
förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen eller av annan orsak var 
uppenbart ursäktlig. Denna subjektiva ansvarsfrihetsgrund blir i huvudsak tillämplig då någon 
inte haft möjlighet att förstå att en gärning var otillåten eller då dennes bristande kännedom inte 
beror på oaktsamhet. Detta aktsamhetskrav är högt ställt och bestämmelsen är avsedd att fria från 
ansvar främst i undantagsfall. De viktigaste av dessa kommer att behandlas här nedan.  
 
Om en villfarelse har berott på en felaktighet då lagen publicerats, så som ett tryckfel, kan detta 
innebära ansvarsfrihet för den som på grund av detta misstagit sig på bestämmelsens innehåll. 
Det måste dock vara fråga om en mera väsentlig felaktighet. Det finns även situationer där det 
kan verka oskäligt att kräva att en utlänning som felaktigt tar en straffbestämmelses frånvaro för 
given på grund av sitt egets lands rättskultur döms för ett brott mot denna. Huvudregeln är dock 
att denne skall ha informerat sig om sina skyldigheter. Det finns också en viss möjlighet att 
tillämpa BrB 24 kap. 9 § då ett straffbud är otydligt. Här rör det sig dock endast om flagranta 
fall. Om praxis eller förarbeten tydliggör innehållet anses det inte som otydligt i paragrafens 
mening. Ett felaktigt besked, såväl muntligt som skriftligt, från en myndighet kan också innebära 
att ansvarsfrihet inträder. En förutsättning är att gärningsmannen vänt sig till rätt myndighet och 
att felet inte beror på felaktigheter i det underlag som den drabbade lämnat för beskedet. 
Detsamma kan även gälla då en privatperson med specialkunskaper eller auktoritativ ställning 
inom området ger ett besked. Här förutsätts att det inte finns någon myndighet vars 
ansvarsområde och expertis innefattar det berörda beskedets ämnesområde, och att beskedet 
framstod som seriöst, övervägt och rimligt. Om den handlande på egen hand försökt ta reda på 
gällande rätt och misslyckats har man i förarbetena lämnat en liten öppning för ansvarsfrihet. Det 
misstag som gjorts får inte framstå som oaktsamt och det krävs att personen hade förutsättningar 
att tillgodogöra sig innehållet i de aktuella bestämmelserna och att tillräckliga efterforskningar 
gjorts.58 
 
 

 
 
                                                
58 Prop. 1993/94:130 s. 55-60; Holmqvist m.fl., 2007, s. 24:79-24:82; Leijonhufvud & Wennberg, 2007, s. 100; 
Jareborg 2005, s. 362-366. 
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4. Allmänt om social adekvans 
 
 
Den svenska lagstiftaren strävar i regel efter att åstadkomma en så kort och kärnfull lagtext som 
möjligt. Den kasuistiska lagstiftningstekniken har successivt övergetts, och en 
lagstiftningstradition har växt fram där abstraktioner och vaga begrepp har fått en inte ringa 
betydelse. Lagtexten får med anledning av detta ofta ett vidare lexikaliskt omfång än vad som i 
praktiken är lämpligt och avsett. Så är även fallet med kriminaliserande bestämmelser.59 I svensk 
rätt har förarbeten en framträdande roll och en viktig uppgift att förklara och konkretisera dessa 
begrepp. Genom dessa begränsas straffbudens omfång. I BrB:s 24 kap. och i Polislagen finner 
man, som ovan förklarats, de skrivna ansvarsfrihetsgrunderna. Dessa skall i princip läsas in i alla 
brottsbeskrivningar och endast då en relevant ansvarsfrihetsgrund saknas kan en gärning 
betraktas som ett brott.60 Det är dock inte möjligt att redan på det judiciella planet formulera alla 
de undantag som behövs för att inte kriminalisera mer än vad som avsetts.61 Vår förmåga att 
förutse alla situationer som verkligheten kan konstruera är inte obegränsad, och våra sociala 
värderingar och rättsuppfattning förändras allteftersom tiden går. Därför har ett antal icke 
kodifierade undantagsregler konstruerats inom straffrätten. Dessa kallas med ett samlingsnamn 
för social adekvans.62 
 
Social adekvans är en så kallad oskriven ansvarsfrihetsgrund och har i doktrinen kallats för en 
�dogmatisk slasktratt�, eller en �säkerhetsventil� för det straffrättsliga systemet.63 Domstolarna 
har alltså en viss möjlighet att anse en straffbelagd gärning vara laglig, trots att lagstöd för detta 
saknas. Social adekvans tillhandahåller ett medel att rädda systemet från fällande domslut där det 
framstår som orimligt eller oavsiktligt att döma någon till ansvar. Ofta rör det sig om en 
intressekollison, där intresset att lagföra rimligen borde få stå tillbaka, som inte kan avgöras på 
ett tillfredställande sätt med stöd av de skrivna ansvarsfrihetsgrunderna. Det måste dock inte 
nödvändigtvis röra sig om en kollison av intressen. Det kan också vara, som ovan antytts, så att 
en gärning inte inkräktar på det intresse som lagstiftaren egentligen avsett att skydda med ett 
straffbud, trots att denna faller under budets lexikala omfång.  
 
Social adekvans anses höra till de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna.64 Detta innebär som 
tidigare nämnts att om en sådan konstateras tillämplig anses den begångna gärningen inte vara 
otillåten. De subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna anses endast kunna ursäkta en företagen 
otillåten/rättsstridig gärning. En klandervärd handling eller underlåtenhet anses således 
begången, fast man har ansett att gärningsmannen inte kan klandras i tillräcklig mån för att denne 
                                                
59 Jmf. Agge, Ivar, Straffrättens allmänna del, föreläsningar, tredje häftet., P.A. Norstedt & Söners Förlag, 
Stockholm 1970, s. 335. 
60 Leijonhufvud & Wennberg 2007, s. 81. 
61 Strahl, Ivar, Allmän straffrätt i vad angår brotten., P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1976, s. 407. En 
metod lagstiftaren använder för att kunna utesluta straffbarhet där det är oönskat är att använda sig av på förhand ej 
helt definierade rekvisit. T.ex. obehörigen eller olovligen (NJA 1985 s. 893).  
62 Jareborg 2005, s. 255. 
63 Jareborg 2005, s. 291. 
64 Jareborg placerar den under rättsstridighet i Jareborg 2005; SOU 1988:7 s. 131. 
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skall ansvara straffrättsligt. Ges ansvarsfrihet på objektiv grund är huvudregeln att det inte spelar 
någon roll vad gärningsmannen hade för avsikt med handlandet.  
 
I NJA 1997 s. 636 använde HD begreppet social adekvans för första gången. Det i fallet aktuella 
rättsområdet, omskärelse av pojkar, har sedan dess varit föremål för ny lagstiftning: Lag om 
omskärelse av pojkar (2001:499). HD:s förklarande resonemang angående social adekvans har 
dock kvar sin betydelse då det ger ett konkret exempel på hur social adekvans används i 
praktiken. 
 
NJA 1997 s. 636. En man som varit verksam som läkare i Gaza, men som saknade svensk 
läkarlegitimation, omskar utan bedövning sex muslimska pojkar i åldrarna ett till sju år. Mannen 
åtalades för misshandel och dömdes för detta i TR:n såväl som HovR:n. Mannen framförde till 
sitt försvar bl.a. att han utfört ingreppen på begäran av pojkarnas föräldrar. HD började med att 
redogöra för ansvarsfrihetsgrunden samtyckes omfång och konstaterade bl.a. att ansvarsfrihet 
kan medges även om en misshandel inte kan anses som ringa, om samtycket föreligger 
tillsammans med ett gott syfte. HD fortsatte: �Vid sidan om de ansvarsfrihetsgrunder som 
regleras i 24 kap BrB finns det ett utrymme för tillämpning av oskrivna regler om ansvarsfrihet 
när det föreligger en kollision mellan ett straffskyddat intresse och något annat intresse som bör 
sättas före. En beteckning som används i detta sammanhang är social adekvans[].� Ofta är dock 
samtycke en förutsättning för social adekvans.  
 
HD förklarade vidare att omskärelse görs av religiösa skäl och har förekommit länge i Sverige 
och utförs även utanför den vanliga hälso- och sjukvården av personer som inte har någon 
koppling till denna. Antalet muslimska trosbekännare i Sverige har ökat på senare år och det 
måste antas att omskärelse därmed blivit vanligare. Detta menade HD uppfylla �kriteriet social 
adekvans� och bör tillsammans med samtycke medföra ansvarsfrihet oavsett om gärningen 
annars hade ansetts som misshandel av normalgraden. Vissa villkor för att social adekvans skulle 
kunna anses vara för handen i det här sammanhanget uppställdes också. Barnet får inte utsättas 
för onödig smärta eller för hälsorisker på grund av förhållandena vid omskärelsen. Företas 
ingreppet utanför hälso- och sjukvården får förutsättningarna inte vara �nämnvärt sämre� än om 
så skulle varit fallet. HD ansåg att om bedövning skulle vara ett obligatoriskt moment i 
omskärelsen skulle detta i praktiken innebära att enda möjligheten att få tillgång till ett sådant 
ingrepp skulle vara genom hälso- och sjukvården. Detta skulle innebära �ett brott mot 
hittillsvarande traditioner bland såväl judar som muslimer.� Föräldrarna ansågs kunna ge ett 
fullgott samtycke och åtalet ogillades. 
 
Social adekvans accepterades här av HD som grund för ansvarsfrihet. Misshandelsregleringen, 
som här utan några större tvivel var tillämplig, fick som synes ge vika för religiösa och 
traditionella skäl som inte direkt grundar sig i någon av de klassiska rättskällorna, men som av 
HD ansågs göra gärningen socialadekvat.65 
 

                                                
65 Fallet kommer att diskuteras vidare i avsnitt 6.1. 



 25

I NJA 1985 s. 893 behandlade HD intressekollisioner och användning av oskrivna 
undantagsregler. En redaktör och en ansvarig utgivare åtalades för brott mot upphovsrättslagen 
efter att dessa publicerat en text med verkshöjd som författats av en på Stadsteatern anställd och 
innehöll en konstnärlig målsättning för teatern. HD förklarade de objektiva rekvisiten vara 
uppfyllda men ansåg det angeläget att ägna ytterligare uppmärksamhet åt den intressekonflikt 
mellan yttrandefriheten och upphovsrätten som uppstått. Under de i fallet aktuella förhållandena 
fann man att det upphovsrättsliga skyddsintresset inte gjorde sig särskilt starkt gällande. Texten 
var redan känd i en ganska stor krets och denna hade inte varit avsedd att tillgodose 
upphovsmannens ekonomiska intressen. Det har dessutom funnits ett betydande allmänintresse 
av att texten publicerades. Informationsbehovet är särskilt stort då texten rörde en verksamhet 
som i privaträttsliga former drevs av det allmänna.  
 
HD fortsatte med att formulera frågan i vilken mån undantag från de formellt tillämpliga reglerna 
i upphovsrättslagen kan göras i domstolspraxis. Man konstaterade att �[d]et torde � förhålla sig 
så att domstolarna har befogenhet att även utan uttryckligen angivet stöd i lag förklara ett annars 
straffbart handlande straffritt, när den uppkomna situationen är atypisk och knappast förutsedd 
av lagstiftaren samt starka motskäl kan åberopas mot en kriminalisering.�  

�Det står samtidigt klart att en befogenhet för domstolarna att godta undantagssituationer - vid 
sidan av de sedan länge vedertagna straffrihetsgrunderna - måste utnyttjas med största 
försiktighet. För detta talar självfallet i första hand nödvändigheten av att visa respekt för 
lagstiftarens bestämmanderätt. Men också hänsyn till legalitetsprincipen inom straffrätten ger ett 
klart företräde åt lagreglering av undantagssituationerna framför en fri rättsbildning inom 
domstolarna. Det ter sig visserligen mindre betänkligt att i friande riktning avvika från lagtexten i 
ett straffbud. Ser man saken i ett framtida perspektiv, innebär emellertid en vidareutveckling 
genom praxis att medborgarna kommer att sväva i större ovisshet om avgränsningen av det 
straffbara området än annars, eftersom domstolspraxis, allmänt sett, är mera svårtillgänglig och 
svårgripbar än en författningsreglering.� 

 
HD ansåg dock att det i fall som detta får anses ligga på lagstiftaren att begränsa straffansvaret 
för upphovsrättsintrång till förmån för ett motstående yttrandefrihetsintresse. �Det torde trots det 
sagda kunna uppstå situationer där yttrandefrihetsintresset gör sig gällande med sådan styrka att 
domstolarna rimligen måste ta ansvar för en friande dom vid åtal för intrång i upphovsrätten.� 
Det rör sig dock om mycket speciella situationer och det måste handla om bjärta motsättningar 
mellan yttrandefrihet och upphovsrätten. Främst avses fall som skulle kunna sägas ha 
beröringspunkter med de nödsituationer som enligt 24 kap 4 § BrB leder till straffrihet. HD 
avslutade med att slå fast att yttrandefriheten hade i tillräcklig utsträckning kunnat tillgodoses på 
ett lagligt sätt, och redaktören och den ansvarige utgivaren dömdes för intrånget i upphovsrätten.  
 
HD fastslår här sin egen makt att meddela domslut vars innehåll avviker från det av 
lagstiftningen stadgade. Man förklarar det som att domstolarna ibland måste ta sitt ansvar för en 
friande dom. Dock begränsade HD sina befogenheter tämligen bestämt. Det måste röra sig om 
undantagssituationer som i princip skall innebära att något intresse befinner sig i, vad som kan 
jämföras med någon slags nöd. HD ansåg det t.ex. under de förhållanden som förelåg i det 
aktuella fallet inte lämpligt att stadga ett nytt undantag. Man ska här också komma ihåg att det 
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rör sig om rättsliga avvikelser till den tilltalades fördel. I det här fallet var lagstiftningen i fråga 
tämligen detaljerad till innehåll och åtskilliga undantag hade redan ställts upp av lagstiftaren; 
som genom dessa begränsat det straffbara området så som denne ansett lämpligt. När en sådan 
översyn har gjorts kan man tänka sig att rättstillämpningen bör vara ännu lite mer försiktig med 
att införa nya undantag, än om en bestämmelse har ett mer abstrakt oprecist innehåll. 
 
Det här fallet ger ett exempel på hur social adekvans, eller intressekollisioner som det här kallas, 
kan ställas upp som en egen grund för ansvarsfrihet. Här är ingen av de skrivna 
ansvarsfrihetsgrunderna aktuell. BrB 24 kap. 4 § nämns visserligen, men det är en mycket 
uttunnad koppling som inte innebär att nöd i den bemärkelsen måste föreligga. Det är snarare 
någon slags yttrandefrihetsrättslig nöd man syftar på. 
 
Den kommitté som genom SOU 1988:7 företog en översyn av ansvarsfrihetsgrunderna använder 
också termen �intressekollisioner� i stället för social adekvans. Med detta menar man alla de 
situationer i vilka ansvarsfrihet på objektiv grund skall inträda utan stöd av de särskilt reglerade 
objektiva ansvarsfrihetsgrunderna. Intressekollisioner ryms, om begreppen inte är att anse som 
synonyma, inom social adekvans.66 
 
Att medge ansvarsfrihet genom en oskriven undantagsregel respektive att göra detta genom ett så 
kallat reduktionsslut är två närbesläktade förfaranden. Termen social adekvans kan anses 
innefatta även det sistnämnda.67 Reduktionsslut eller reduktionstolkning innebär att ett 
föreliggande fall täcks av eller ryms inom ett straffstadgandes språkliga omfång, men ändå tolkas 
till att ligga utanför. Man ger alltså lagtexten en betydelse som är mer preciserad än vad som kan 
utläsas lexikaliskt. Detta kan ske när omständigheterna har en karaktär som skulle innebära att 
stadgandets ändamål motverkades eller åtminstone inte tillgodosågs om dessa skulle leda till en 
fällande dom.68 Har lagstiftaren beaktat de förhållanden som gör att en lagstiftning ger ett, i 
rättstillämpningens ögon, olämpligt resultat, men ansett att en ändring inte bör göras finns 
troligtvis ingen möjlighet till reduktionsslut. Är det motsatta fallet, är möjligheterna större, och 
det händer även att lagstiftaren medvetet har lämnat utrymme för domstolarna att forma området 
till något praktiskt fördelaktigt.69 Ett område där reduktionsslut har fått stor betydelse är 
underlåtenhetsbrotten där den så kallade garantläran begränsar området för underlåtenhetsansvar 
som annars faller under lagens ordalydelse.  
 
I NJA 1987 s. 148 stod en man åtalad för att obehörigen ha inträngt och kvarstannat i ett 
trapphus, BrB 4 kap. 6 §. Vistelsen i trapphuset varade i någon minut och mannen, som inte hade 
någon egentlig orsak att vara där, uppförde sig inte på något olämpligt sätt. Dörren till trapphuset 
stod under dagtid olåst och det fanns ingen skylt eller anslag som angav att obehöriga inte fick gå 
in i trapphuset. Mannen gick på polisens tillsägelse omedelbart därifrån. 
 

                                                
66 SOU 1988:7 s. 131. 
67 Jareborg 2005, s. 290.   
68 Edelstam, Henrik, Ekelöf, Per Olof, Rättegång, första häftet.,8:1 u., Nordstedts Juridik AB, 2002, s. 86 f. 
69 Jareborg 2005, s. 124. 
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HD anförde att i rekvisitet �obehörigen� ryms inte förfaranden som kan anses överensstämma 
med t.ex. lag, rätt eller sedvana. Det finns även utrymme för en viss intresseavvägning i det 
enskilda fallet. �För att inte straffansvaret skall bli alltför vidsträckt bör bestämmelsens 
tillämpningsområde avgränsas så att handlingar som kan antas mer allmänt uppfattas som icke i 
egentlig mening klandervärda faller utanför.� I det här fallet ansåg HD att handlandet inte kunde 
anses ha inneburit ett otillbörligt inträngande eller kvarstannande.  
 
Jareborg anser att social adekvans även kan innefatta situationer då en gärning inte kan anses 
otillåten eftersom modellen med gärningskontroll inte är uppfylld. Ett risktagande som inte är 
otillåtet är i så fall socialt adekvat.70 
 
Agge talar om lagtypicitet, och delar upp detta begrepp i formell och materiell typicitet. Formell 
typicitet föreligger då ett brotts subjektiva och objektiva rekvisit är uppfyllda tillsammans med 
vissa andra �straffbetingelser�, så som att svensk lag är tillämplig, preskriptionstiden inte har gått 
ut osv. Agge ställer också upp ett krav på materiell typicitet för �en gärnings brottslighet och 
straffbarhet in concreto.� Detta föreligger om den begångna gärningen ryms inom det 
verkningsområde som avsetts av lagstiftaren och som avgränsats av de �reella sociala skäl som 
motivera straffrättslig reaktion mot vissa handlingssätt�. Agge menar att man i 
brottsbeskrivningen även måste läsa in ett negativt moment: det får inte föreligga någon särskild 
grund för att undantaga det konkreta fallet från straffbudets tillämpningsområde. Den 
förstnämnda, den formella, typiciteten rymmer, som ovan förklarats, ett större antal gärningar än 
den materiella. De gärningar som faller utanför den materiella typiciteten men omfattas av den 
formella kallar Agge för atypiska situationer. Dessa bör alltså inte föranleda ansvar. 
Diskrepansen mellan den formella och den materiella typiciteten kommer troligtvis aldrig att 
kunna övervinnas, vilket Agge ser som problematiskt då denna diskrepans löses genom 
svårbedömda och komplicerade och ofta oskrivna undantagsregler.71  
 
Strahl skiljer mellan intressekollisioner och social adekvans. Intressekollisioner synes han 
uppfatta på samma sätt som kommittén, som författade SOU 1988:7, och HD, i NJA 1985 s. 893, 
uppfattade begreppet. Social adekvans, eller livets regel som han också kallar det, använder 
Strahl för att rättfärdiga alldagliga och mer oskyldiga handlingar som man idag rättfärdigar 
genom adekvansläran. Exempelvis det klassiska exemplet med mannen som bjuder en släkting 
på en flygresa i hopp som att planet skall störta, vilket också sker, och släktingen dör. Strahls 
uppdelning passar i och med det ovan anförda mindre bra med dagens systematik.72  
 
Social adekvans kommer till uttryck inom ett flertal rättsområden. I syfte att ge en förståelse för i 
vilka sammanhang och hur social adekvans används kommer flertalet av dessa att behandlas i 
kommande kapitel. Eventuella frågor och svårigheter som uppenbarar sig i samband med detta 
kommer också att ägnas visst utrymme.   

                                                
70 Jareborg 2005, s. 290. 
71 Angående detta stycke: Agge 1970 s. 326-330 & 334-337. 
72 Strahl 1976 s. 403-409. 
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5. Social adekvans tillämpningsområden 

 
5.1 Idrott och lek 
 
Det står klart att våld är tillåtet i en långt högre utsträckning då det förekommer under 
idrottsutövning, än om det skulle utövas i det vardagliga livet. Våld som utan tvekan fullbordar 
en misshandel av normalgraden eller ett olaga tvång förekommer dagligen i hockeyrinkar och på 
fotbollsplaner. I boxning utgör det centrala momentet �misshandel�. Det måste dock finnas en 
juridisk förklaring till att dessa gärningar ändå inte anses vara otillåtna. Det finns ingen 
ansvarsfrihetsgrund i BrB eller specialförfattning som kan användas på ett lämpligt sätt. 
Samtycke skulle kunna vara tillämplig men inom lek och idrott godtas svårare misshandel än vad 
som enligt bestämmelsens förarbeten i allmänhet bör accepteras på grund av enbart BrB 24 kap. 
7 §.73 Man skulle dock kunna tänka sig det faktum att gärningen begicks under idrottsligt 
utövande bör kunna innebära utökade möjligheter att anse den försvarlig. Den som utsätts för ett, 
för den aktuella sporten, regelvidrigt tilltag behöver inte ha samtyckt till detta. Ryms tilltaget 
ifråga inom spelets idé skall det, som nedan kommet att förklaras, ändå i många fall anses tillåtet 
ur straffrättslig synpunkt. �Eftersom tillämpning av 24:7 inte kan förväntas leda till ansvarsfrihet 
i alla fall, där man vill avstå från att utkräva ansvar, bör den bestämmelsen skjutas i 
bakgrunden�.74 
 
Intresset att minska våld och kroppsskador i samhället får här vika för en idrottslig tradition, 
vilken allmänt godtas i samhället och bereder detsamma avsevärd nytta och välmående. Det finns 
dock naturligtvis gränser för vad som kan anses vara social adekvat i en idrottslig kontext.75 Vad 
gäller straffbelagda gärningar som begås av en idrottsman som utövar sin idrott så kan dessa 
delas upp i tre kategorier.76  
 

1. Gärningar som helt överensstämmer med eller som inte står i strid mot normerna för 
idrottsdisciplinens utövande. 

2. Gärningar som strider mot normerna för idrottsdisciplinens riktiga utövande utan att falla 
utanför ramen för dennas idé. 

3. Gärningar som strider mot normerna för idrottsdisciplinens riktiga utövande och saknar 
anknytning till eller strider mot dennas idé. 

  

                                                
73 Prop. 1993/94:130 s. 40-41. 
74 Jareborg 2005, s. 296. Och för att en modifierad samtyckesreglering riskerar att blir invecklad, på ett område där 
stadga och klarhet är en nödvändighet. 
75 SOU 1988:7 s. 137-138; Malmsten, Krister, Idrottsvåld � regelkonformitet och rättsenlighet, Jareborg, Nils, 
Träskman, Per Ole, Skuld och ansvar, Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson, Iustus förlag, Uppsala, 1985 s. 
201. 
76 Malmsten 1985 s. 194 f.  
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Gärningarna under punkt 1. är, så länge det rör sig om en kvalificerad organiserad idrott/sport77 
som i sig inte är förbjuden, i allmänhet tillåtna. Det motsatta gäller för gärningar under 3. För att 
förklara vad som kan avses med �spelets idé� kan ett exempel från ishockeyn användas. Detta är 
tänkt att vara en fysisk sport där deltagarna, som bär en närmast heltäckande skyddsmundering, 
får mäta sina krafter genom att tacklas med kraft för att ta pucken från någon annan. Om någon 
däremot skulle utdela en liknade tackling under en bordtennismatch ter det sig självklart att 
straffrättligt ansvar kan aktualiseras. Agerandet strider mot bordtennisens idé. 
 
För rättstillämpningen är det främst punkt 2. som skapar svårigheter.78 De olika 
idrottsdisciplinerna regleras av ofta tämligen detaljerade regelverk. Att idrottsdeltagarna bryter 
mot dessa regler är som känt vanligt, och får anses vara en del av idrotten. Ofta har varje 
idrottsdisciplin egna sanktioner, så som utvisning eller poängavdrag. För mera allvarliga 
förbrytelser kan avstängning och ekonomiska straff bli aktuella, vilka beslutas internt av relevant 
idrottsligt förbund eller liknade.79 Det finns dock en gräns för vilka gärningar som kan undandras 
straffrättslig intervention trots att dessa inte strider mot spelets idé. T.ex. en alltför farlig 
ishockeytackling, där motivet att skada blir tydligt, kan blir föremål för rättslig prövning. Var 
denna gräns går måste avgöras från idrott till idrott, och vägledning får sökas i praxis.80 Jareborg 
uttrycker det som reglerna i organiserad idrott kan ses som standarder för vad som är godtagbart 
beteende. Och en �naturlig� regelöverträdelse är inte att anse som ett otillåtet risktagande. 
Jareborg menar att man bör ställa upp en allmän regel om ansvarsfrihet som innebär att under 
förutsättning att det rör sig om frivilligt deltagande i utövningen av sport, lek och liknade är alla 
gärningar som inte kan anses innebära ett otillåtet risktagande, också i sig att anse som 
socialadekvata.  
 
Också för oorganiserad idrott och lek gäller alltså att frivilligt deltagande under insikt om 
relevanta risker höjer gränsen för godtagbart risktagande. Finns inga klara regler eller om dessa 
endast åtföljs delvis blir troligen utrymmet för ansvarsfrihet betydligt mindre än vid organiserad 
idrott. 
 
I lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher regleras de våldsammare 
kampsporterna som är tillåtna i Sverige. När tillstånd beviljats kan discipliner så som 
proffsboxning och K181 lagligen utövas. En deltagare kan när som helst välja att avbryta en 
match och ett antal regler har ställts upp för att minska skaderisken för deltagarna. Att en utövare 
i dessa sporter mottar våld, mot kropp och huvud, som leder till öppna blödande sår i ansiktet 
och medvetslöshet är dock ingen ovanlighet. Här kan man fråga sig om detta verkligen kan 
rättfärdigas med argumentation i termer av samhällsnytta och allmän acceptans. Fysisk aktivitet 
och motion är några av de positiva momenten inom kampsporten. Man kan också hävda att 
många andra sporter så som fotboll också ofta resulterar i allvarliga skador. Det är förvisso sant, 
                                                
77 Vad som kan räknas som en idrott/sport i det här sammanhanget kan innebära vissa gränsdragningssvårigheter. 
Förefintligheten av statligt och kommunalt stöd kan ge en fingervisning.  
78 Malmsten 1985, s. 196. 
79 Jmf. Malmsten, Krister, Idrottsnorm som juridisk standard, SvJT 1997 s. 240-249. 
80 Fler gränsdragningsproblem uppstår när man ska avgöra vad som tillhör spelets idé.  Man skulle kunna hävda att 
riktigt farliga tacklingar i ishockey inte hör till spelet idé, även om tacklingar annars gör det.   
81 K1 kan jämföras med proffsboxning fast det är även tillåtet att sparka och knäa sin motståndare. 
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men vad gäller de här ovan nämnda kampsporter så är målet med sporten att åstadkomma dessa 
skador. När en K1-match skall avgöras skall domaren bl.a. beakta den aggressivitet man visat 
och omfattningen skada man har orsakat sin motståndare. Ju mer desto bättre. Att motståndaren 
skadats så svårt att medvetslöshet infunnit sig innebär något bra, en triumf, vilket ofta högljutt 
firas av den segrande atleten och publiken, medan den förlorande ligger kvar på golvet. Är en 
våldsmanifestation av det här slaget samhällsnyttig? En annan fråga är vilken psykisk påverkan 
en sådan uppvisning har på de som bevittnar denna. Är nyttan och en allmän acceptans i det här 
fallet en rimlig grund för att social adekvans skall anses föreligga? Kanske är det snarare fråga 
om en tradition av uppvisningsvåld, med rötter i antikens gladiatorspel eller medeltidens 
tornerspel.  
 
 
5.2. Medicinska ingrepp och åtgärder 
 
Under en mera omfattande operation begås gärningar som under andra förhållanden skulle 
innebära att ett antal grova brott fullbordas. En eventuell narkos skulle fullborda en misshandel, 
snitt med en skalpell grov misshandel och ett misslyckande vållande till annans död eller mord. 
Här aktualiseras flera ansvarsfrihetsgrunder. Är en patients situation akut eller/och livshotande 
kan nöd, BrB 24 kap. 3 §, aktualiseras. Nöd kan fria ett ingrepp som inte genomförts med den 
utrustning eller precision man kan kräva av en läkare, i fall detta t.ex. under omständigheterna 
var enda möjligheten att t.ex. rädda en kroppsdel eller ett liv. Förmans befallning, BrB 24 kap. 8 
§, kan också bli tillämplig för t.ex. sköterskor som verkställer direktiv från läkare. Samtycke, 
BrB 24 kap. 7 §, är dock den på området viktigaste ansvarsfrihetsgrunden. Paragrafens 
försvarlighetsbedömning görs i denna kontext något annorlunda. Även ingrepp som annars skulle 
motsvara grov misshandel kan anses försvarliga, om dessa är motiverade från medicinsk 
synpunkt. Problematik uppstår dock då en patient inte kan ge ett giltigt samtycke. Inte ovanligen 
brister det i kravet på att patienten har insikt om relevanta omständigheter. Vad gäller mindre 
barn, förståndshandikappade och psykiskt sjuka kan detta problem lätt uppenbara sig. Det finns 
dessutom en bestämmelse som stadgar tystnadsplikt för uppgifter angående en patients 
hälsotillstånd mot patienten själv, om det är av synnerlig vikt att denne hålls ovetande.82 Av detta 
kan man förstå att samtyckesbestämmelsen inte alltid kan tillämpas. Och är fallet sådant att nöd 
inte föreligger måste en annan grund för ansvarsfrihet sökas, och denna finnes i social 
adekvans.83 
 
Att formulera en regel om social adekvans i den här kontexten har visat sig vara svårt. En 
komplicerande omständighet har varit att viss osäkerhet råder angående tolkningen av RF 2 kap. 
6 §84 som stadgar ett skydd mot, från det allmänna, påtvingade kroppsliga ingrepp. Ingreppet 
måste dock överensstämma med �vetenskap och beprövad erfarenhet�.85 Hypotetiskt samtycke 
kan tänkas få ett visst utrymme om en patient är medvetslös. Bedömningen måste dock grundas 

                                                
82 Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2 kap. 8 § 2 st. 
83 Angående detta stycke: Jareborg 2005, s. 297-299; Rynning, Elisabeth, Samtycke till medicinsk vård och 
behandling� En rättsvetenskaplig studie, Iustus Förlag AB, Göteborg, 1994, s 385-401. 
84 Denna kompletteras av RF 2 kap. 12 §. 
85 Jareborg 2005, s. 300. 
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på just den patient som är i fråga. Konstruerade standarder bör ej tillämpas.86 Hypotetiskt 
samtycke kommer att behandlas närmare i avsnitt 5.4.   
 

 
5.3. Rättslig nöd 
 
Det uppstår ibland situationer där en person har mycket små möjligheter att styra det som sker. 
Jareborg tar som exempel att någon kör en bil och utan eget vållande försätts i ett läge där denne 
måste välja mellan att köra på antingen en eller två personer. I detta läge kommer föraren att 
efter ett medvetet val att döda någon. För att ansvarsfrihet vid sådan rättslig nöd skall föreligga 
har vissa krav ställts upp. Personen ifråga skall i den utsträckning det är möjligt välja det 
lindrigaste alternativet/brottet, alltså i det här fallet att köra på bara en av personerna. Dock kan 
man inte ställa särskilt höga krav på en persons förmåga att väga intressen mot varandra i en 
sådan situation. Ytterligare en fråga är huruvida det finns direkt rätta svar på den typen av frågor. 
Kan man klandra någon för att ha valt att rädda ett litet barn framför två mycket gamla 
människor osv. En annan förutsättning för ansvarsfrihet är att personen ifråga inte själv genom 
uppsåt eller oaktsamhet har försatt sig i situationen.87       
 
 
5.4. Handlande i annans intresse. 
 
Handlande i annans intresse är en specialform av så kallat hypotetiskt samtycke. Det sistnämnda 
kan kortfattat beskrivas som att något giltigt samtycke inte inhämtats, men man vet att ett sådant 
med allra största sannolikhet skulle ha lämnats om detta sökts. Ett exempel som ges i 
förarbetena, tillsammans med konstaterandet att hypotetiskt samtycke ofta aktualiseras vid 
bagatellartade gärningar, är det om en granne som lånar en annan bortrest grannes gräsklippare 
utan att fråga. Det är enligt samma förarbeten osäkert om hypotetiskt samtycke kan accepteras 
som ansvarsfrihetsgrund och viss skepsis kan skönjas i doktrinen.88 Det står dock klart 
hypotetiskt samtycke inte omfattas av bestämmelsen BrB 24 kap. 7 §. Handlande i annans 
intresse föreligger då någon med sådant hypotetiskt samtycke kränker ett av den hypotetiskt 
samtyckandes intressen. Ett exempel är att någon bryter sig in i någon annans hus för att avhjälpa 
ett fel eller avvärja en fara.89 En förutsättning för ett sådant handlande skall vara giltigt är att 
värdet av handlandet skall vara �påtagligt starkare� än värdet av en laglydig passivitet. I 
doktrinen finns stöd för handlande i annans intresse som grund för ansvarsfrihet, i vart fall vid 
bagatellartade gärningar. Något konkret stöd i praxis finns dock ej.90      
 
 

                                                
86 Jareborg 2005, s. 299 f. 
87 Angående rättslig nöd: Jareborg 2005, s. 292 f. 
88 Prop. 1993/94:130 s 39 f.; Jareborg 2005, s. 286 & 293; Leijonhufvud & Wennberg, 2007, s. 97. 
89 Rör det sig dock om en nödsituation kan BrB 24 kap. 4 § istället bli tillämplig. 
90 Angående handlande i annans intresse: Jareborg 2005, s. 286 & 293. 
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5.5. Angrepp på egen rättssfär 
 
Paternalistisk lagstiftning kriminaliserar gärningar som orsakar gärningsmannen själv skada. I 
många fall får en kränkning av den egna rättssfären även effekter som drabbar andra. 
Narkotikamissbruk drabbar t.ex. brukaren själv i störst utsträckning. Dock leder detta till 
beroende och kriminalitet med våldsamt beteende, vilket det allmänna senare måste behandla 
Paternalistisk lagstiftning är dock ovanlig och det motstående intresset, den personliga friheten 
och integriteten, anses ofta tungt vägande. Brottsbeskrivningarna är formulerade så att de endast 
är uppfyllda om någon annans rättssfär kränks. Exempelvis självmord och självstympning är 
således inte kriminaliserade. Denna grund för ansvarsfrihet har dock för närvarande tämligen 
begränsad betydelse.91 
 
 
5.6. Lärares rätt till visst våld 
 
I NJA 1988 s. 586 ingrep en lärare när två högstadieelever på en rast kastade äpplen på varandra 
inomhus. Läraren beordrade dessa att följa med honom till rektorns kontor. När en av eleverna 
förklarade sig vägra, tog läraren tag i dennes nackhår och drog upp honom från den bänk han satt 
på. Detta åtföljdes av ett grepp runt elevens nacke, tillräckligt kraftigt för att smärta, rodnad och 
ömhet skulle uppstå. Läraren dömdes för ringa misshandel, enligt BrB 3 kap. 5 §. Dock medgavs 
påföljdseftergift i både HovR och HD.  
 
HD anförde att lärare har givits både rätt och skyldighet att övervaka och upprätthålla ordningen 
i skolan. Då det inte finns några formella regler för yrkesgruppens våldsanvändning får 
utgångspunkten bedömas vara att lärare inte har större befogenheter att använda våld än 
medborgare i allmänhet. För att lärare skall kunna utföra sin tillsynsplikt kan dessa inte vara helt 
avskurna från möjlighet till kroppsligt ingrepp mot en elev även om nöd eller nödvärnsrätt inte 
föreligger. Vilka åtgärder som får företas måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Exempelvis vad som betecknas som "våld" enligt bestämmelsen om olaga tvång i 
4 kap 4 § BrB eller "handgripligen antastar" enligt bestämmelsen om ofredande i 7 § samma 
kapitel, därvid ibland kan finnas ha varit befogade.� Att tillåta våld som faller under 
straffbestämmelsen för misshandel ansåg HD, med beaktande av lagstiftarens inställning till aga, 
dock vara helt uteslutet. 

 
 
 
                                                
91 Jareborg 2005, s. 29; Leijonhufvud & Wennberg, 2007, s. 98. 
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6. Vidare om social adekvans 
 
 
Den ovan berörda legalitetsprincipen, som ju ställer krav på lagstöd för att domstolars ingripande 
åtgärder skall vara tillåtna, är nära sammanbunden med en annan princip som är av särskilt 
intresse i det här sammanhanget. Här finns alltså ett strikt förbud för rättstillämpningen att på 
egen hand utöka det kriminaliserade området. Vilka befogenheter har domstolarna då vad gäller 
det motsatta, alltså att inskränka detsamma? Lojalitetsprincipen är här den främsta avgränsande 
faktorn. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att ett rättssystem skall kunna anses 
funktionsdugligt och hälsosamt är domstolarnas lojalitet mot den skrivna lagen. Dessutom vore 
hela den omständiga demokratiska processen mer eller mindre förgäves om dess produkter inte 
gavs adekvat respekt. Jareborg talar om en rationalitetens tröghetsprincip: �det behövs inga skäl 
för att inte ändra något, men det behövs goda skäl för att göra ändring.�92 Dock vet vi också att 
juridiken är fyrkantig och verkligheten är rund. Domstolarna måste ges vissa rättsskapande 
befogenheter för att rättstillämpningen skall bli dynamisk, och för att önskan om materiellt 
riktiga domar skall uppfyllas i så stor utsträckning som möjligt. Här rör det sig dessutom om 
befogenheter som är de som skall utsättas för det samhälleliga ingripandet till godo. En restriktiv 
syn på gynnande avsteg från lagstiftning kan dock skönjas i doktrinen, och som vi här ovan sett 
även i praxis. 
 
Strahl skriver: �Domstol har emellertid inte någon allmän befogenhet att frikänna, för det att den 
finner den tilltalades gärning vara på grund av intressekollision inte straffvärd.�93 Detta höll HD 
till viss del med om när man diskuterade saken i NJA 1985 s. 893. Dock finns en sådan 
befogenhet, även om den inte kan erkännas som �allmän�. Jareborg formulerar det som: �Det 
skall emellertid betonas, att det inte är fråga om en intresseavvägning i varje enskilt fall. 
Intresseavvägningen hör hemma på lagstiftningsplanet. Graden av förutsebarhet skulle bli 
alldeles för låg om domaren i varje enskilt fall skulle kunna göra en allmän 
straffvärdebedömning. Även vid icke skrivna undantagsregler måste undantagssituationerna vara 
typiserade.�94  
 
Syftet med det här stycket, som Jareborg presenterar, synes vara att uppmana till försiktighet och 
återhållsamhet vad gäller användningen av oskrivna ansvarsfrihetsgrunder. En domare skall inte i 
varje fall denne skall tillämpa en lagparagraf, behöva fatta ett beslut om att inte instifta ett nytt 
undantag från lagstiftningen. Dock kan man fråga sig om inte detta ändå är fallet. I NJA 1985 s. 
893 talar man om att domstolarna ibland måste �ta ansvar för en friande dom�. Man kan, som 
Agge, tänka sig det som ett negativt moment som varje domare tyst avväger, kanske endast så att 
säga i bakhuvudet, i varje enskilt fall. För att de flesta domare skall kunna döma någon för ett 
brott krävs, troligtvis, en avsaknad av ett mycket starkt juridiskt/moraliskt skäl att fria. En 
undersökning och avvägning huruvida ett sådant finns görs högst sannolikt av de flesta domare, i 
vart fall omedvetet. När Jareborg skriver att även icke skrivna undantagsregler måste vara 
                                                
92 Jareborg 2005, s. 125. 
93 Strahl 1976, s. 407. 
94 Jareborg 2005, s. 254. 
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typiserade, synes han mena att de måste vara så i så stor utsträckning som möjligt. T.ex. inom 
sporten har användandet av social adekvans, genom en någorlunda talande praxis, uppnått en 
viss stadga och förutsebarhet. Detta är naturligtvis att föredra. Dock kan man inte rimligen ställa 
som krav att en oskriven regel är typiserad redan från dess födsel.  
 
Begreppet social adekvans har varit föremål för viss behandling i såväl doktrin som i förarbeten 
och praxis. Det har som ovan nämnts gått under flertalet namn men dess existens synes ha 
accepterats och uppfattats på ett tämligen enat sätt.95 Om nu begreppet har letat sig in i 
domskälen är det naturligtvis önskvärt att det har en någorlunda avgränsad och klar betydelse. I 
vilken mån terminologisk och begreppslig precision och enighet har uppnåtts är ett intressant 
spörsmål.  
 
 

6.1. Några begreppsliga frågor 
   
Efter att ha läst avsnitt 4. och 5. inser man att tämligen mycket kan inbegripas i begreppet social 
adekvans. Ett inte ringa antal grunder för ansvarsfrihet från vitt skilda rättsområden som endast 
har fotfäste i praxis, alla undantag som framställts genom reduktionstolkningar, och dessutom 
alla gärningar som kan anses utgöra tillåtna risktaganden. Det faktum att social adekvans inte har 
några avgränsningar eller ram gör det inte mindre svårhanterligt som begrepp. De skrivna 
undantagen är visserligen uppbyggda runt vaga formuleringar så som t.ex. uppenbart 
oförsvarligt, vilket ger rättstillämpningen vida möjligheter att bedöma vad som skall innefattas 
eller ej. Men en gärning som inte semantiskt och logiskt kan anses omfattas av den skrivna 
bestämmelsens ordalydelse kan inte frias med bestämmelsen som grund. Dessutom har, som 
ovan nämnts, skrivna bestämmelser förarbeten som ger ledning och förtydligar bestämmelsens 
gränser. För social adekvans är det som vi vet annorlunda. Om det nu, vilket det synes vara 
fallet, finns en bestående möjlighet för rättstillämpningen att instifta nya undantag baserade på 
�sunt (rättsligt) förnuft� och moral, så kan det sägas vara just dessa två som utgör den yttersta 
ramen för social adekvans. De som har betraktat liknande företeelser närmare inser att en sådan 
avgränsning blir något intetsägande, då dessa är präglade av osäkerhet och subjektivitet.  
 
Namnet social adekvans ger inte mycket till vägledning i jakten på förståelse för begreppet och 
dess innehåll. �Social� kan nog utan större problem förklaras som: något som rör samhället eller 
mänskligt samröre. �Adekvans� som: hemmahörande eller något som passar in.96  
 
Ett sätt att se på social adekvans är att ställa upp det som en ansvarsfrihetsgrund bredvid alla de 
andra i 24 kap. BrB, och i rättstillämpningen också använda den som en sådan. Ett knippe 
disparata icke lagstadgade undantag som liksom placerats i en samlingsdepå, som man gett ett 
namn som kan citeras i domskäl. Detta för att kunna förklara och ge ett, för den bokstavstrogne, 

                                                
95 Social adekvans: Jareborg 2005; NJA 1997 s. 636. Intressekollisioner: Strahl 1976, SOU 1988:7, NJA 1985 s. 
893. Atypiska situationer: Agge 1970.   
96 Fritt efter Bonniers svenska ordbok, Finland, 1986. 
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egendomligt domslut ett slags rättsligt ursprung.97 Noteras bör här dock att undantaget för den 
friade gärningen inte redan behöver så att säga finnas i �depån� när gärningen begås för att 
kunna frias så som socialadekvat. 
 
Jareborg skriver att �[d]et finns emellertid också skäl att understryka att beteckningen social 
adekvans står för en juridisk slutsats (brott skall inte anses föreligga) och inte för ett argument 
eller skäl för att inte anse brott föreligga.�98 Detta kan omskrivas på följande sätt: En gärning 
skall rättfärdigas, därför är den socialadekvat. Det motsatta, en gärning är socialadekvat därför 
skall den rättfärdigas, skall undvikas.99 Den ovan tänkta �samlingsdepån� kan således endast ge 
ett rättsligt ursprung till de undantag som redan fastslagits.  
 
Man kan likna social adekvans vid ett rättssystemets väntrum. Flera av de skrivna 
ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB existerade som oskrivna och praxisbaserade 
ansvarsfrihetsgrunder innan de kodifierades. Samtycke lagstiftades exempelvis om först 1994. 
Detta innebär att samtycke utgjorde en del av social adekvans, fram till dess att lagen antogs och 
det blev något eget fristående. Social adekvans är var de kriminaliserade gärningar domstolarna 
inte �har hjärta� att straffa finns, fram till dess att lagstiftaren är redo att ge dem ett skrivet 
undantag eller ansvarsfrihetsgrund. 
 
Det finns också en viss möjlighet att se social adekvans som något större än en 
ansvarsfrihetsgrund. Om man tar sig ifrån social adekvans så som vi uppfattar den på 
tillämpningsnivån, kan man även se social adekvans som ett slags överbegrepp. Visst stöd för 
detta kan man finna hos Agge som även tar in de skrivna ansvarsfrihetsgrunderna i sin 
motsvarighet till social adekvans: atypiska situationer. Man kan även efter att dessa blivit 
kodifierade se de gärningar dessa omfattar och friar som socialt adekvata. Det man gjort är ju 
endast att bryta ut dem och ge dem namn. Detta resonemang tar oss bort från den ovan beskrivna 
synen på social adekvans och skulle resultera i ett begrepp med stor omfattning som 
terminologiskt kan innebära svårigheter på tillämpningsnivån.100  
 
Efter att ha läst det ovan refererade rättsfallet NJA 1997 s. 636, uppstår vissa frågor angående 
hur HD ser på och använder begreppet. Första svårigheten består i att tolka hur HD ser på 
samspelet mellan social adekvans och samtycke i BrB 24 kap. 7 §. Viss tveksamhet kan anas 
angående huruvida man uppfattar social adekvans som en egen ansvarsfrihetsgrund som så att 

                                                
97 Jareborg presenterar social adekvans tillsammans med de övriga objektiva ansvarsfrihetsgrunderna i Jareborg 
2005. I NJA 1985 s. 893 talar man om att det �vid sidan av de sedan länge vedertagna straffrihetsgrunderna� (min 
kursivering) finns utrymme att godta undantagssituationer. 
98 Jareborg 2005, s. 291. 
99 Har en gärning konstaterats socialadekvat kan detta användas som rättsligt argument (med grund i principer som 
likhet inför lagen och konsekvens och förutsebarhet) för att en senare begången likadan gärning också ska frias som 
socialadekvat. Dock föreligger som redan framkommit en skillnad mellan social adekvans och t.ex. nödvärn där man 
i lagtexten förhållandevis tydligt beskriver vilka gärningar som ska omfattas av bestämmelsen. Rent semantiskt har 
termen �social adekvans� som sagt svårligen någon gripbar betydelse och innehåll och någon definition värd namnet 
finns inte heller, vilket gör den olämplig som argument eller källa för nya undantag. 
100 Jareborg förespråkar ju att alla risktaganden som inte kan anses som otillåtna ska anses vara del av begreppet. 
Möjligen kan den åsikten lättare accepteras med en överbegreppssyn. 
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säga står på egna ben, likt de övriga i 24 kap, eller om det snarare är en slags möjlighet att 
förstora de skrivna ansvarsfrihetsgrundernas tillämpningsområde.101 Om det senare skulle vara 
fallet är det samtycke som friar från ansvar, och förekomsten av social adekvans utvidgar i detta 
specifika fall endast samtyckes tillämpningsområde. Sättet HD väljer att formulera sig på talar 
för detta. �Frågan kan då ställas om föräldrars samtycke till omskärelse utan bedövning över 
huvud taget bör kunna godtas som ansvarsfrihetsgrund.� HD avslutade också med att skriva att 
�[i]nte heller i övrigt har åklagaren styrkt några omständigheter som gör att deras samtycke inte 
bör medföra ansvarsfrihet[]� (mina kursiveringar). Det citerade framfördes efter det att social 
adekvans konstaterats.102  
 
Jämför man detta förhållningssätt till social adekvans med t.ex. det som framfördes i SOU 
1988:7 och NJA 1985 s. 893 visar sig en viss diskrepans.103 I utredningen beskrivs social 
adekvans som ytterligare ansvarsfrihetsgrunder som erkänts i doktrin och praxis.104  Man ser 
alltså social adekvans som något som ensamt kan ställas upp som grund för en friande dom. 
Fängelsestraffkommittén ansåg det till och med, som ovan nämnts, vara lämpligast att införa en 
ny lagregel i 24 kap. BrB, om denna kunde utformas på ett lämpligt sätt, för social adekvans.  
 
Om detta förhållningssätt till social adekvans som används i utredningen och som ovan i det här 
avsnittet beskrivits skulle tillämpas på NJA 1997 s. 636, så skulle det innebära att det är social 
adekvans som är den rättsliga grunden för ogillandet av åtalet. Och samtycke utgör endast en 
ingrediens i ansvarsfrihetsgrunden, så som den yttrar sig i just det specifika fallet, social 
adekvans. HD citerar visserligen Jareborg tidigt i domen och slår fast att �i många fall krävs 
samtycke för att gärningen skall anses vara socialadekvat�, men detta tycks på något vis 
försvinna på vägen mot domslutet. HD verkar inte vara benägen att här slå fast social adekvans 
som den friande grunden, utan presenterar istället en något otydlig friande figur med 
ingredienserna samtycke och social adekvans.  
 
En fördel med att använda social adekvans i ett domslut som ovan, istället för att tolka in 
disparata fall i samtycke, är att man i högre utsträckning kan hålla samtyckesbegreppet, så som 
det var tänkt att vara, intakt. Jareborg anser t.ex., som vi sett i avsnitt 5.1., att 
samtyckesbegreppet, till social adekvans förmån, bör skjutas i bakgrunden i bedömningen av 
våld i idrottsliga sammanhang.      
 
 
 
 

                                                
101 Liknande excessbestämmelsen som stadgats i BrB 24 kap. 6 §. 
102 HD benämner det �kriteriet social adekvans� (min kursivering). 
103 Se även prop. 1993/94:130 s. 42. �I praktiken torde den oskrivna ansvarsfrihetsgrund som ibland tillämpas i mera 
bagatellartade mål, och som har formen av en hänvisning till livets regel eller social adekvans eller liknande i 
litteraturen använda uttryck, ofta kunna åberopas i sådana situationer.� Man kan alltså av denna formulering att 
döma tillämpa och åberopa social adekvans som en ansvarsfrihetsgrund. 
104 SOU 1988:7 s. 129. 
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6.2. Social adekvans och rättssystemet 
 
Fenomenet social adekvans, så som det framställts här, väcker frågor av rättssystematisk 
karaktär. Exempelvis huruvida det överhuvudtaget, så att säga, finns inom och kan anses vara en 
del av rättssystemet, liksom hur man skall förstå rättskällelärans, så som den allmänt uppfattas 
inom svensk juridik,105 relation/icke-relation till social adekvans.    
 
De undantag som redan fastslagits som socialadekvata av ett lämpligt organ, vilket så gott som 
alltid torde vara HD, innebär i de avseenden som här är föremål för uppmärksamhet inga större 
svårigheter. Dessa kommer efter sin födelse att vara praxisbaserad rätt. Det intressanta är hur 
socialadekvata undantag skapas/föds. Vi vet att det är HD som är konstruktören/modern i det här 
sammanhanget men var beståndsdelarna/de rättsliga generna har sitt ursprung är svårare att 
konstatera.      
 
Man kan, efter att ha studerat social adekvans, få den uppfattningen att en domare när denne 
motiverar ett domslut med detta, snarare än att använda sig av ett rättssystemet tillhörigt 
systemkorrigerande institut, vänder sig åt annat håll för en lösning på det rättsliga dilemma som 
uppenbarat sig. Att domaren ställer sig ovan sin naturliga plats i ordförandestolen, och blickar 
ner på nätet av rättsregler och konstater att detta måste justeras på ett sätt som inte kan göras 
systeminternt. �[]intresset gör sig gällande med sådan styrka att domstolarna rimligen måste ta 
ansvar för en friande dom[].�106 Och dessa har kanske egentligen inte något stöd alls i systemet 
för en sådan. En sådan mekanisms relation till systemet får beskrivas som elusiv.  
 
�Kriterium för systemtillhörighet är att regeln givits av myndighet som har kompetens att 
lagstifta på området i fråga�.107 �Avgränsningen av systemet är dock en lämplighetsfråga. Inget 
hindrar att man förutom lagar och andra författningar inkluderar domar och andra individuella 
beslut, vilka alltså måste vara giltiga i den meningen att de givits av behöriga myndigheter�108. 
Detta är ett sätt att se på systemtillhörighet. Ligger det då inom domstolarnas behörighet att 
trotsa lojalitetsprincipen och slå fast undantag baserade på något som till synes (se nedan) saknar 
grund i de klassiska svenska rättskällorna, och som strider mot en lagstadgad reglering? 
Argument för att så är fallet kan finnas i reglerna för domarrollen. Den formella delen av dessa 
stadgas i RF 1:9 och RB 4:11, och kan sammanfattas i främst lojalitet mot lagstiftaren, krav på 
opartiskhet och saklighet och att främja likhet inför lagen. Det finns dock också ett mer diffust 
krav på materiell rättvisa att läsa in vid sidan av dessa. Exempelvis bör domaren verka till 
samhällets bästa och visa humanitet i sin maktutövning. Dessa måste vägas mot de i RF 1:9 
uppräknade, t.ex. lojalitet mot lagstiftaren. �Alla domstolar, även Högsta domstolen, kan avge 
domar som strider mot gällande rätt. Men åtminstone Högsta domstolen kan inte göra det 
ständigt.�109 Det som här ovan konstaterats skulle i så fall innebära att domaren har en i 

                                                
105 Om det nu kan sägas finnas en sådan uppfattning av den svenska rättskälleläran som är att anse som �allmän�. 
106 NJA 1985 s. 893. 
107 Jareborg 2005, s. 96. 
108 Ibid. 
109 Angående detta stycke: Jareborg 2005, s. 96-100. 
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domarrollen innefattad skyldighet som grundar sig i systemet, att i vissa fall beakta även 
systemexterna parametrar.     
 
En jämförelse med ett annat institut som med sitt syfte och sin, ur rättssystematisk synpunkt, 
utstickande karaktär på många sätt liknar social adekvans, kan här vara av intresse. Detta institut 
är nåd, som stadgas om i 11 kap 13 § RF. Genom nåd kan brottspåföljder mildras eller helt 
eftergivas, och samma sak gäller för annat liknade av myndighet beslutat ingrepp avseende 
person eller egendom. Nåd kan beskrivas som en systemets sista korrigeringsmöjlighet och en 
möjlighet att söka materiell rättvisa.110 Beslut i nådeärenden fattas av regeringen vid 
sammanträden som inte är offentliga. De skäl som i regel brukar beaktas är medicinska skäl, 
tredjemansskäl (hänsynen till anhöriga) samt sociala och rehabiliteringsskäl. En 
helhetsbedömning skall också göras där brottets svårhet tas med i beräkningen. Nådeinstitutet är 
diskretionärt och ensidigt, vilket innebär att ingen kan kräva att bli benådad eller att få del av 
skälen till ett nådebeslut. Någon konkret nådepraxis kan ej anses ha etablerats.111 
 
Både social adekvans och nåd verkar i friande riktning, alltså till en tilltalads fördel, och båda 
kan göra detta på en skriven lags bekostnad. Båda är tänkta att användas i undantagssituationer 
och fungerar som en ventil för materiell rättvisa och båda har som sagt en svårgripbar relation till 
rättssystemet. Och på ett liknande sätt finns inte någon rätt till social adekvans.  
 
Möjligheten att ansöka om nåd är visserligen, likt andra billighetsventiler som åtalsunderlåtelse 
20 kap. 7 § RB, påföljdseftergift 29 kap. 6 § BrB och billighetsskäl 29 kap. 5 § BrB som 
existerar inom systemet, lagstadgad. Men det tillämpande organet består av politiker som inte 
ens behöver motivera sina beslut, och vid varje beslut måste se till dess konsekvenser för sitt 
politiska anseende. Vad kommer väljarna att tycka? Viss stadgande praxis finns, men något krav 
eller kontroll på att denna följs i kommande fall finns egentligen inte. Precis som för social 
adekvans finns omfattande möjligheter att ta hänsyn till annat än rättsliga argument, utanför 
systemet. Nåd har beskrivits som �en atypisk korrigeringsmöjlighet, om den än på något både 
svagt och vagt sätt är inlemmad i systemet�112, något som utan större kontroversialitet även 
skulle kunna sägas om social adekvans. För att förklara nåden som institut uttalade lagutskottet 
vid 1859-60 års riksdag bland annat följande: �[Rätten att benåda] ställer icke regenten över 
lagen; ty lagen, såsom det högsta i samhället står över regenten själv� Men denna rätt är ett 
levande supplement till lagen: dess utövning måste vara ett uttryck av lagstiftarens innersta 
tanke, den han ej förmått i den skrivna lagen uttala�. Man fortsatte och förklarade att hade det 
funnits en lagstiftare som kunnat förutse alla omständigheter under vilka ett brott kan ske och 
alla nyanser mellan förbrytaren och den förorättade osv. och kunnat uttrycka detta i språk som 
inte kunde misstydas, hade nådeinstitutet varit överflödigt. Någon sådan, menade man, kommer 
högst sannolikt aldrig att finnas och �därföre har man åt samhällets högsta myndighet uppdragit 
denna makt att tolka lagstiftarens innersta tanke.�113  

                                                
110 Lernestedt, Claes, I grevens tid? Ändrade rutiner för fängelse på obestämd tid. Ikke kun straf� Festskrift till 
Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 361. 2008. 
111 Prop. 2005/06:35 s. 15-16. 
112 Lernestedt 2008, s. 361. 
113 Lernestedt 2008, s. 362. 
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Stora delar av det citerade känner vi igen från vad som ovan sagts om social adekvans, och nåden 
synes nära besläktad. Nåd kan kanske sägas vara något av en motsvarighet till social adekvans på 
påföljdssidan av straffrätten.114 Man skulle kunna tänka sig att social adekvans till stor del skulle 
kunna, och möjligen redan har gjort så, ersätta nåden, och dessutom argumentera för att detta är 
önskvärt.115 En dom som motiveras med social adekvans måste med största sannolikhet vara väl 
motiverad och förklarad för att accepteras av rättssamhället, vilket bland annat ger fördelar i 
form av transparens och möjlighet till kritik och förbättring.  
 
Att moraliska omdömen om rättvisa och samhällsnytta används som argument och läggs till 
grund för domar är inget nytt. Olika typer av billighetsventiler och öppna formuleringar med 
vaga begrepp, öppnar upp för detta. Gärningar och situationer vilka rättskällornas nät inte täcker 
kräver att domstolarna skapar en rättslig lösning. Här kan vägledning finnas inbäddad i 
närliggande reglering, gällande rätt, men lejonparten måste komma från annat håll, precis som 
vid skapandet av social adekvans. Denna tanke, om den accepteras, kan för den som hade 
uppfattningen att det domstolarna gör är att tillämpa gällande rätt och att subjektiva hänsyn inte 
kan ligga till grund för en rättssäker rättstillämpning, vara svår att ta till sig.  
 
�Gällande rätt� är ett omdebatterat begrepp som är problematiskt att definiera och förklara. 
Rättspositivismen som influerat den svenska rätten och rättskälleläran ger ett förslag på hur 
gällande rätt kan identifieras och skiljas från annat så som moral. Detta görs genom att vissa 
källor pekas ut som relevanta och riktiga för juridisk argumentation.116 Det som finns fastslaget i 
dessa rättskällor utgör den gällande rätten. I Sverige är de viktigaste erkända rättskällorna 
lagtext, förarbeten och prejudikat. Oftast kan den svenska gällande rätten ge svar på hur en 
situation eller gärning skall bedömas och behandlas juridiskt. De fall som kommer till 
domstolarna är dock sådana där den rättsliga lösningen är svår att utse. Det förekommer inte 
alltför sällan situationer som inte gärna kan anses inrymmas i en befintlig regels ordalydelse eller 
motiv. Domstolen måste skapa en regel. Denna kommer senare att finnas som (om skapad av 
HD) prejudikatbaserad gällande rätt. Men då den skapas kan den inte anses vara baseras på vad 
en rättspositivist menar vara gällande rätt. Kvar finns vad vi något generaliserande kallar för 
moral. Hur skall vi då se på detta? Att moralen i sig inte är en �rättskälla� kan en rättspositivist 
berätta för oss, men enligt resonemanget ovan är det en källa för rättsliga beslut och domar. Om 
detta resonemang accepteras uppstår frågan om social adekvans är mer kontroversiellt än vanligt 
rättsskapande, och vad har vi för nytta av att kunna urskilja gällande rätt117 om domstolar ändå 
kan använda annat utanför den? Man kan se det som att en av den gällande rättens uppgifter är 
att begränsa domarnas rättsskapande möjligheter. Domaren får med moralisk grund skapa en ny 
regel men inte (i regel) avvika från vad som stadgas i en rättskälla t.ex. ett lagrum. Detta sätter 
t.ex. lojalitetsprincipen och legalitetsprincipen, kombinerade med språklig logik stopp för. 

                                                
114 En viss möjlighet att när synnerliga skäl föreligger förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra en 
brottslig gärning ej skall äga rum stadgas i 2 st. 
115 Då naturligtvis inte på påföljdssidan, men genom att gallra bort gärningar redan på ansvarssidan. 
116 Herbert Hart talar om en så kallad �rule of recognition�. Mer om detta i Simmonds, Nigel E. Juridiska 
principfrågor. Rättvisa, gällande rätt och rättigheter. Svensk översättning Lars Lindahl. Norstedts Förlag, 1988, sid 
86-92. 
117 En av rättspositivismens grundläggande teser är att gällande rätt är skilt från och något annat än moralen. 
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Skapandet av social adekvans är som sagt likt detta. Den avgörande skillnaden är att 
rättsskapande sker så att säga i det utrymme som av lagstiftaren lämnats mellan regler och 
principer medan social adekvans så att säga kan köra över den omgärdande regleringen.   
 
 
6.3. Social adekvans som objektiv ansvarsfrihetsgrund 
 
Man kan ställa sig frågan om social adekvans är en objektiv ansvarsfrihetsgrund i samma 
bemärkelse som t.ex. nöd och nödvärn. Vad gärningsmannen har för avsikt med sina handlingar 
skall i så fall sakna betydelse. Ponera att gärningsmannen i NJA 1997 s. 636 under 
huvudförhandlingen erkänner att en av anledningarna till att bedövning inte användes, under 
omskärelsen, var att han av någon anledning ville orsaka barnen smärta och lidande. Man kan 
fråga sig om domstolarna hade resonerat på samma sätt angående social adekvans om så hade 
varit fallet. En gärning vars bakomliggande uppsåt kan konstateras som samhällsdestruktivt eller 
�omoraliskt� kommer med största sannolikhet av lätt insedda skäl inte att anses som 
socialadekvat. Man kan här tänka sig en lösning där ett subjektivt moment infogas i en objektiv 
ansvarsfrihetsgrund. En sådan konstruktion förekommer redan i samtycke, där gärningsmannens 
syfte ibland kan beaktas vid försvarlighetsbedömningen.118 Detta är främst fallet då någon 
samtyckt till en misshandel som inte kan anses understiga normalgraden. 
 
Likt de andra objektiva ansvarsfrihetsgrunderna innebär tillämpligheten av social adekvans att en 
otillåten gärning inte förövats. Istället för att ett klandervärt handlande ursäktas rättfärdigas detta 
helt. Huruvida detta spelar roll för den friade kan diskuteras. Ur ett principiellt perspektiv är, om 
de lider till ökad dogmatisk precision, den här typen distinktioner inte oviktiga. Gemene man har 
dock troligen inte nog insikt i det rättsliga systemet för att uppskatta en sådan skillnad. Som 
institut blir social adekvans också mer �kraftfullt� än om det endast hade ursäktande verkan. En 
skillnad är, varom påminnas kan, att medverkansläran påverkas, och resultatet blir att även den 
som medverkar till en handling eller underlåtenhet som frias genom social adekvans också 
kommer att frias från ansvar.  
 
Om social adekvans skall ses som en ansvarsfrihetsgrund likt de andra, så torde 29 kap. 3 § 5 p. 
BrB119 kunna tillämpas även då en gärning �är sådan som avses� i en oskriven 
ansvarsfrihetsgrund utan att vara fri från ansvar. Lämpligast är dock att detta gäller för de redan 
fastslagna oskrivna reglerna. Alternativt att rättstillämparen finner det lämpligt att skapa ett nytt 
undantag, och alltså fastslår en gärning som socialadekvat, och sedan tvingats konstatera att 
handlandet i det aktuella fallet är mycket likt detta, men trots detta, på grund av någon 
utstickande omständighet inte kan anses falla in under social adekvans, så som det nyligen 
formats. Om denna åsikt godtas skulle det betyda att 5 p. kan sägas ha samma omfång som och 

                                                
118 Jareborg 2005, s. 288-289. Huruvida det är troligt att den samtyckande ångrar sig kan också beaktas. 
119 Stadgandet lyder: Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad 
som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas (5 p.) om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som 
avses i 24 kap. 
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kunna utvidgas på samma begränsade/obegränsade sätt som social adekvans, och detta skulle då 
ske mer eller mindre parallellt med detta.  
 
Det torde också finnas utrymme att diskutera putativ social adekvans på samma sätt som för 
övriga ansvarsfrihetsgrunder.120 Alltså då någon begår en straffbelagd gärning under 
förespeglingen att denne handlade i en situation där gärningen hade kunnat rättfärdigas genom en 
ansvarsfrihetsgrund. 
 
 

6.4. Kodifiering av social adekvans 
 
Genom SOU 1988:7 företogs en översyn av BrB:s 24 kapitel. Samtycke skulle gå från att vara 
praxisbaserat till att bli en skriven bestämmelse och vissa av de andra ansvarsfrihetsgrunderna 
skulle revideras. Dessutom undersökte man huruvida det var möjligt att kodifiera social 
adekvans. Det senare visade sig vara en för kommittén övermäktig uppgift. Den förklarade sig 
hamna i cirkelresonemang som gjorde lagtexten alltför vag och innehållslös. Man ansåg också att 
generalklausuler i princip inte är bra på straffrättens område och att det fanns risk för att en 
lagregel av det slaget kunde missbrukas. Ett av de utkast till lagtext som producerats redovisades 
dock och löd: 

 
�Även om någon företar en gärning som inte undantagits från ansvar enligt detta kapitel 
eller annars i lag eller författning, skall han vara fri från ansvar om gärningen är sådan att 
den uppenbarligen måste anses tillåten.�121 
 

Kommittén, som inte ansåg den intetsägande formuleringen duga till att användas som lagtext, 
har här dock klätt skapandet av social adekvans i ord. Detta är intressant och kan hjälpa oss att 
ana hur kommittén såg på begreppet. Frihet från ansvar skulle alltså beviljas �om gärningen är 
sådan att den uppenbarligen måste anses tillåten�.  
 
Lagstiftning har flera fördelar jämfört med praxisbaserad rätt. Ur demokratisk synvinkel är det 
önskvärt att rätten kommer från de folkvalda politikerna och inte från en liten grupp högt 
ansedda domare. En lag går också igenom lagstiftningsprocessens alla instanser och remisser, där 
dess innehåll i många fall utsätts för en tämligen omfattande granskning av sakkunniga med 
flera. Rätten blir också som lagtext ofta mer lättillgänglig, för den som vill ta del av dess 
innehåll, vilket rimmar väl med legalitetsprincipen och kan ge medborgarna en möjlighet att 
bilda sig en uppfattning om den samhälleliga handlingsfrihetens gränser. Detta torde inte på 
samma sätt vara fallet då en rättslig lösning invävts i domskäl.122 Inga av dessa fördelar kommer 

                                                
120 Bortsett då från straffrättsvillfarelse. 
121 SOU 1988:7 s. 130. 
122 Av visst intresse är också frågan hur en lagstiftarjargong, där man genom att nitiskt och i stor omfattning införa 
skrivna regler och undantag där man anser att de skall finnas, påverkar domarna och i sin tur den tilltalade. Huruvida 
en lagtext med utförliga uppräkningar av vad som ska beaktas och undantas från tillämpningsområdet ökar 
domstolarnas egna uppfinningsförmåga eller tvärtom är svårt att säga. Möjligheten finns att domarna fattar en lång 
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att i någon större utsträckning gälla för den typ av reglering som återgivits här ovan. Om 
vägledande förarbeten kunde frammanas vars innehåll är någorlunda konkret och matnyttigt, så 
skulle detta vara till hjälp för domstolarna. Dock är risken stor att detta på samma sätt som 
lagtexten, på grund av begreppets karaktär, blir ihåligt. Istället för den ordning som hittills 
beskrivits skulle vi få en straffrättslig generalklausul som troligen kommer att, likt 36 § i 
Avtalslagen (1915:218), åberopas av försvarande part i varje mål. 
 
En generalklausul skulle troligen inte ändra social adekvans innehåll i större utsträckning.123 Det 
skulle emellertid innebära en slags demokratisk delegering: ett klart och tydligt godkännande av 
att domstolarna får avvika från den skrivna rätten i �ömmande� fall. Noga räknat skulle man i så 
fall följa skriven rätt, på samma sätt som när man tillämpar bestämmelserna i 24 kap. BrB istället 
för bestämmelsen om t.ex. misshandel. Detta innebär i sin tur att något trots mot 
lojalitetsprincipen inte längre är behövligt för att skapa nya undantag. Istället skulle den 
begränsande faktorn vara den tradition av restriktivitet som är tillbörlig när man behandlar en 
generalklausul. Huruvida denna skillnad skulle få något utslag i praktiken är svårt att säga. Man 
skulle dock kunna tänka sig att lägre instanser i större utsträckning skulle våga skapa undantag.  
 
Att likt kommittén från 1988 försöka finna en lämplig lagstiftningslösning innefattande hela 
begreppet social adekvans är troligen mycket svårt. Att undantag som redan är fastslagna i praxis 
på olika områden, och existerar inom social adekvans, bryts ut och kodifieras är dock svårt att 
finna invändningar emot. T.ex. reglerna om idrott och medicinska ingrepp och åtgärder skulle 
kanske kunna preciseras tillräckligt för att lämpa sig för lagstiftning. Detta skulle, om områdena 
utreds väl, kunna ge mer stadga och klarhet i rättstillämpningen.     
 
 
6.5. Social adekvans och civil olydnad 
 
Civil olydnad är ett sätt för en medborgare att uppmärksamma och visa indignation mot en 
rättslig reglering eller ett rättsligt beslut, eller avsaknaden av sådana. Med civil olydnad menas 
att en brottslig handling med ett uttalat politiskt motiv begås. Gärningen skall präglas av en viss 
öppenhet och gärningsmannen skall ha en viss beredskap att bli straffad. Ofta är den mottagna 
bestraffningen ett sätt att väcka indignation.124 Våldsanvändning får i princip inte förekomma. 
�För att aktionerna ska kunna utgöra en moralisk utmaning, måste ett förtroende hos allmänheten 
byggas upp, vilket man misslyckas med om man hotar med våld mot en annan människa eller 
hennes egendom.� En lag kan vara formellt riktigt tillkommen men inte svara mot grundläggande 
moraliska principer. Civil olydnad kan leda till att sådana granskas och förbättras och därigenom 
vara nyttig för en demokrati. Att metoden i sig är odemokratisk är dock svårt att komma ifrån.125 
 

                                                                                                                                                       
uppräkning som mer uttömmande och begränsande, eller att domarna vågar tolka in situationer som liknar de 
uppräknade.    
123 Ur systemtillhörighetsaspekt skulle social adekvans som generalklausul bli ännu mer lik nåden. Se avsnitt 6.2. 
124 Jareborg 2005, s. 290-291. 
125 Angående detta stycke: SOU 2000:1 s. 205-206. 
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I NJA 2000 s. 302  
dömdes två män, efter att de kedjat sig fast i en skogsmaskin, för egenmäktigt förfarande. 
Maskinerna skulle användas för avverkning av ett skogsområde som två dagar efter brottet, 
genom beslut av länsstyrelsen, skyddades från avverkning i väntan på beslut angående huruvida 
skogen skulle bli del av ett naturreservat. Männen hävdade att det rört sig om en nödsituation och 
att 24 kap. 4 § BrB var tillämplig. HD fann att det, då något beslut att skydda skogen vid 
brottstillfället ännu inte fattats, inte fanns något sådant �annat viktigt av rättsordningen skyddat 
intresse�, och att bestämmelsen om nöd därmed inte var tillämplig. HD ansåg också att när det 
gäller allmänna intressen som naturskydd ankommer det i första hand på statliga och kommunala 
myndigheter att göra nödvändiga intresseavvägningar. Utrymmet för enskilda att göra egna 
sådana, och handla på ett sätt som inkräktar på annan enskilds rätt, är �utomordentligt 
begränsat�. 
 
Borgeke riktar en i kommentar till fallet viss kritik mot HD och ställer sig frågande till att det 
verkligen är rimligt att utkräva straffansvar för de begångna gärningarna.126 Denne talar om 
hjältemod och säger sig sympatisera med övriga instanser och skiljaktig i HD, varav de två första 
valde att fria och den senare att efterge påföljden. �Ventiler måste, i termer av livets regel, social 
adekvans och liknande, alltid finnas. I detta rätt uppenbara fall borde enligt min mening HD ha 
tagit chansen att tillämpa en sådan ansvarsfrihetsgrund eller att formulera ytterligare någon om 
så skulle anses behövligt.� Någon rättvisa, så som folk i allmänhet uppfattar den, ansåg Borgeke 
inte ha skipats i någon högre grad. 
 
Här har ett frö till social adekvans såtts. För att nya undantag skall kunna införas är ett stöd av 
auktoriteter i doktrinen troligtvis ofta en viktig byggsten och en förutsättning. Skulle en sådan 
regel gå att konstruera och vilka konsekvenser skulle den få? Att männen i just det här fallet frias 
uppfattar troligtvis de flesta inte som stötande. Även om de nu dömdes och �i teorin� pekats ut 
som brottslingar finns nog ändå inte något större mått av samhälleligt klander i domen. 
Problemen kommer först när den efterfrågade prejudicerande regeln skall formuleras. Hur detta 
än görs kommer den att, på grund av civil olydnads kontroversiella och suddiga natur, med stor 
sannolikhet att bli svårhanterlig.127 Även om man begränsar den nya undantagsregeln så att den 
endast gäller ageranden som är mycket lika det i fallet, kvarstår en del frågetecken. Om social 
adekvans skulle fastslås på det här området finns det inte längre någon möjlighet till civil 
olydnad.128 Det blir ett incitament till aktivism med svårförutsedda implikationer. Skulle polisen 
ha rätt att ingripa mot ett sådant agerande som ryms inom det prejudicerande fastslagna 
ansvarsfrihetsområdet? Nej, troligtvis inte. 
 
Social adekvans är ett kraftfullt institut som bör användas med stor försiktighet. Här finns det 
anledning att fråga sig om inte någon av de andra billighetsventilerna som finns att tillgå på 

                                                
126 Borgeke, Martin, Egenmäktigt förfarande och nöd, JT 2000-2001, s. 409-416. 
127 Först det faktum att metoden som använts i sig är odemokratisk och sedan att i det här sammanhanget komma 
undan begrepp som �moraliskt riktig� och �politiskt godtagbar� torde bli svårt. 
128 Vilket blir problematiskt då den civilt olydige, som ovan nämnts, ofta vill rendera sitt formellt rättmätiga straff 
för att ge eftertryck åt den politiska manifestationen. 
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påföljdssidan är mer lämplig att använda, i dessa fall där någon har begått ett brott med mera 
godtagbara bakomliggande avsikter, och ett �normalt� straff synes för hårt. 
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7. Avslutning 
 
 
För att rättssystemet, och de som lyder under det, skall kunna räddas från domslut som kan 
konstateras vara oavsedda och olämpliga, behövs olika ventiler för materiell rättvisa. Detta är en 
förutsättning för medborgarnas förtroende för systemet, vilket i sin tur är en förutsättning för 
dess genomslag. Social adekvans är en kraftfull sådan ventil. Att social adekvans är ett 
problematiskt begrepp, och att dess förhållande till gällande rätt och rättssystemet är 
svårdefinierat, har framkommit ovan. Också ur rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv kan 
svårigheter finnas. Existensen av social adekvans synes dock vara nödvändig. Humanitet och 
�sunt förnuft� måste genomsyra rättsystemet, trots att ett orosmoment av subjektivitet troligtvis 
kommer att ingå.129 Det motsatta, där domstolen endast är ett kugghjul i en mekanisk process, är 
något som måste undvikas. Hur man än väljer att utforma den gällande rätten och dess system 
kommer dess välmående alltid att vara beroende av rättstillämparnas integritet, måttfullhet och 
skicklighet.130  
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
129 Ur en demokratiaspekt kan man hoppas att den demokratiskt fastställda rätten till viss del präglar vad som 
uppfattas som moraliskt riktigt. 
130 Slutligen kan man också fråga sig om det finns anledning att söka efter alternativ till den nu använda 
lagstiftningsteknik för kriminalisering, som innebär att ansvarsfrihetsgrunder måste tillämpas och undantag måste 
fastslås för att sjuk- och hälsovård ska kunna bedrivas och medborgare spela fotboll, utan att straffas. 
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