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Förord 

En av de mest intressanta delarna av detta examensarbete har varit att se andras reaktion 

när jag berättar om mitt ämnesval. Sex är som sådant tabu, och BDSM är det än mer. Re-

aktionerna har varit varierade, men i allmänhet vet folk inte hur de ska tala om sex och 

BDSM. Många är helt enkelt inte bekväma med att diskutera sådana ämnen. Min förhopp-

ning är att arbetet kan vara åtminstone ett bidrag till ämnet, både på ett straffrättsligt plan, 

men också på ett mer allmänt plan för att normalisera en diskussion kring ämnet. 

Ett stort tack riktas till Marianne Dahlén för goda råd, ovärderlig feedback och för att 

ha tagit sig an mig med kort varsel. Även Malou Andersson förtjänar ett stort tack för in-

spiration och stöd. Tack också till Anna och Mikaela för både vänskap och goda diskuss-

ioner kring mitt ämne. Ytterligare tack förtjänar husdjuren Ina, Nymf och Tristan (trots att 

ni inte kan läsa) för alla välbehövliga pauser ni har gett mig. 

Slutligen ska även ett gigantiskt tack riktas till Eloise, som följt med mig på den här re-

san både till Uppsala och genom juristprogrammet. Du har med tålamod och intresse dis-

kuterat med mig när jag verkligen har behövt det, kommit med synpunkter och uppmuntrat 

mig att tro på mig själv även när allt har känts som värst. 

 

Uppsala den 14 januari 2022 
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Sammanfattning 

BDSM har uppmärksammats alltmer i media de senaste åren. Det innefattar diskussion 

kring BDSM i rättspraxis, i litteratur, i film och inte minst i pornografi. I diskussionen 

framgår bland annat att BDSM kan ses som en normalisering av mäns våld mot kvinnor el-

ler som sexuell frigörelse. Hur juridiken, och straffrätten, hanterar BDSM är därmed ett 

högaktuellt ämne. 

En rad olika praktiker inom ramen för BDSM kan utgöra brott. Inte minst kan tillfo-

gande av smärta och kroppskada utgöra misshandel enligt BrB 3 kap. 5 §. Gärningsperso-

nen kan dock gå fri från ansvar enligt BrB 24 kap. 7 § om det funnits giltigt samtycke till 

gärningen och gärningen inte har varit oförsvarlig. Hur en försvarlighetsbedömning ska gö-

ras vid BDSM är dock inte självklart. 

Vidare finns, i den mån inte samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § innebär ansvarsfrihet, 

oskrivna undantagsregler som kan vara tillämpliga. En sådan undantagsregel är den om 

social adekvans. Det finns dock inga rättsfall där social adekvans har tillämpats på BDSM, 

varför gränsdragningen även här är oklar. 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad BDSM är, hur det hanteras straffrättsligt 

samt försöka ringa in när ansvarsfrihet aktualiseras för BDSM. Uppsatsen syftar även till att 

utvärdera hur straffrätten hanterar BDSM ur ett mer kritiskt perspektiv. Uppsatsens slutsat-

ser är att det i viss mån går att tillämpa ansvarsfrihetsgrunden samtycke på BDSM, samt att 

det även finns ett visst utrymme att tillämpa ansvarsfrihetsgrunden social adekvans. 
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Förkortningar  

BrB – Brottsbalken (1962:700) 

BDSM – Bondage/Disciplin, Dominans/Submission samt Sadomasochism 

EKMR – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

FB – Föräldrabalken (1949:381) 

HD – Högsta domstolen 

RF – Regeringsformen (1974:152) 

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och in-

tersexpersoners rättigheter 

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Sex med våldsinslag, eller BDSM, skapar flera intressanta moraliska, politiska och 

(straff)rättsliga spörsmål, både beträffande gränserna för människors självbestämmanderätt, 

straffrättens räckvidd och statens ansvar att skydda kvinnor.  

BDSM som praktik har uppmärksammats medialt de senaste åren, både i form av dis-

kussion kring rättspraxis, i litteratur, film och inte minst i pornografiska skildringar. BDSM 

omfattar en mängd praktiker, sexuella och annat. Det finns olika sätt att se på BDSM. Å 

ena sidan kan BDSM betraktas som ett uttryck för sexuell frigörelse. Denna sexuella frigö-

relse kan ses som lika självklar som HBTQI-rörelsen och kampen för frigörelse av såväl 

kvinnlig som manlig sexualitet. Å andra sidan kan BDSM betraktas som en normalisering 

av mäns våld mot kvinnor och som en form av övergrepp som bygger på gamla hetero-

normer och en utökad tillgång till extremare pornografi.  

I ett antal mål från underrätter har sex med våldsinslag uppmärksammats i Sverige. 

Särskilt har två mål uppmärksammats. Det ena där en kvinna fått motta 123 slag med en 

käpp och efter händelsen avlidit.1 Det andra gäller en kvinna som kidnappats, fått handbo-

jor satta på sina händer, fått en analplugg införd i sin analöppning, fått ögonen förbundna 

och sedan blivit inlåst i ett ödehus över natten.2 

BDSM aktualiserar avvägningar kring hur långt staten genom lagstiftning kan gå i att 

reglera människors sexualitet. Därför är det särskilt intressant att granska de rättsliga ra-

marna kring BDSM och utvärdera rättsläget för olika praktiker som ingår i BDSM. 

Enligt BrB 24 kap. 7 § kan den som begår ett brott gå fri från ansvar om det funnits 

giltigt samtycke till gärningen. Utöver detta finns även en oskriven undantagsregel, social 

adekvans, som fungerar som en juridisk slasktratt när det straffrättsliga systemet inte räcker 

till. Exakt hur BDSM ska hanteras inom ramen för dessa ansvarsfrihetsgrunder är dock 

oklart. Uppsatsen behandlar relationen mellan dessa ansvarsfrihetsgrunder och BDSM-sex.  

                                              

 
1 Hovrätten för Övre Norrland mål nr B 367-13, uppmärksammat i exempelvis Expressen, Domstolen om 

kvinnans död: Hon var med på det, och Nyheter24, Kvinna dog efter våldsamma sexlekar – mannen går fri. 
2 Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 3687-11, i media kallat Ödehusmålet. Se till exempel Aftonbla-

det, Dom fastställd för ödehusmannen, och Sveriges Radio, Domen mot ödehusmannen kvarstår. 
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1.2 Syfte, frågeställning och disposition 

Syftet med denna uppsats är att utreda (1) när BDSM-sex kan utgöra brott och (2) när an-

svarsfrihet kan inträda på grund av (a) samtycke eller (b) social adekvans. Detta syfte upp-

nås genom att besvara följande frågor.  

(I) Vad karaktäriserar BDSM som praktik? 

(II) Vad innebär samtycke som ansvarsfrihetsgrund? 

(III) Vad innebär social adekvans som ansvarsfrihetsgrund? 

(IV) Hur ser relationen mellan BDSM och straffrätten ut, i teorin och i praxis? 

För att illustrera de gränsdragningar som BDSM aktualiserar i relation till ansvarsfri-

hetsgrunderna samtycke och social adekvans är fokus för denna uppsats misshandel enligt 

BrB 3 kap. 5 och 6 §§: ringa misshandel, misshandel av normalgraden, grov misshandel 

samt synnerligen grov misshandel. Detta då misshandel innefattar en någorlunda klar skala 

över gärningar av olika svårighetsgrad, skadenivå och farenivå. Mer om avgränsning i relat-

ion till andra brott sägs under avsnitt 1.4.  

Dispositionsmässigt kommer först en redogörelse för vad BDSM är utifrån forskning 

på ämnet (avsnitt 2). Därefter följer en redogörelse för ansvarsfrihetsgrunderna samtycke 

(avsnitt 3) och social adekvans (avsnitt 4), med en genomgång av både förarbeten, doktrin 

och rättspraxis. Efter det ringas BDSM in straffrättsligt (avsnitt 5), med hjälp av rättspraxis 

och doktrin. Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna följt av en kritisk diskussion om de 

rättsliga gränserna för BDSM (avsnitt 6).  

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt. Eftersom det finns mycket begränsad 

praxis kring BDSM innebär detta särskilda utmaningar. Man skulle kunna uttrycka det som 

att uppsatsen börjar utredningen med en tom karta. Målet är en ifylld karta där det straff-

bara respektive straffria området klart framgår. I och med att det inte finns några prejudikat 

beträffande BDSM, utan enbart några få hovrättsavgöranden, är det dock inte möjligt att 

fylla i kartan enbart utifrån dessa rättsfall. Därför kompletteras undersökningen med 

material om angränsande frågor som tillsammans med BDSM-fallen gör gränsdragningen nå-

got tydligare. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod och ett kritiskt perspektiv 

Den vanligaste metoden för juridiska spörsmål är den så kallade klassiska rättsdogmatiska 

metoden.3 Att fastställa exakt vad den klassiska rättsdogmatiska metoden innebär faller ut-

anför ramen för denna uppsats, men den brukar i allmänhet anses vara en metod som syf-

tar till att fastställa gällande rätt med hjälp av rättskällorna, d.v.s. lagtext, förarbeten, preju-

dikat och doktrin.4 Underrättsavgöranden används vanligtvis inte inom ramen för den klas-

siska rättsdogmatiska metoden. Den klassiska rättsdogmatiska metoden är den huvudsak-

liga metoden även i den här undersökningen.  

 

I viss mån går dock undersökningen utöver den klassiska rättsdogmatiska metoden, genom 

att jag använt mig av underrättsavgöranden. Det gör jag av tre (i viss mån överlappande) 

skäl.  

För det första finns inga prejudicerande fall finns avseende BDSM. Rättspraxis från 

underrätter är de enda avgöranden som finns att tillgå. Domstolar som ska avgöra ett mål 

där BDSM aktualiseras är hänvisade till underrättspraxis när inte lagstiftning, förarbeten 

och doktrin ”räcker till”. I brist på prejudikat blir underrättspraxis en vägledande utgångs-

punkt för domstolen. Man skulle kanske till och med kunna hävda att det krävs skäl för 

domstolen att frångå etablerad underrättspraxis. (För BDSM finns det dock inte, vad jag 

funnit, någon väletablerad underrättspraxis, utan snarast enbart en handfull avgöranden 

med något skiftande resonemang.)  

Mot detta resonemang kan det invändas att en väletablerad underrättspraxis kan om-

kullkastas av ett enda avgörande från Högsta domstolen.5 Detta är visserligen sant, men ar-

gumentet har enligt min mening begränsat värde. Med samma resonemang kan man hävda 

att en tydlig rättspraxis från Högsta domstolen kan omkullkastas genom ”en enda” lagstift-

ningsåtgärd från riksdagens sida. Att så är fallet innebär självklart inte att Högsta domsto-

lens avgöranden inte kan vara av värde och bilda gällande rätt, utan snarare att vad som är 

                                              

 
3 Kritik har framförts mot begreppet som sådant, då det kan ifrågasättas hur ”dogmatisk” metoden 

egentligen är, se t.ex. Sandgren I s. 728 not 4 och Sandgren 2005 s. 655 f. Sandgren använder istället 
termen ”positivrättsliga studier” i Sandgren I och II.  

4 Se t.ex. Kleineman i Nääv & Zamboni s. 21 (”[o]fta beskrivs rättsdogmatikens syfte vara, att rekon-
struera en rättsregel eller […] lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på 
detsamma”) och Sandgren I s. 731–733. 

5 Jfr Kleineman s. 626–630.  
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gällande rätt är en konstruktion som byggs vid ett givet tillfälle med vissa givna ”omstän-

digheter”. Konstruktionen av gällande rätt sker alltså varje gång som frågan ”vad gäller” 

ställs. Att omständigheterna för konstruktionen kan förändras är självklart, men innebär 

inte att en viss omständighet inte någonsin kan beaktas.  

För det andra har underrättspraxis betydelse för att fastställa ”gällande rätt i faktiskt 

mening”.6 Gällande rätt i faktisk mening är den juridik som faktiskt utövas i domstolarna, 

varför underrättspraxis blir relevant. Detta synsätt är vidare än det traditionella rättsdogma-

tiska synsättet. Gällande rätt i faktisk mening ger en mer rättvisande bild av juridiken, då 

det är den rätt som en BDSM-utövare faktiskt skulle bli bedömd utifrån i en konkret situat-

ion. 

För det tredje finns det skäl att därutöver inta ett mer kritiskt perspektiv som synliggör 

de effekter rätten får i praktiken.7 Det möjliggör en argumentation för eller emot en viss 

ordning som går utöver de vanliga systematiska övervägandena. Liknande resonemang 

finns i rättspolitiska, rättsociologiska,8 genusrättsvetenskapliga9 eller critical race-metoder.10 

Jag gör dock inget anspråk på att använda mig av sådana metoder i denna uppsats. Snarast 

kan det sägas att arbetet har ett allmänt kritiskt perspektiv inspirerat av dessa metoder. 

1.3.2 Urval av rättsfall 

En rad rättsfall från Högsta domstolen och underrätter används i detta arbete. De har in-

hämtats på följande sätt. Sökningar på relevanta sökord har gjorts i rättsdatabaserna Juno 

och InfoTorg Juridik. De primära sökorden har varit ”BDSM”, ”Darkside”, ”förnedrings-

sex”, ”dominanssex”, ”samtycke”, ”social adekvans” och ”ömsesidigt handgemäng”. I den 

mån rättsfall omnämns i litteraturen har dessa begärts ut direkt från aktuell domstol.  

Utöver funktionen att utreda gällande rätt i faktisk mening (jfr ovan vid not 6) har 

rättsfallen ytterligare en funktion, nämligen att exemplifiera de problem som finns på om-

rådet och vilka situationer som uppstår kring BDSM i verkligheten. Rättspraxis är dock ett 

klart begränsat verktyg för detta. Det kan antas att ett stort antal fall av förmodligen straff-

bar BDSM inte når domstolarna då det inte anmäls av parterna och ej heller kommer någon 

                                              

 
6 Sandgren I s. 732. Jfr även Hjerstedt s. 166–170. Kleineman invänder till synes mot ett sådant sätt att 

förstå gällande rätt, se Kleineman s. 626 not 16. 
7 Jfr även Hjerstedt s. 170–172. 
8 Hydén i Nääv & Zamboni, särskilt s. 209–211, 213, 228 samt 230. 
9 Svensson i Nääv & Zamboni, särskilt s. 282 f., 297 samt 305 f.  
10 Grahn-Farley i Nääv & Zamboni, särskilt s. 317 f. 
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utomstående till känna. Det kan vara för att båda parterna samtyckt, och inte vill anmäla då 

de känner sig tillfreds med situationen. Det är också tänkbart att samtycke inte har funnits 

(eller dragits tillbaka vid något tillfälle), men ingen anmälan gjorts på grund av känslor av 

skam, rädsla eller till och med kärlek.11  

1.3.3 Ideologisk utgångspunkt 

För denna uppsats syfte, att utreda relationen mellan BDSM och ansvarsfrihetsgrunder, 

finns ideologiska överväganden i botten som påverkar resultatet av undersökningen. Det 

kan uttryckas som så att de grundantagen man gör, i detta fall avseende synen på männi-

skors autonomi, påverkar bland annat metod, argumentation och slutsats. Generellt sett 

kan traditionell straffrättslig ideologi sägas utgå från att individer är autonoma och fria, me-

dan sårbarhet (till exempel i form av den sårbarhet som finns vid våld i nära relationer) an-

tas vara partikulär, det vill säga begränsad till en viss situation.12 En sådan syn innebär 

också att BDSM-utövare generellt sett anses vara autonoma och fria, vilket påverkar den 

avvägning som måste ske mellan motstående intressen i den straffrättsliga bedömningen av 

en sådan praktik. 

Andersson och Wegerstad ifrågasätter denna utgångspunkt, och framför ett perspektiv 

där sårbarheten istället betraktas som universell. Begreppet sårbarhet gör det då möjligt att 

inkludera maktaspekter i analysen, då maktrelationers påverkan på individen och dennes 

valfrihet blir tydliga.13 Återigen påverkar en sådan utgångspunkt den avvägning som måste 

ske mellan motstående intressen i den straffrättsliga bedömningen. Begreppet kan jämföras 

med den feministiska diskussionen om patriarkala strukturer och individens val som ut-

gångspunkt. 

I den här uppsatsen utgår jag i huvudsak från den klassiska straffrättsliga ideologin, 

d.v.s. individens autonomi. Det synsättet ger dock inte utrymme för att inkludera makta-

spekter i analysen. Maktaspekter är centrala för BDSM, varför jag har valt att komplettera 

med ett alternativt synsätt, där slutsatser och utgångspunkter ifrågasätts.  

                                              

 
11 Jfr Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter s. 73–85. 
12 Andersson & Wegerstad s. 13. 
13 Andersson & Wegerstad s. 13 f. 
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1.4 Avgränsning och terminologi 

Denna undersökning behandlar primärt relationen mellan BDSM och ansvarsfrihetsgrun-

derna samtycke och social adekvans. Inom ramen för BDSM kan en rad olika brott aktuali-

seras. Av utrymmesmässiga skäl fokuserar undersökningen primärt på misshandelsbrotten 

(BrB 3 kap. 5 och 6 §§). Som tidigare nämnts är det dessa brott som tydligast illustrerar en 

glidande skala för tillåten respektive otillåten gärning i relation till ansvarsfriheten. Vissa 

andra brott som aktualiserats i praxis diskuteras av dessa skäl enbart kortfattat under avsnitt 

5. Av utrymmesskäl diskuteras ej heller konkurrensfrågor.  

Något bör sägas om sexualbrotten, eftersom dessa ofta kan aktualiseras inom ramen 

för BDSM när samtycke saknas. Ett exempel på detta är vid s.k. ”rape play”-sex, där idén är 

att parterna spelar våldtäktsman respektive offer. Om parternas stoppord ignoreras kan det 

röra sig om en våldtäkt.14 För mer om stoppord, se nedan under avsnitt 2.2. Fokuset för 

uppsatsen är ansvarsfrihetsgrunderna samtycke och social adekvans, vilka inte aktualiseras 

för sexualbrotten. Samtycke är redan en del av straffbudet som sådant och skiljer sig där-

med från samtycke i BrB 24 kap. 7 §. Det är svårt att tänka sig en situation då det rör sig 

om ett brott enligt exempelvis BrB 6 kap. 1 § och ansvarsfrihet skulle aktualiseras enligt 

BrB 24 kap. 7 §. På samma sätt är det svårt att tänka sig en situation då det rör sig om ett 

brott enligt BrB 6 kap. 1 § och social adekvans skulle aktualiseras, eftersom det saknas av 

samhället skyddade värden för att tillåta en kränkning av den sexuella självbestämmanderät-

ten.  

När det gäller social adekvans är huvudfokuset dess funktion som en ”fri” ansvarsfri-

hetsgrund, varför exempelvis tolkning av straffbud och gärningsculpa enbart diskuteras i 

begränsad omfattning.15 

För enkelhetens skull diskuteras frågorna om BDSM primärt med två parter i åtanke, 

en dominant och en undergiven. Det innebär förstås inte att fler än två parter kan vara in-

volverade. Där detta aktualiseras uttrycks det särskilt. Resonemangen som förs bör kunna 

appliceras på BDSM-situationer där fler än två parter är involverade. Primärt används be-

greppet parter för att beskriva de som deltar i BDSM-sexet. För själva BDSM-sexet som 

                                              

 
14 Se t.ex. Svea hovrätt mål nr B 3806-07 (våldtäkt med våldsinslag) och Svea hovrätt mål nr B 4280-10 

(våldtäkt med inslag av BDSM).  
15 Jfr nedan under avsnitt 4.1.1 kring diskussionen om social adekvans i vid respektive snäv mening. 
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sådant används uttrycket BDSM-sex, men också scen, scenario eller lek beroende på kon-

text.  

I uppsatsen redogör jag för ett antal avgöranden från både under- och överrätter. För 

enkelhetens skull används för alla tilltalade förkortningen T.T., och för alla målsägande för-

kortningen M.Ä. I den mån det finns ytterligare tilltalade används istället nästkommande 

bokstav i alfabetet (d.v.s. U.U., V.V. etc.).  

Slutligen används även termen ”icke-BDSM-sex” i uppsatsen. Detta används för att 

beteckna sådant sex som inte innefattar BDSM, och kan, något klumpigt och normativt ut-

tryckt, även kallas för ”vanligt” sex. Vad som är ”vanligt” sex är förstås mycket varierat, 

varför det begreppet undviks. Det finns dock skäl att peka på vissa skillnader mellan sex 

med respektive utan BDSM, och kring vad som är den uppfattade normen för både icke-

BDSM-sex och BDSM-sex. 

1.5 Om ämnesvalet 

Att skriva om straffrätt och sexualitet skiljer sig inte på ett plan från att skriva om precis 

vilka andra områden som helst där mänskligt agerande kommer i konflikt med straffrätts-

liga regler. Ändå är det unikt av flera skäl. Sex är som ämne tabubelagt,16 och BDSM är det 

än mer.17  

Vidare ses sex i straffrättsliga sammanhang som något negativt. Men i övriga samman-

hang är sex (i de allra flesta fall) något positivt, en källa till glädje och njutning. Sex, och 

sexualitet, är en grundläggande del av oss som människor. Det får inte glömmas, inte heller 

i straffrättsliga sammanhang.  

Det är också viktigt att ha i åtanke att sexualitet har viss särställning. Vi accepterar, i 

allmänhet, visst tvång i övriga områden i livet, trots avsaknad av samtycke. Så är inte fallet 

med sexualitet. Samhället accepterar generellt inte tvång när det kommer till sexualitet, utan 

ser detta som en icke tolererbar kränkning. Man skulle kunna uttrycka det som att sexualitet 

värderas och skyddas på ett mer snävt sätt.18 Det tydliggörs i de förändringar av sexualbrot-

ten som genomförts under de senaste åren, med höjda straff och bredare kriminalisering. 

                                              

 
16 Jfr Asp s. 19. 
17 RFSU s. 2. 
18 Huruvida detta är ett inneboende, "naturligt" värde för sexualiteten är inte klart (och beror nog på ens 

syn på universella värden). 
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Det allmänna rättsmedvetandet, eller åtminstone den politiska uppfattningen av den, värde-

rar sexualiteten särskilt. 

Detta hamnar dock i konflikt med BDSM, där visst tvång och våld är inslag som görs 

med samtycke; när BDSM utövas ”korrekt” sägs det inte kränka sexualiteten utan tvärtom 

ses BDSM som ett legitimt uttryck för den. Parter som frivilligt deltar i BDSM ser därmed 

knappast ett behov av att samhället ”skyddar” dem från deras egna uttryck av sin sexualitet. 

Parterna ser hellre att deras möjlighet att uttrycka sin sexualitet fritt är önskvärd. Denna pa-

radox – att BDSM kan vara en icke tolererbar kränkning samtidigt som det kan vara ett le-

gitimt och önskvärt uttryckssätt – får inte ignoreras. Det är i den paradoxen den här under-

sökningen har sin utgångspunkt. Hur förskjuts gränsen mellan legitimitet och straffbart när 

samtycke till BDSM åberopas i brottmål? 

2 BDSM 

För att kunna förstå den rättsliga regleringen i relation till BDSM bör man ha en förståelse 

kring vad BDSM är för något. Det inkluderar dels att förstå viss historisk kontext kring 

BDSM och vad begreppet innefattar på ett generellt och mer specifikt plan. Denna förstå-

else är viktig för att ens kunna ringa in vad som är straffrättsligt relevant, och hur det aktua-

liseras. 

Det är också av vikt att förstå hur dynamiken för BDSM skiljer sig från relationsvåld 

och övriga situationer utan BDSM. Detta eftersom det jämförelsematerial som används i 

uppsatsen bygger på material som i viss mån inte beaktar BDSM:s unika karaktär. 

Dessa aspekter redogörs för och diskuteras i det följande avsnittet. Den rättsliga klas-

sificeringen av BDSM, och rättspraxis på området, återkommer jag till under avsnitt 5. 

2.1 BDSM på ett generellt plan 

BDSM som företeelse är inte reglerad i lag, eller i några andra regelverk heller för den de-

len. Begreppet är ett samlingsbegrepp som beskriver existerande praktiker. En lång rad 

olika sexuella aktiviteter kan sägas passa in under begreppet, och det förekommer en rad 

olika definitioner (från både vetenskaplig och lekmannamässigt håll) som i viss mån över-
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lappar.19 Utöver den forskning som gjorts på området har även ”praktiska handböcker” 

producerats av utövare.20 

BDSM står för bondage/disciplin, dominans/underkastelse (submission) och 

sadomasochism. RFSU uttrycker i en broschyr att ”[b]egreppet syftar på sexualitets-

uttryck där samtyckande vuxna hittar ett gemensamt välbefinnande genom olika 

former av maktutbyten”.21 Bondage innebär i korthet att begränsa någons rörelse- 

eller sinnesfrihet, vilket kan göras med rep, handbojor, ögonbindel, hörselskydd eller 

liknande.22 Disciplin bygger på kontroll, styrning, belöningar och bestraffningar för 

beteenden, vilka kan vara verbala och/eller fysiska.23 Dominans och underkastelse 

består av att en person har en styrande och/eller bestämmande roll över en annan, 

exempelvis genom disciplin eller tillfogande av smärta.24 Slutligen innebär sadism 

och masochism (eller sadomasochism) att njuta av att utdela respektive motta 

smärta i en sexuell kontext.25 För somliga som utövar BDSM så ses detta som en 

viktig del av identiteten, exempelvis i form av en livstil eller sexuell läggning.26 

Under en lång tid var BDSM klassat som en psykisk sjukdom i både amerikanska och 

svenska handböcker, såsom i Socialstyrelsens register. I Sverige var BDSM en diagnos fram 

till 2009.27 Paralleller kan dras till inställningen till samkönat sex, som var kriminaliserat 

fram till 1944 och ströks som psykiatrisk diagnos 1979.28  

                                              

 
19 Se exempelvis Brown, Barker & Rahman s. 781 med där angivna källor, som talar om ett maktutbyte 

mellan två parter som ger sexuell tillfredställelse, RFSU s. 2, där det skrivs om gemensamt välbefin-
nande genom maktutbyten, Carlström s. 16 f., som talar om en diffus och flytande skala mellan BDSM 
och icke-BDSM, Pa s. 58, där det beskrivs som en varierad praktik bestående av fyra olika kategorier, 
samt Wiseman s. 10 f., som beskriver det som flera alternativa faktorer tillsammans med psykologisk 
dominans. 

20 Se till exempel Wiseman, SM 101: A Realistic Introduction.  
21 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 3 och 8. 
22 Carlström s. 16 och Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 10. 
23 Carlström s. 16 och Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 10. 
24 Carlström s. 16 f. och Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 10. 
25 Carlström s. 17 och Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 11. Det ska betonas att det handlar om 

smärta i just en sexuell kontext. Enbart smärta i sig skapar inte en sexuell kontext eller situation, jfr 
RFSU s. 15. 

26 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 9. 
27 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 5. 
28 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 5.  
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Enligt Monica Pa, som sammanfattat en del annan forskning på området, innefattar 

BDSM fem gemensamma drag.29 Det (1) utgör ett maktutbyte med dominans och undergi-

venhet. Parterna (2) spelar roller som inte utgör verklighet.30 Det finns (3) samtycke mellan 

parterna att gå med på de sexuella aktiviteterna.31 Aktiviteterna genomförs (4) i en sexuell 

eller erotisk kontext. Till sist finns (5) en gemensam överenskommelse kring vad som får 

och inte får göras. 

En stor mängd av den engelskspråkiga forskningen talar om s.k. BDSM-klubbar och 

BDSM-gemenskaper vars syfte är att möjliggöra möten med andra som är intresserade av 

BDSM. Om en individ bryter mot reglerna för gemenskapen blir denne utfryst av gruppen, 

vilket leder till att grupperna får en viss normerande funktion.32 Det rör sig dock inte om 

några regelrätta sanktioner eller organiserade kontrollorgan. I den svenska forskningen om-

nämns visserligen BDSM-nätverk och mötesplatser, både i verkligheten och online (via so-

ciala medier och BDSM-specifika hemsidor som Darkside.se),33 men huruvida de har 

samma styrande roll framgår inte. RFSL uttrycker, likt den engelskspråkiga forskningen, att 

överträdelser av regler inom BDSM-sammanhangen kan leda till uteslutning från BDSM-

fester, sammankomster och grupper i sociala medier.34 

2.2 Sexuella aktiviteter inom ramen för BDSM 

En rad olika aktiviteter passar in under BDSM. Det är dock generellt förhållandevis svårt 

att undersöka prevalensen i olika aktiviteter bland de som utövar BDSM, då det, likt många 

andra områden för sexualitet, är både tabubelagt och privat.35 Viss forskning på området 

finns dock, och pekar på fyra återkommande kategorier.36 Tillfogande av smärta, i form av 

smiskande, piskande, örfilar eller kyla eller värme. Verbal eller psykologisk stimulans i form 

av förolämpningar och hot. Dominans och undergivenhet i form av att ge eller lyda order. 

                                              

 
29 Pa s. 58 f. 
30 Notera dock att det finns så kallad 24/7 BDSM (eller S/M), där parterna förblir i rollerna permanent. 

Gränsdragningen mellan verklighet och rollspel blir i sådana fall mer otydlig. Se till exempelvis Dancer, 
Kleinplatz & Moser s. 82–85. 

31 Det är dock inte nödvändigtvis så att parterna i förväg kommer överens om exakt vilka sexuella akti-
viteter som kan bli aktuella. Det är exempelvis möjligt att överraskningar är en del av leken, varför alla 
detaljer inte diskuteras i förväg. 

32 Weinberg s. 26. 
33 Carlström s. 13 f. 
34 Foxhagen, Larsdotter & Summanen s. 15. 
35 Det är förstås även svårt att med någon säkerhet undersöka vad som görs vid icke-BDSM-sex.  
36 Pa s. 58. Jfr med de gemensamma dragen för BDSM som redogörs för ovan under 2.1. 
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Bondage och disciplin i form av att använda rep, handklovar eller andra liknande verktyg, 

samt straff för påhittade eller riktiga ”överträdelser” inom ramen för BDSM. Vidare exem-

pel på BDSM-praktiker är s.k. ”rape play”, där parterna spelar våldtäktsman respektive of-

fer. Själva idén med scenariot är att rollerna ska vara realistiska, varför uttryck som vanligt-

vis innebär ett återtagande av samtycket, som ”nej” och ”stopp”, ska ignoreras. Istället för-

litar sig parterna på stoppord (mer om detta nedan).  

Det finns även fetischistiska inslag som potentiellt passar in under BDSM-begreppet. 

De inkluderar exhibitionism/voyeurism, intensiv och/eller frustrerande stimulering av kön, 

”age-play” såsom infatilism och användning av blöjor, kroppsstympning/-modifikation in-

klusive exempelvis piercings, ärrning och tatuering, rollbyte/”cross-dressing” samt använ-

dandet av avföring i sexuellt syfte. Bland annat RFSL invänder dock mot en sådan kategori-

sering. Enligt deras handbok handlar fetischism om passion för specifika ting, vilket visser-

ligen kan ske inom ramen för BDSM, men ändock är en separat sexuell praktik.37 Viss 

överlappning finns dock bland praktiker av BDSM och somliga av ovanstående fetischist-

iska inslag. 

Grundläggande för BDSM är, likt sex i allmänhet, samtycke. Det kan dock, som en del 

av rollspelet, vara svårt att veta vad som faktiskt betyder nej och inte, exempelvis inom ra-

men för ”rape play”. Därför är det vanligt med s.k. stoppord eller liknande system för att 

kommunicera parternas inre vilja i alla situationer.38 Ett stoppord är ett ord som innebär att 

BDSM-sexet ska avbrytas, och är oftast ett ord som inte har någon koppling till sex eller 

BDSM. Ett stoppordsliknande alternativ är att använda sig av ett rödljus, där ordet ”rött” 

betyder ”stopp” eller ”nej”, ”gult” betyder ”sakta ner”, ”hit men inte längre” e.d., samt 

”grönt” betyder ”detta är bra” eller ”mer av detta”. Systemet är mer universellt än stopp-

ord, vilka brukar vara överenskomna mellan specifika par, men är samtidigt mer vagt. Det 

ska poängteras att samtycke till viss BDSM i förväg förstås inte innebär att man samtyckt 

till all framtida BDSM.39 

BDSM-sexet utövas i det som kan kallas en scen eller session.40 För somliga BDSM-

praktiker är även eftervård (”aftercare”) och debriefing viktigt för processen.41 Dessa pro-

                                              

 
37 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 14. 
38 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 15. 
39 Jfr till exempel Svea hovrätt mål nr B 6530-16, särskilt Attunda tingsrätts dom s. 12. 
40 Det bör också noteras att BDSM förstås kan utövas även utan sex i en given scen eller session. I 

denna uppsats används dock begreppen primärt synonymt med varandra. 
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cesser handlar om att landa i verkligheten utanför sessionen, ta hand om varandra och prata 

om de intryck man fått utifrån sessionen. 

BDSM-sex innebär generellt sett även vissa skillnader jämfört med icke-BDSM-sex. 

För BDSM är normen att man diskuterar vad man utför både före, under och efter sexet.42 

Det kan kontrasteras mot en situation där sexet, och samtycket till sex, ”växer fram” prö-

vande. Ett exempel på detta ger Asp, där denne beskriver att samtycke till sex ofta kan sä-

gas växa fram genom upptrappad intimitet (exempelvis kyssar som leder till kel och smek 

och så vidare), utan att man för den sakens skull uttryckligen frågar om samtycke finns.43 

Asp menar vidare att intimitetsnivån trappas upp för att sedan godkännas konkludent. Att 

den uttryckta normen för BDSM är att vad som ska göras diskuteras och samtyckts till ut-

förligt i förväg innebär förstås inte att det i praktiken alltid är fallet.44 Vidare kan även 

BDSM kontrasteras med icke-BDSM-sex i så måtto att BDSM-sex rör sig i fler typer av 

känslor, inklusive smärta och berövandet av sinnesintryck.45
  

2.3 BDSM-sex kontra våld i nära relationer 

En problematik som jag kommer att återkomma till under avsnitt 6 är den om att en tillå-

tande syn på BDSM riskerar att leda till att rättsväsendet ser mellan fingrarna på våld i nära 

relationer. Därmed är det också relevant att diskutera skillnaderna mellan kontexten och 

dynamiken för BDSM respektive relationsvåld. 

I RFSL:s handbok används två figurer för att illustrera dynamiken för relationsvåld re-

spektive BDSM, den första utformad av den amerikanske psykologen Lenore Walker, den 

andra utformad av den svenska lektorn i socialt arbete (med inriktning mot sexologi och 

sexualitetsstudier) Charlotta Carlström.46  

 

 
41 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 15, s. 25 f. med hänvisning till Charlotta Carlströms modell, 

samt s. 32. 
42 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 17. Att så är normen betyder självfallet inte att detta sker i alla 

fall. Det ter sig dock vara den kultur som existerar bland de som praktiserar BDSM. 
43 Asp s. 53 f. not 63. 
44 De exempel som finns i praxis visar på varierande nivå av diskussion i förväg, jfr not 109 och 109 ne-

dan. Se även SOU 2016:60 s. 18 där liknande resonemang uttrycks. En liknande ordning finns uttryck-
ligen i norsk rätt, se SOU 2016:60 s. 147. 

45 Jfr Asp s. 22. 
46 RSFL s. 25 med hänvisning till Carlström. För våldscykeln, jfr Andersson s. 84–87 med där angivna 

källor om våld som process och dess normalisering samt Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter s. 
68–83 om förklaringsmodeller och normaliseringsprocessen. 
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Våld: våld/övergrepp -> skuld -> ursäkter -> värme och försoning -> upptrappning -> framkal-

lade -> våld/övergrepp 

BDSM: kommunikation -> samtycke -> scen/session -> aftercare -> debriefing -> kommunikat-

ion 

I teorin är dynamiken i de ”rena” fallen av BDSM respektive relationsvåld fundamen-

talt olika. Så klara skiljelinjer är det naturligtvis inte alltid i verkligheten.47 Det är fullt tänk-

bart att det finns en överlappning mellan BDSM och relationsvåld, där olika aspekter av 

BDSM-cykeln brister (t.ex. bristande kommunikation, varför den undergivna inte har möj-

lighet att samtycka).48  

2.4 Rätten till sexuellt självbestämmande 

Ett fundamentalt värde för att behandla sexualitet och BDSM är rätten till sexuellt självbe-

stämmande. Det är även grunden för vilka gärningar som kriminaliseras som sexualbrott.49 

Värdet i det sexuella självbestämmandet kan bland annat sägas komma från det positiva 

värde som sex och sexualitet kan vara.50 

Rätten till sexuellt självbestämmande är ett intresse som måste vägas mot andra. Två 

typer av aspekter är av intresse att väga mot rätten till sexuellt självbestämmande. Båda 

bygger på att skydda individer från skador, men på olika sätt. Det första avser att skydda 

individerna från att frivilligt försätta sig i skadliga situationer. Det innefattar både den situat-

ionen när individen visserligen går med på att ”utsättas” för BDSM men kan tänkas ”ångra 

sig” på grund av skadornas allvar eller för att denne blev ”lurad” till förfarandet, och situat-

ioner där förfarandet är frivilligt hela vägen igenom och även efteråt. Det andra avser situ-

ationer där individen aldrig överhuvudtaget frivilligt gått med på att ”utsättas” för BDSM, 

men där det i en eventuell process inte är möjligt att fastställa att så är fallet. Inställningen 

till BDSM påverkar här vad som behöver bevisas i en process. I båda fallen gör lagstiftaren 

(eller snarare rättssystemet) ett antagande om att ingen rimligtvis kan vilja utsättas för en 

viss nivå av våld.  

                                              

 
47 Se till exempel Göta hovrätt mål nr B 795-15. 
48 Exempel på detta från praxis är bl.a. hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 2802-10 och hov-

rätten för Västra Sverige mål nr B 3687-11. 
49 Se bl.a. SOU 2001:14 s. 13, prop. 2004/05:45 s. 21 f., SOU 2010:71 s. 51, prop. 2012/13:111 s. 1 och 

9, prop. 2017/18:177 s. 1 och 15, SOU 2016:60 s. 15 samt SOU 2021:43 s. 161. 
50 Jfr Asp s. 20 och 22. 
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Det senare intresset är snarast en rent praktisk hänsyn till den processuella verklighet-

en. Det är tveksamt huruvida intresset att skydda den som utsatt för våld ofrivilligt kan rätt-

färdiga en kriminalisering av våldet när detta sker frivilligt. 

Tidigare har hävdats att de som söker sig till BDSM gör det för att hantera tidigare 

psykiska trauman i livet.51 Med detta som utgångspunkt skulle man därför kunna hävda att 

BDSM fungerar som en form av självskadebeteende, och att det därför aldrig finns legitima 

intressen i att tillåta BDSM. Senare empiriska studier visar att denna syn har varit överdri-

ven.52 

2.5 Sammanfattande reflektioner 

I detta avsnitt har jag redogjort för BDSM:s historia, vad begreppet innefattar och vilka ak-

tiviteter som generellt sett kan passa in under begreppet. Stoppord och samtycke har disku-

terats särskilt. Även kontrasten mellan BDSM och relationsvåld har diskuterats, där kontex-

ten och dynamiken för de respektive områdena har diskuterats. Slutligen har även lagstifta-

rens intresse för vikten av sexuellt självbestämmande som skyddat intresse redogjorts för. 

Därmed är grunden lagd för att kunna diskutera ansvarsfrihetsgrunder. 

3 Samtycke som ansvarsfrihetsgrund 

För BDSM är samtycke som ansvarsfrihetsgrund en förhållandevis tydlig startpunkt. Nor-

men för BDSM är att allt utförs med just samtycke. Av det skälet diskuteras samtycke i det 

följande. Särskilt diskuteras också den praxis som finns kring ömsesidiga handgemäng, då 

denna form av gärningar har likheter med BDSM.  

I den mån samtycke inte räcker till aktualiseras istället social adekvans. Samtycke bör 

dock diskuteras först av två skäl. För det första är samtycke som ansvarsfrihetsgrund tydli-

gare, då det är klart reglerat i lagtext, varför social adekvans snarare fungerar som en sista 

utväg. För det andra kan social adekvans sägas vara en förlängning av den ansvarsfrihet 

som aktualiseras på grund av samtycke. Jag återkommer till social adekvans nedan under 

avsnitt 4.  

                                              

 
51 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 6. 
52 Foxhage, Larsdotter & Summanen s. 6. 
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3.1 Samtycke i allmänhet 

Samtycke som ansvarsfrihetsgrund finns stadgat i BrB 24 kap. 7 §, men ansågs existera även 

före lagfästandet 1994.53 Regeln hade främst utvecklats i doktrinen.54 Historiskt har lik-

nande tankar uttryckts i den romerska rätten med regeln volenti non fit iniuria, d.v.s. den 

samtyckande sker ingen orätt. Detta härstammar från det grundläggande ställningstagandet 

att var och en är behörig att förfoga över sin egen kropp.55  

Regeln har följande lydelse: ”En gärning som någon begår med samtycke från den mot 

vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning el-

ler fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig.” Stadgandet 

är alltjämt oförändrat, men har förtydligats i doktrinen.56 

För att ett giltigt samtycke ska föreligga krävs att den utsatte, som är behörig att sam-

tycka,57 har samtyckt vid tidpunkten för gärningen. Det krävs också att samtycket kvarstår 

under hela gärningen, i den mån gärningen inte är rent momentan.58 Samtycket kan när 

som helst återkallas, oavsett eventuella civilrättsliga åtgärder (som t.ex. ett avtal mellan par-

terna).59 Att samtycket har blivit återkallat innebär inte att den gärning som redan utförts 

saknar samtycke, utan enbart att kommande gärningar saknar samtycke. 

Under bestämmelsen faller inte sådana situationer där någon i efterhand samtycker till 

(eller ratihaberar) ett förfarande där samtycke inte har förelegat.60 Har samtycke däremot 

funnits vid tillfället för gärningen, men sedan i efterhand återtagits, gäller fortfarande be-

stämmelsen och ansvarsfrihet är möjlig. Vidare krävs att den utsatte har förmåga att förstå 

innebörden av gärningen, har insikt om relevanta förhållanden och att samtycket har läm-

nats frivilligt samt är allvarligt menat.61  

                                              

 
53 Lag (1994:458) om ändring i brottsbalken 24 kap. 7 § och SOU 1988:7 s. 99. 
54 SOU 1988:7 s. 99 och Jareborg s. 172. 
55 SOU 1988:7 s. 99. 
56 Asp, Ulväng & Jareborg s. 226–235 och NJA 2018 s. 591 p. 6–8 samt 14–16. 
57 SOU 1988:7 s. 105 där uttrycket ”behörig att förfoga över det aktuella intresset” används.  
58 Det behöver för den sakens skull inte röra sig om s.k. perdurerande brottstyper. Om M.Ä. samtycker 

till att få två örfilar av T.T. rör det sig om en enda (ringa) misshandel med två moment, och samtycke 
krävs förstås genom hela den ringa misshandeln. Om A efter det första slaget inser att denne inte 
längre vill bli örfilad är det förstås möjligt att ångra sig, vilket påverkar det andra slaget men inte det 
första slaget. 

59 SOU 1988:7 s. 107. 
60 Jareborg s. 172. 
61 SOU 1988:7 s. 105 f. 
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När det kommer till det som kallats hypotetiskt samtycke, där något samtycke visserli-

gen inte föreligger men omständigheterna är sådana att den som förfogar över intresset 

skulle ha samtyckt om möjlighet hade givits, omfattas det inte av bestämmelsen.62 Mig ve-

terligen har hypotetiskt samtycke inte aktualiserats i senare praxis, vilket i och för sig inte 

innebär att ansvarsfrihetsgrunden ”försvunnit”. Det är tänkbart att de ”bagatellartade mål” 

som skulle aktualisera ansvarsfrihet på grund av hypotetiskt samtycke aldrig prövas i dom-

stol.63 När det gäller handlingar som utövas inom BDSM är sådana situationer särskilt in-

tressanta i de fall där samtycket inte uttalats för en given situation, utan s.a.s. växer fram.64 

Jag kommer att återkomma till denna diskussion nedan under avsnitt 6. 

För att samtycke ska innebära ansvarsfrihet krävs, utöver att ett giltigt samtycke före-

ligger, att gärningen inte är oförsvarlig. I försvarlighetsbedömningen är skadans allvar och 

art avgörande.65 Särskilt ska även den kränkning och fara som gärningen inneburit beaktas, 

men också övriga omständigheter i det konkreta fallet.66 Det krävs även att gärningens syfte 

beaktas.67 Vidare kan det faktum att en viss verksamhet antingen har ett samhälleligt värde 

eller har ett värde för den enskilde som bör tolereras från samhällelig synpunkt vägas in i 

bedömningen.68 När detta är fallet läggs ribban för vad som är oförsvarligt högre – allvarli-

gare våld kan alltså passera utan att någon fälls till ansvar. 

På samma sätt som tidigare anses dock inte samtycke kunna innebära ansvarsfrihet 

från en grov misshandel.69 Samtycket skulle dock kunna innebära att gärningen istället be-

döms som en misshandel av normalgraden. Man kan förenklat säga att utgångspunkten är 

att ringa misshandel inte är oförsvarlig, men att allvarligare misshandel är oförsvarlig. 

                                              

 
62 Asp, Ulväng & Jareborg s. 236 och prop. 1993/94:130 s. 40. SOU 1988:7 s. 108–111 uttrycker att si-

tuationen är osäker, samt att det rör sig om ”intressekollisioner som är besläktade med nöd men även 
med det civilrättsliga begreppet negotiorum gestio”. 

63 Prop. 1993/94:130 s. 42 kring att undantagsregeln skulle gälla just ”bagatellartade mål”. 
64 Jfr ovan vid not 43 om Asps resonemang.  
65 SOU 1988:7 s. 100 och s. 122 f., prop. 1993/94:130 s. 42 f. och 72 f., samt NJA 2018 s. 591 p. 8. 

Detta var även ordningen före det att bestämmelsen infördes. 
66 Prop. 1993/94:130 s. 72 f. och NJA 2018 s. 591 p. 8. 
67 SOU 1988:7 s. 100 f. med hänvisning till Ivar Agges resonemang. 
68 NJA 2018 s. 591 p. 15. 
69 SOU 1988:7 s. 101. 
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3.2 Ömsesidigt handgemäng 

En rad rättsfall i såväl över- som underrättspraxis handlar om olika variationer på att två 

(eller flera) individer ”inlåter sig i bråk”. Uttrycket kommer från NJA 1993 s. 553 (Skolpoj-

karnas bråk). T.T. åtalades för en misshandel av sin skolkamrat M.Ä. T.T. berättade själv 

bl.a. att han tilldelat M.Ä. ett ”relativt kraftigt slag med knuten hand” i ansiktet, vilket ledde 

till ”smärta, svullnad och medvetslöshet”, vilket i sig räckte för att T.T. i objektiv mening 

gjort sig skyldig till en misshandel. T.T. invände dock att M.Ä. hade bjudit in till våld. M.Ä. 

berättade att han själv hade sagt ”Kom igen, kom och slå mig”, men att han med detta 

egentligen ville säga att ”de skulle sluta att slåss”. HD uttalade följande.  

”När två ungdomar inlåter sig i bråk med varandra följer därav att båda är inställda på att ofreda 

den andre och i någon utsträckning till foga [sic] varandra smärta och ringare övergående skador, 

[t.ex.] i form av blåmärken och mindre svullnader. Så länge bråket eller slagsmålet hålls på den ni-

vån, får det anses ligga i situationen som sådan att det inte kan bli fråga om ansvar för ofredande 

eller misshandelsbrott.”  

Enligt HD gäller detta på grund av ”allmänna straffrättsliga grundsatser” (målet avgjordes 

innan BrB 24 kap. 7 § införts). Rättsfallet bör, med tanke på att resonemanget återkommit i 

senare praxis, alltjämt vara relevant.  

Liknande resonemang syns i målen NJA 1996 s. 782 (Grillfesten) och NJA 1999 s. 460 

(Taxikön). I det förra målet uppstod bråk under en grillfest där alla närvarande var alko-

holpåverkade i olika utsträckning. T.T. ska, enligt egen uppgift, ha bråkat på skoj med 

M.Ä., varvid bl.a. ett knytnävsslag utdelats. Detta styrktes av T.T:s egen berättelse och vitt-

nen som uppgav att de uppfattat att T.T. och M.Ä. bråkade på skoj. Denna invändning ter 

sig tydligt kopplad till NJA 1993 s. 553. Ingen instans tog fasta på denna ursäkt. HD 

dömde T.T. för misshandel.  

Även i det senare målet, NJA 1999 s. 460, där T.T. dömdes för misshandel av M.Ä. 

invände T.T. att M.Ä. samtyckt till misshandeln. T.T. träffade på M.Ä. i taxikön, och i sam-

band med detta ska M.Ä. ha spottat framför T.T. Därefter uppstod ”otrevlig ordväxling”, 

och M.Ä. ska ha knuffat och måttat ett slag mot T.T. T.T. ska i samband med detta ha sla-

git tillbaka, vilket är det slag som var föremål för åtal. T.T. menade att M.Ä. genom sitt 

handlade hade inlåtit sig i slagsmål. HD godtog inte invändningen med motiveringen att 

omständigheterna var annorlunda jämfört med NJA 1993 s. 553. Vidare klargjorde HD att 
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det inte krävs ett uttryckligen uttalat samtycke för ansvarsfrihet. Det räcker att samtycket 

framgår av omständigheterna, d.v.s. att ett ”inre” eller ”tyst” samtycke finns.70  

I underrättspraxis finns ett antal rättsfall där samtycke aktualiseras på samma sätt som 

i NJA 1993 s. 553. De slutsatser man kan dra av dessa summeras här kort, varefter vissa 

mål diskuteras i detalj nedan.  

Exempel på när samtycke har ansetts vara ansvarsbefriande är överenskomna slagsmål 

mellan supportergrupper,71 bekanta som ”skojbråkat”72 eller ett ömsesidigt bråk som pågått 

under en längre tid eller i vad som kan kallas ett hetlevrat sammanhang.73 

Däremot har samtycke inte ansetts vara ansvarsbefriande när någon skurits med glas-

bitar,74 när någon fortsatt att slå den som samtyckt till ett slagsmål efter det att slagsmålet är 

”färdigt”,75 eller när samtycket har varit något oklart men begränsat.76 Mer oklart är det för 

det som kanske kan kallas ”oschyssta” slagsmål, där möjligheten att försvara sig satts ur 

spel.77  

Två mål som avser bråk mellan supportergrupper är av särskilt intresse. I Svea hovrätt 

mål nr B 2056-04 dömdes T.T. för att ha sparkat M.Ä. när denne fallit till marken, då detta 

varit ”med hänsyn till omständigheterna […] uppenbart oförsvarligt”. Samtycket som så-

dant ifrågasattes dock inte – det var alltså fullt möjligt för en grupp supportrar att samtycka 

till att inlåta sig i slagsmål med en annan grupp supportrar, utan klart samtycke från var och 

en i respektive grupp. Målet kan jämföras med Svea hovrätt mål nr B 7866-04, där hovrätt-

en menade att det varken var klart vem som hade kontaktat den andra supportergruppen 

som slagsmålet hade genomförts med samt huruvida M.Ä. som sådan samtyckt genom sitt 

agerande. Domstolen klargjorde också att supportergrupptillhörighet inte kunde anses vara 

tillräckligt för att presumera ett samtycke. Det verkar, enligt min mening, finnas ett visst ut-

                                              

 
70 NJA 1999 s. 460, HD:s domskäl sjunde stycket, där båda uttrycken används. 
71 Svea hovrätt mål nr B 2056-04 och Svea hovrätt mål nr B 7866-04.  
72 Svea hovrätt mål nr B 1255-08 och Svea hovrätt mål nr B 9381-10. Jfr även Göta hovrätt mål nr B 

795-15 där det rörde sig om våld i nära relation. 
73 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 997-05, Svea hovrätt mål nr B 5348-11 och Hovrätten 

för Nedre Norrland mål nr B 932-11. Uttrycket ”hetlevrat sammanhang” är mitt eget. 
74 RH 2009:47. 
75 Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 4191-10.  
76 Göta hovrätt mål nr B 1601-12. 
77 För fällande dom, se Svea hovrätt mål nr B 4702-05, Svea hovrätt mål nr B 3663-08 och Svea hovrätt 

mål nr B 1576-11. För friande dom, se Göta hovrätt mål nr B 3535-10. Termen ”oschyssta slagsmål” 
är min egen. 
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rymme att utgå från samtycke som lämnats av någon i en grupp, så länge som omständig-

heterna och individernas beteende inte pekar åt ett annat håll.  

När det gäller slagsmål som fortsatt efter att det är ”färdigt” kan domen i hovrätten 

för Västra Sverige mål nr B 4191-10 nämnas. I målet hade T.T. tidigare stött på M.Ä. och 

verkat vara överens om att inlåta sig i slagsmål med varandra. När de senare möttes var 

M.Ä. arg, irriterad, skrek högljutt, framstod som hotfull och uttalade hotelser, varpå T.T. 

slog denne. M.Ä. föll till marken, och T.T. fortsatte att slå denne i ansiktet och sparka ho-

nom på kroppen, men menade att allt detta skett med samtycke (invändningen om nödvärn 

lämnas därhän i denna uppsats). Hovrätten hänvisar till att gränsen för när samtycke kan 

vara ansvarsgrundande ska dras vid gränsen för ringa misshandel respektive misshandel av 

normalgraden. Domstolen menar att M.Ä. samtyckt till ”ett fåtal slag av inte alltför allvarlig 

art”, vilket T.T. hade överstigit, samt att det rörde sig om en misshandel av normalgraden. 

Det ter sig, enligt min mening, oklart på vilken grund som domstolen faktiskt underkänner 

ansvarsfrihetsgrunden. Först pekar domstolen ut att gränsen generellt ska dras mellan ringa 

misshandel och misshandel av normalgraden, men resonerar inte vidare kring detta. Däref-

ter resonerar domstolen kring det samtycke som M.Ä. gav, och menar att detta inte sträckte 

sig till den punkten som T.T. hade gått. Ett sådant resonemang är förstås som sådant rim-

ligt – om T.T. går över gränsen för det samtycke som är giltigt har på den objektiva sidan 

ett brott begåtts. Men det resonemanget har ingenting att göra med huruvida samtycke som 

ansvarsfrihetsgrund kan utsträckas till det aktuella agerandet.  

När det gäller ”oschyssta” slagsmål finns det både mål med fällande respektive friande 

utfall. I Svea hovrätt mål nr B 4702-05 hade T.T. kommit överens med målsägande M.Ä. 

om att ”göra upp”, varefter T.T. drog upp M.Ä:s skjorta över huvudet, vilket låste dennes 

armar, och därefter utdelade flera slag med knuten näve mot M.Ä:s näsa. Domstolen me-

nade att våldet inte var av sådan ringa karaktär som är en förutsättning för ansvarsfrihet på 

grund av samtycke, samt beaktade särskilt att ”[T.T.] först dragit upp [M.Ä.] tröja på ett sätt 

så att denne var ur stånd att försvara sig”. T.T. dömdes för misshandel. I Göta hovrätt mål 

nr B 3535-10 väntade T.T. med kamrater kvar utanför porten för att möta M.Ä. Det var för 

M.Ä. tydligt att T.T. ville slåss, varför M.Ä. uttryckte att han hellre ville slåss en mot en, 

varefter de rörde sig bort från porten. M.Ä. vände sig om för att överlämna plånboken till 

en kamrat, varpå T.T. slog honom. Hovrätten friade T.T., och menade att M.Ä. själv upp-

gett att han ville slåss samt att T.T. hade fog att utgå från detta samtycke. Det faktum att 

T.T. stod med en grupp kamrater som ”inte kan sägas ha varit vänligt inställda” ändrade 



28 
 

 

 

inte detta förhållande – M.Ä. hade själv inte angett att han hade blivit tvingad till att slåss. 

Att T.T. slog först ändrade inte heller domstolens bedömning. Målet är särskilt intressant 

när det gäller domstolarnas tolkning av samtycke. Domstolen verkar inte göra skillnad på 

innehållet i samtycket. Har M.Ä. gått med på att inlåta sig i slagsmål, och inte påstått att 

detta skett ofrivilligt, då får han ”leken tåla”.  

Enligt min mening bör oschyssta slagsmål klart falla utanför tillämpningsområdet för 

BrB 24 kap. 7 §. Innan en försvarlighetsbedömning görs måste domstolen ta ställning till 

huruvida den som utsatts för gärningen har samtyckt eller ej. I denna bedömning beaktas 

förstås gränserna för samtycket; om brottsoffret skulle uttrycka att ”jag vill att du slår mig, 

men bara på min arm” måste det rimligtvis innebära att om gärningspersonen skulle slå 

brottsoffret i ansiktet skulle inte detta omfattas av samtycket. Detta oavsett om slaget i an-

siktet vore oförsvarligt eller ej. Varför skulle situationen då skilja sig för ömsesidiga hand-

gemäng? Att samtycka till att inlåta sig i slagsmål inkluderar rimligen inte vilket våld eller 

vilka slag som helst. En viss typ av våld accepteras förstås utan att det för den saken skull 

övervägs av brottsoffret, exempelvis avseende om det kommer att röra sig om ett slag i 

magen eller i ansiktet. Det skiljer sig dock från att själva grundförutsättningarna för slags-

målet rubbas genom dessa ”oschyssta” ageranden. Det kan inte heller antas att en tilltalad 

generellt sett kan anta att målsäganden samtyckt även till vilket våld eller vilka slag som 

helst (eller till ”oschyssta” tekniker). Hur detta påverkar bedömningen för BDSM åter-

kommer jag till nedan under avsnitt 6. Slutligen kan det, för målet i fråga, ifrågasättas om 

M.Ä. överhuvudtaget kan anses ha samtyckt till att inlåta sig i slagsmål i en situation där 

T.T. har med sig ett antal kamrater och M.Ä. har ett klart underläge.  

3.3 Sammanfattande reflektioner 

I detta avsnitt har gränserna för samtycke diskuterats. Särskilt har kraven på ett frivilligt 

lämnat och seriöst menat samtycke diskuterats, samt möjligheten att när som helst dra till-

baka sitt samtycke. Även försvarlighetsbedömningen har diskuterats. Det är klart att ska-

dans art, karaktär, fara och kränkning ska beaktas, tillsammans med omständigheterna i öv-

rigt i det konkreta fallet. Även det samhälleliga värdet i gärningen och gärningens syfte be-

aktas. Det verkar inte heller, enligt min mening, finnas särskilda krav på att samtycket varit 

särskilt detaljerat eller specifikt för mer allvarliga gärningar.  

När det kommer till hypotetiskt samtycke är gränserna oklara, och det verkar som att 

enbart bagatellartad brottslighet accepteras på denna oskrivna grund. Även när det kommer 
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till ömsesidiga handgemäng föreligger vissa oklarheter. Generellt sett godtas att två indivi-

der (eller grupper) får inlåta sig i bråk med varandra, på skoj eller på allvar. Det får dock 

inte innefatta en för allvarlig nivå av våld eller fortsätta efter det att bråket är ”färdigt”. När 

det kommer till det jag kallar ”oschyssta” slagsmål föreligger också viss oklarhet. Enligt min 

mening bör där särskilt vägas in de underförstådda begränsningar som finns i ett lämnat 

samtycke.  

4 Social adekvans som ansvarsfrihetsgrund 

När samtycke inte kan leda till ansvarsfrihet får istället oskrivna regler om social adekvans 

betydelse. Social adekvans innefattar en rad olika områden, varav inte alla är relevanta för 

denna uppsats och dess syfte. Därför diskuteras i det följande först social adekvans i all-

mänhet, och sedan för de områden som är relevanta för BDSM. För att fortsätta med kart-

analogin kan det uttryckas som att enbart de mest näraliggande områdena på kartan utfors-

kas i det följande.  

4.1 Social adekvans i allmänhet 

4.1.1 Vad är social adekvans? 

Det finns i svensk rätt något som kan kallas en lära om social adekvans,78 vars ursprung har 

sin början i den tyska rättstridighetsläran och läran om ”soziale Adäquanz” först uttryckt av 

Welzel, och fungerar som en sorts allmän avvägning av intresset av lagföring respektive 

skyddade intressen.79 Det har kallats för en juridisk slasktratt, livets regel och säkerhetsven-

til,80 och fungerar som ett paraplybegrepp.81 Social adekvans kan vidare sägas fungera som 

ett komplement till andra undantagsregler när dessa inte är tillräckliga för att förklara an-

svarsfrihet.82 Att något är socialadekvat är snarast en slutsats som följer en argumentat-

                                              

 
78 Se NJA 2018 s. 591 p. 10.  
79 Svensson s. 400 f. och Ågren s. 26. Den senare beskriver hur begreppet fungerar i tysk rätt, se s. 26–

33. 
80 Svensson s. 399 f. och Strahl s. 408. Strahls exempel på livets regel verkar snarare tala om social ade-

kvans i vid mening och det som i Jareborgs brottsbegrepp skulle omfattas av gärningsculpa. 
81 Ågren s. 222 som använder uttrycket ”paraplyterm”. 
82 NJA 2018 s. 591 p. 14. 
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ion.83 Vad exakt argumentationen består av är inte givet, utan måste bedömas från fall till 

fall (se nedan kring Högsta domstolens prövning av social adekvans). I allmänhet kan det 

sägas, likt rättstridighetsläran, röra sig om en avvägning av intresset för lagföring respektive 

skyddade intressen.84 Det rör sig alltså om en normkonflikt mellan konkreta straffbud, dess 

bakomliggande intressen och grundläggande delar av straffrätten, antingen direkt uttrycka i 

form av exempelvis fri- och rättigheter eller icke-uttryckta värden som kan sägas finnas 

som en del av det allmänna rättsmedvetandet. Dessa icke-uttryckta värden kan, för att låna 

en liknelse av Tuori och senare Ulväng, sägas ha sitt ursprung i rättens djupnivåer.85 Tuori 

delar upp rätten i tre nivåer, där en nivå är den rättsliga kulturen. Social adekvans kan 

kanske sägas fungera som en väg för den rättsliga kulturen att uttrycka sig när deras ordina-

rie verktygslåda brister. Även skälen bakom kriminalisering aktualiseras i bedömningen av 

om något är socialadekvat.86 Enligt Ågren vägs efterlevnaden av standarder, sedvana, syftet 

och samhällets behov av gärningen, skadan på skyddsintresset samt gärningens övriga ka-

raktär in i bedömningen.87 

Var i brottsbegreppet social adekvans ska placeras in är inte självklart.88 Dels då det 

kan sägas att det finns flera former av social adekvans, och dels då det inte är helt klart var 

dessa former placeras in.89 Social adekvans är, som slasktratt, inte enbart en objektiv an-

svarsfrihetsgrund. Begreppet kan, enligt Svensson, delas in i social adekvans i vid respektive 

snäv mening. Social adekvans i vid mening innefattar exempelvis reduktionsslut vid tolk-

                                              

 
83 NJA 2018 s. 591 p. 10. 
84 Strahl s. 403 f. samt Ågren, Leijonhufvud & Wennberg s. 86. 
85 Jfr Ulväng i Asp, Lernestedt och Ulväng s. 178–186 med hänvisning till Kaarlo Tuori. 
86 Jfr Ågren s. 39–56. 
87 Ågren s. 202–221 samt 246 f. 
88 Ågren, Leijonhufvud & Wennberg s. 90. Det ska poängteras att brottsbegreppet konstrueras olika av 

olika författare. Det faller utanför ramen för detta arbete att ta ställning till ett specifikt brottsbegrepp, 
men något kan ändå sägas om de antaganden som görs i det följande. Det verkar råda konsensus om 
att brottsbegreppet har en objektiv och en subjektiv sida (jfr t.ex. Ågren s. 70 f. och Asp, Ulväng & Ja-
reborg s. 58–60). Särskilt för den objektiva sidan finns kravet på att en gärning ska kunna subsumeras 
under ett visst straffbud, s.k. brottsbeskrivningsenlighet. Vidare ryms här även de objektiva (eller rätt-
färdigande) ansvarsfrihetsgrunderna. Jareborg (och även Asp samt Ulväng) placerar här även in kravet 
på gärningsculpa. Andra författare använder sig istället av ett krav på adekvat kausalitet eller därtill an-
gränsande teorier (se Ågren s. 78–93 som redogör både läran (eller lärorna) om adekvat kausalitet, 
Strahls alternativ samt Jareborgs krav på gärningsculpa). I det följande utgår jag primärt från Jareborgs 
brottsbegrepp med kravet på gärningsculpa.  

89 Ågren s. 246 uttrycker att ”[s]ocial adekvans kan få betydelse vid prövningen av om kravet på brotts-
beskrivningsenlighet är uppfyllt, alternativt som en rättfärdigande undantagsregel”, men använder inte 
samma terminologi som Svensson s. 404–407, där denna placerar in social adekvans som en del av 
gärningsculpa och reduktionsslut vid straffbudstolkning (vid mening) och som en separat objektiv an-
svarsfrihetsgrund (snäv mening), jfr vid not 90. 
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ningen av straffbud eller att en allmän dogmatisk förutsättning inte är uppfylld. Ett exem-

pel på en sådan allmän dogmatisk förutsättning är kravet på gärningsculpa. Social adekvans 

i snäv mening fungerar som en ”fri” ansvarsfrihetsgrund för situationer där det, trots av-

saknaden av utvägar i straffrätten i övrigt, inte bör utkrävas ansvar.90 Uppdelningen är 

praktiskt användbar, då det ger ett mer precist språk där det är tydligt vilken del av brotts-

begreppet man behandlar. I det här sammanhanget är primärt social adekvans i snäv me-

ning som aktualiseras. 

Svensson argumenterar, med stöd i tysk doktrin, för att en del av social adekvans 

funktion är att agera som en mellanstation ”där något som tidigare inte har uppmärksam-

mats straffrättsligt förs in i det rättsliga systemet”.91 Detta är särskilt intressant i relation till 

BDSM. BDSM är en företeelse som uppmärksammats i större omfattning i straffrätten 

först på senare tid.92 Det finns dock potentiellt en skillnad mot den form av förrättsligande 

som Svensson talar om.93 BDSM som praktik har till synes ökat samtidigt som förrättslig-

gandet har skett, varför det snarast är jämförbart med situationen i NJA 1997 s. 636 (se ne-

dan under 4.2.2 för en redogörelse av målet). 

Vad social adekvans är har ovan redogjorts för översiktligt. Den redogörelsen klargör 

dock inte hur BDSM passar in i begreppet. Ej heller finns det praxis som direkt behandlar 

BDSM och social adekvans. Därför kommer jag i det följande att använda praxis för social 

adekvans i angränsande områden för att kunna ringa in ett område för BDSM (jämför kart-

liknelsen ovan under avsnitt 1.2). Av detta skäl redogör jag nedan för Högsta domstolens 

praxis avseende social adekvans, både i allmänhet och i relation till hälso- och sjukvård, lä-

rares tillsynsplikt samt sportutövning och lek. 

                                              

 
90 Jfr Svensson 404–410. 
91 Svensson s. 416.  
92 Se till exempel de mål som redogörs för nedan under avsnitt 5.2 samt även den mediala uppmärk-

samheten som kringgärdat somliga mål om BDSM. Att det, åtminstone enligt min uppfattning, kom-
mit att uppmärksammas mer på senare år innebär förstås inte att BDSM som praktik inte existerat ti-
digare. 

93 Svensson s. 415 f. 



32 
 

 

 

4.1.2 Högsta domstolens praxis 

I NJA 2014 s. 808 stod två studenter, T.T. och U.U., åtalade för förtal (BrB 5 kap. 1 och 2 

§§) genom att i en gemensam studentuppsats, som publicerats på internet, utpekat M.Ä. 

som brottslig. HD fann att det inte var försvarligt att lämna uppgiften.94 

Domstolen gick därefter vidare till att diskutera huruvida straffrihet kunde föreligga på 

grund av social adekvans. Domstolen uttryckte att social adekvans ”kan aktualiseras beträf-

fande situationer där det framstår som orimligt och oavsiktligt att ett straffrättsligt ingri-

pande sker”, samt att det för förtal kan finnas särskilda situationer där det är påkallat att til--

lämpa principen, såsom att motverka ryktesspridning eller att påtala missförhållande. Dock 

fann inte domstolen något sådant syfte i det aktuella fallet. Däremot beaktade domstolen 

att de tilltalade var studenter som genomgick utbildning, vilket bör innebära att ”vissa miss-

tag kan få göras […] utan att ett straffrättsligt ansvar inträder”. Mot detta talade dock de 

tilltalades tidigare erfarenhet av studier på högskolenivå samt att källkritik behandlats inom 

ramen för den aktuella kursen. Därför dömdes T.T. och U.U. för förtal.  

Två ledamöter var skiljaktiga, och ville fria både T.T. och U.U. Bland annat poängte-

rade de att uppsatsen skulle ligga till grund för diskussion med kursdeltagare under en lä-

rare, och att detta sammanhang gjorde att T.T. och U.U. skulle gå fria från ansvar.  

Enligt min mening är det tydligt att allmänna samhälleliga intressen vägs in i bedöm-

ningen, både för HD:s majoritet som minoritet. Vikten av en fungerande utbildning är inte 

ett intresse som uttrycks i lagtext, utan är en sorts underliggande intresse som har en ”själv-

klar” roll i samhället.95  

I NJA 2015 s. 45 stod tre journalister åtalade för vapenbrott för att ha köpt en pistol i 

syfte att göra ett reportage om hur lätt det var att få tag på vapen i Malmö. Bland annat 

hävdade alla tre att de skulle gå fria från ansvar på grund av hänsyn till grundläggande prin-

ciper om yttrandefrihet och informationsfrihet och att handlandet varit socialadekvat.  

                                              

 
94 I denna bedömning ska särskilt intresset av utrymme för den politiska debatten samt att ventilera 

samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor. Enligt min mening kan det alltså sägas finnas en social 
adekvansliknande ventil redan i straffbudet som sådant. På det dogmatiska planet blir dock diskussion-
en kring BrB 5 kap. 2 § knappast relevant för diskussionen om utrymmet för social adekvans som 
oskriven ansvarsfrihetsregel. Det kan, med Svenssons terminologi, sägas handla om social adekvans i 
vid mening. 

95 Jfr Svenssons resonemang som diskuteras ovan kring ”förrättsliggandet” av fler områden som tidigare 
s.a.s. av hävd har ansetts undantagna. Möjligtvis kan man även här tala om att det rör sig om den rätts-
liga kulturen, jfr ovan not 85. 
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I sin bedömning vägde Högsta domstolen värdet av yttrande- och informationsfrihet-

en mot det starka samhälleliga intresset av att förhindra okontrollerade vapeninnehav samt 

den stränga synen på vapenbrott. De vägde också in att det funnits andra sätt att belysa 

samma publicistiska fråga, och landade i att social adekvans inte gav utrymme för ansvars-

frihet (på samma grund kunde ej heller RF 2 kap. 21 § samt 11 kap. 14 § tillämpas), varför 

de tilltalade dömdes för brott. 

4.2 Hälso- och sjukvård 

4.2.1 Allmänt 

För hälso- och sjukvård räcker inte samtycke till för att kunna leda till ansvarsfrihet. Detta 

då en rad medicinska/kirurgiska uppfyller rekvisiten för grov misshandel och/eller utförs 

inte med samtycke som grund. På grund av detta krävs social adekvans som utväg 

(slasktratt). Åtgärder inom hälso- och sjukvård överlappar enbart i begränsad utsträckning 

med BDSM, varför enbart något kort bör sägas om doktrin och praxis på området. 

För ansvarsfrihet krävs att man agerar i enlighet med de normer som finn på området, 

vilket inkluderar att det ska ske i enlighet med beprövad erfarenhet.96 Det inkluderar skön-

hetsoperationer, som i sig inte har något medicinskt syfte, men ändock accepteras.97  

4.2.2 Högsta domstolens praxis 

I NJA 1997 s. 636 åtalades T.T. för misshandel efter att ha omskurit sex muslimska pojkar 

utan bedövning. Föräldrarna hade samtyckt till ingreppen. Högsta domstolen klargjorde att 

samtycket ej var tillräckligt för ansvarsfrihet, då ”[a]nsvarsfrihet [ej kan] föreligga vid in-

grepp som utförs utanför hälso- och sjukvårdens område, om handlingen kan bedömas 

som normalgraden av misshandel”. Domstolen anförde även att åklagaren betonat det fak-

tum att ingreppen skedde utan bedövning och inte skedde under medicinskt betryggande 

former. 

Frågan blev om domstolen kunde fria T.T. på grund av ”oskrivna regler om ansvars-

frihet” som aktualiseras när det ”föreligger en kollision mellan ett straffskyddat intresse och 

något annat intresse som bör sättas före”, det vill säga social adekvans.  

                                              

 
96 Asp, Ulväng & Jareborg s. 260. 
97 Asp, Ulväng & Jareborg s. 262, Jareborg s. 191. 
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HD slog till att börja med fast att social adekvans har ansetts kunna leda till ansvars-

frihet för kirurgiska ingrepp även om dessa inte är medicinskt motiverade, såsom vid 

plastikoperationer. Vidare diskuterades vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter 

gentemot barn och vikten av barnets bästa vid både medicinska och icke-medicinska åtgär-

der (FB 6 kap. 2 och 11 §§). 

Därefter konstaterade domstolen att manlig omskärelse förekommer av både judar 

och muslimer av religiösa skäl, och i övrigt förekommer av hygieniska och medicinska or-

saker. Vidare angav domstolen att omskärelse av judiska barn förekommit länge i Sverige, 

både inom och utom sjukvården, och att antalet muslimer ökat under senare år varför om-

skärelse därmed måste antas ha blivit vanligare. Till sist anförde Högsta domstolen föl-

jande. 

”Mot bakgrund av det anförda får det anses att omskärelse av religiösa skäl i och för sig uppfyller 

kriteriet social adekvans och därför, om samtycke föreligger, bör kunna medföra frihet från ansvar 

trots att handlandet annars skulle vara att bedöma som misshandel. Huruvida gärningen ligger un-

der eller över gränsen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden bör därvid inte i 

sig ha betydelse. I kravet på social adekvans måste emellertid läggas det villkoret att ingreppet ut-

förs på ett sådant sätt att barnet inte utsätts för onödig smärta eller för hälsorisker på grund av 

förhållandena vid omskärelsen.”  

Enligt HD skulle det bryta mot hittillsvarande traditioner om enbart omskärelse som 

utförs med bedövning skulle tillåtas. Detta då enbart hälso- och sjukvårdspersonal skulle 

kunna utföra ingreppen. Hänsynen till traditionen fick dock enligt Högsta domstolen vika 

”om barn utsätts för alltför stor smärta vid en omskärelse”, vilket inte var fallet i målet. 

T.T. friades från ansvar. 

Särskilt intressant med målet är den hänsyn som domstolen visar mot (1) traditionerna 

hos muslimer och judar samt (2) det faktum att manlig omskärelse ansågs öka i landet. Ex-

akt vad det är domstolen egentligen är ute efter i detta resonemang är inte klart uttalat. Det 

kan tänkas att respekten för de religiösa traditionerna bygger på mänskliga rättigheter, sär-

skilt religionsfriheten, och att dessa intressen utgör en sorts tolkningsunderlag för att be-

döma huruvida en gärning är socialadekvat.98 När det gäller den uppfattade ökningen av 

manlig omskärelse synliggör domen funktionen bakom social adekvans, det vill säga 

funktionen som nödventil för straffrätten. Det verkar både röra sig om både prak-

                                              

 
98 Jfr RF 2 kap. 1 § 6 p., EKMR art. 9 och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna arti-

kel 9. 
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tisk hänsyn och en lösning på en ”lucka i systemet”, där bägge fokuserar på att före-

komsten av ett visst förfarande kommer att öka. 

I NJA 2018 s. 1051 stod en sjuksköterska (T.T.) åtalad för att ha frihetsberövat en 

brukare (M.Ä.) vid ett vård- och omsorgsboende. T.T. hade blockerat dörren under cirka 

två timmar, och M.Ä. hade uttryckt flera gånger att hon ville ta sig ut. Frågan var om detta 

kunde utgöra ett olaga frihetsberövande i enlighet med BrB 4 kap. 2 §. 

Enligt domstolen måste en bedömning av social adekvans göras med utgångspunkt i 

allmänna överväganden om vad som från samhällelig synpunkt anses vara önskvärt eller to-

lerabelt. Särskilt vägde HD in de rättighetsskydd som finns i RF och EKMR. Med utgångs-

punkt i detta ansågs gärningen ha gått utöver vad som är tillåtet. T.T. friades dock på grund 

av bristande uppsåt till att frihetsberövandet var brottsligt. 

4.3 Lärares tillsynsplikt 

4.3.1 Allmänt 

Lärare kan i vissa situationer behöva ingripa fysiskt i klassrummet, vilket innebär att de på 

grund av sin tillsynsplikt behöver utföra brott. Det finns dock en möjlighet att gå fri från 

ansvar på grund av social adekvans.99 Det som är särskilt intressant för denna uppsats är 

det sätt som ett fundamentalt viktigt intresse, agaförbudet och skydd från påtvingade 

kroppsingrepp, vägs mot ett annat intresse, intresset för en fungerande utbildning. 

4.3.2 Högsta domstolens praxis 

I NJA 1988 s. 586 hade läraren T.T. tagit tag i elevens M.Ä:s nackhår, dragit upp honom 

från bänken och yttrat att denne skulle med. Detta efter att en grupp elever hade kastat 

äpplen på varandra och T.T. stoppat detta. T.T. sade åt M.Ä. att följa med till rektorn, 

varpå M.Ä. protesterade och T.T. grep tag om M.Ä. nackhår. T.T:s grepp om håret vid 

nacken ledde till smärte som fick M.Ä. att börja gråta (denne hade tidigare vårdats för 

nackspärr varför han var särskilt känslig för våld mot nacken), varpå denne krånglade sig 

loss. T.T. tog ett nytt tag om M.Ä:s nacke. Greppet orsakade M.Ä. en inte helt obetydlig 

smärta och ömhet samt vissa rodnader på nacken.  

T.T. stod åtalad för misshandel i enlighet med BrB 3 kap. 5 §. Högsta domstolen erin-

rade om agaförbudet, men också lärares tillsynsplikt, och att detta innebar att ”lärare vid 

                                              

 
99 Asp, Ulväng & Jareborg s. 263 f., se även praxisen som redogörs för nedan under avsnitt 4.3.2. 
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utövning av sin tillsynsplikt inte kan vara avskuren från varje möjlighet till kroppsligt in-

grepp mot en elev även då det inte är fråga om en nödvärns- eller nödsituation”. Vidare an-

förde HD att vart den exakta gränsen för det tillåtna är osäkert och måste bedömas ”med 

hänsyn till samtliga närmare omständigheter i det enskilda fallet”, men att det inte är ”ute-

slutet att vissa lindrigare förfaringssätt [som omfattas av BrB 4 kap. 4 § eller 7 §] därvid 

ibland kan finnas ha varit befogade”. Däremot, menade HD, kunde inte något så allvarligt 

som en misshandel anses vara försvarligt ”med hänsyn till […] lagstiftarens inställning till 

förekomsten av aga”, varför T.T. dömdes för misshandel (genom fastställande av hovrät-

tens domslut).  

I och med att T.T. dömdes är målet knappast ett exempel på när social adekvans (i 

snäv mening) används som ansvarsfrihetsgrund. Däremot kan möjligtvis spår av social ade-

kvans skönjas i horisonten, åtminstone i tingsrättens resonemang. Tingsrätten friade T.T., 

då ”det är en lärares skyldighet att vaka över att eleverna inte uppträder alltför störande”, 

och att det i detta syfte ”någon gång [kan] vara nödvändigt att läraren fattar tag i en elev”, 

varför agerandet ”inte [är] att bedöma som misshandel i BrB:s mening”. Exakt vilken an-

svarsfrihetsgrund som här aktualiseras är oklart. Man skulle kanske kunna tolka det som 

social adekvans i snäv mening, men det kan också röra sig om social adekvans i vid mening 

genom tolkning av straffbudet (med slutsatsen reduktionsslut). I och med att tingsrättens 

domslut inte fastställdes är det tveksamt att någon vikt kan läggas i resonemanget. 

HD verkar mena att vissa former av brott, såsom olaga tvång och ofredande, kan vara 

ursäktande när lärare fullgör sin tillsynsplikt.100 Vilken grund denna tillåtlighet vilar på klar-

görs dock inte i målet. Ett möjligt svar är att det rör sig om just den oskrivna regeln om 

social adekvans (i snäv mening), som i detta fall vilar på behovet av att ge lärare möjlighet 

till tillsyn. Detta mål bör dock även jämföras med NJA 2009 s. 776 och NJA 2018 s. 1051 

som redogörs för nedan.  

I NJA 2009 s. 776 stod T.T. och U.U., lärare respektive elevassistent till yrket, åtalade 

för misshandel efter att ha tvingat in eleven M.Ä. på en handikapptoalett, hindrat honom 

från att lämna denna, dragit ner honom på golvet samt suttit grensle över honom och hållit 

                                              

 
100 Här går det förstås att föra en diskussion kring huruvida dessa uttalanden är att betrakta som obiter 

dictum eller ratio decidendi, vilket faller utanför ramen för denna uppsats. Min egen syn på ämnet är 
förhållandevis enkel – det faktum att HD uttrycker att så ”synes” vara fallet innebär att det i praktiken 
finns, eller skapas, utrymme att föra en sådan argumentation (jfr ovan under avsnitt 1.3.1 diskussionen 
om gällande rätt i faktisk mening). 
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fast hans armar. Detta ledde till smärta, rodnad och blåmärken. Åtgärderna var för att 

stoppa en situation där M.Ä. hade bråkat med en annan elev, och M.Ä. blev tillsagd att han 

inte skulle få gå förrän han löd T.T. och U.U.  

T.T. och U.U. menade att gärningarna skett i utövningen av deras skyldigheter som lä-

rare och elevassistent, då eleven varit utagerande och kunde ha skadat sig själv eller andra.  

HD gick först igenom de grundläggande rättigheter som ges i RF 2 kap., särskilt 4, 5 

och 6 §§. Särskilt gäller agaförbud, både inom och utom skolan (jfr FB 6 kap. 1§). Dock 

finns det ingen reglering som särskilt ger lärare rätt att bruka tvång eller våld, varför man 

faller tillbaka på allmänna ansvarsfrihetsgrunder, och i detta fall särskilt social adekvans.  

Enligt HD finns ett klart begränsat utrymme att tillgripa kroppsliga ingrepp inom 

skolverksamhet vid utövande av tillsynsplikten. Målet med T.T:s och U.U:s ingripande var 

att av ordningsskäl föra undan M.Ä. och tala honom till rätta, vilket i och för sig varit befo-

gat. Dock är det helt klart att tvånget och våldet stått i missförhållande till detta syfte, var-

för T.T. och U.U. inte kunde frias från ansvar.  

4.4 Sportutövning och lek 

4.4.1 Allmänt 

Även för sportutövning och lek är inte samtycke som ansvarsfrihetsgrund tillräckligt, då 

man generellt sett inte antas samtycka till allt det som omfattas av spelets idé (eller ens för 

den saken skull spelets regler).101 Social adekvans blir då kompletterande. Det krävs att gär-

ningen är tillåten enligt spelets idé, samt följer eventuell lagstiftning som finns på området 

(särskilt avses här den lagstiftning som finns kring kamsportsarrangemang).102 

Särskilt för organiserad idrott finns klara regler, både för vad som är acceptabelt men 

även påföljder vid överträdelser.103 När det gäller lek är rättsläget något oklart, då lek 

(främst bland barn, men även bland vuxna som utför idrotter i mindre organiserad form) 

                                              

 
101 Asp, Ulväng & Jareborg s. 256 och Jareborg s. 185. Jareborg menar att man genom att frivilligt delta 

i sporten samtycker till all våldsutövning som sker inom ramen för spelets regler. Enligt min mening är 
det rimligare att påstå att deltagare accepterar våldsutövningen men inte samtycker till den, och att det 
istället är genom social adekvans (i snäv mening) som ansvarsfrihet föreligger. För denna framställning 
bör skillnaden vara minimal. 

102 Asp, Ulväng & Jareborg s. 256 f. 
103 Se till exempel Hübinette & Malmsten s. 39 som särskilt behandlar våld i idrottssituationer samt 

Malmsten s. 13–33 med summering av (visserligen nu något äldre) praxis. 
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ofta uppstår spontant. Här aktualiseras sedvana, underförstådda regler och allmänna rim-

lighetsresonemang. 

4.4.2 Högsta domstolens praxis 

I NJA 2018 s. 591 var ishockeyspelaren T.T. åtalad för att ha tilldelat motståndaren M.Ä. 

en s.k. cross-check i nacken under en SHL-match. T.T. blev avstängd från spel av Svenska 

ishockeyförbundets disciplinnämnd i tio matcher, varav fyra matcher omvandlades till bö-

ter om 12 000 kronor.  

Högsta domstolen konstaterade först att samtycke inte kunde innebära ansvarsfrihet i 

detta fall, varefter de gick vidare till frågan om social adekvans. För prövningen av om an-

svarsfrihet föreligger på grund av social adekvans anförde domstolen att det för idrott finns 

ett samhälleligt intresse av idrottsutövning, samt att sådana handlingar som utförs inom 

spelets ramar (eller idé) ska anses vara tillåtna. Särskilt poängterades också att det för en id-

rott som ishockey krävs att det finns ett regelverk och en domarfunktion samt ett system 

för att hantera regelöverträdelser för att social adekvans ska kunna fungera som ansvarsfri-

hetsgrund. Med andra ord säger HD att ishockey, i och med de risker som det innebär, inte 

skulle kunna accepteras ur straffrättslig synpunkt utan dessa klara ramar. Det krävs ej heller 

samband med spelet för att gärningen ska vara fri från ansvar – har spelarna nyligen varit 

”involverade inom en spelsekvens” kan det finnas visst utrymme för ansvarsfrihet även där. 

I det konkreta fallet bedömdes T.T. inte vara fri från ansvar, då gärningen utförts utan 

direkt samband med spelet och våldet varit kraftfullt samt riktat mot en oskyddad del av 

kroppen. 

4.5 Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis har jag i avsnittet redogjort de aspekterna av social adekvans som är 

mest relevanta för BDSM som praktik. Social adekvans är en juridisk slasktratt som till sy-

vende och sist handlar om att lösa normkonflikter mellan grundläggande värden för straff-

rätten och juridiken. Bedömningen ser olika ut för varje område där social adekvans aktua-

liseras, då de grundläggande värdena skiljer sig åt från område till område.  

För hälso- och sjukvården krävs generellt sett inte samtycke för ansvarsfrihet, utan det 

är tillräckligt att agerandet sker i enlighet med beprövad erfarenhet. (Dock är samtycke i sig 

ofta viktigt i linje med lagstiftningen kring hälso- och sjukvården.) När samtycke finns och 

ett särskilt skyddat intresse som religionsfriheten aktualiseras kan allvarligare våld accepte-
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ras (jfr NJA 1997 s. 636). För lärare finns möjlighet att göra vissa kroppsliga ingripanden 

utan samtycke, trots agaförbud och trots att var och en är skyddad mot kroppsliga ingrepp. 

Detta på grund av den vikt som tillmäts fungerande utbildning. Dock kan inte mer än 

mycket måttligt våld tolereras. 

När det kommer till sportutövning och lek finns visst samtycke i grunden, men an-

svarsfriheten utökas till att omfatta mer än själva samtycket. Grunden för detta är, utöver 

samtycket som finns i grunden, det samhälleliga intresse som finns för sport och lek. I 

HD:s praxis klargörs att det för mer farofyllda sporter (och förmodligen lekar) krävs ett 

mer organiserat regelverk med system för att hantera regelöverträdelser. Exakt vilken nivå 

av fara och våld som accepteras utan sådana system är dock inte klart. 

5 BDSM ur ett rättsligt perspektiv 

I tidigare avsnitt har jag redogjort för vad BDSM är för något och målat upp kartan för de 

ansvarsfrihetsgrunder som gränsar till ansvarsfrihet för BDSM. Därmed blir det nu relevant 

att mer klart diskutera hur BDSM ska rättsligt kvalificeras och under vilka straffbud 

BDSM-aktiviteter kan subsumeras. Såsom jag nämnt i inledningen kommer mitt fokus att 

vara på misshandelsbrotten (BrB 3 kap. 5 och 6 §§).104 Efter det redogör jag för viss under-

rättspraxis som är av särskilt intresse. Tanken med detta avsnitt är att fungera som ett dis-

kussionsunderlag inför avsnitt 6.  

5.1 BDSM och straffbud 

En rad olika straffbud passar in på de BDSM-aktiviteter jag tidigare har beskrivit. Det är 

dock, som sagt, inte möjligt att beskriva alla aktiviteter som passar in under BDSM, varför 

det inte heller är möjligt att precisera alla straffbud som skulle kunna aktualiseras.105 Därför 

har jag, som nämndes i inledningen, valt att enbart behandla BDSM i relation till misshan-

                                              

 
104 En nackdel med att fokusera på misshandel är att en del praktiker som visserligen skulle kunna ut-

göra andra brott inte passar in under straffbudet, och därför missas i denna uppsats. Min förhoppning 
är att kunna minska denna brist genom att dels kort diskutera straffbud som också figurerar i praxis 
samt också diskutera ansvarsfrihetsfrågorna på ett mer allmänt plan. 

105 Med lite fantasi kan man säkerligen skapa situationer där straffbud passar in även på fetischer. Någon 
form av gräns bör dock dras mellan just fetischer i allmänhet och BDSM, annars blir begreppet som 
sådant urholkat.  
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delsbrotten, särskilt då samtycke som ansvarsfrihetsgrund enligt BrB 24 kap. 7 § främst tar 

sikte på brotten i BrB 3 och 4 kap.106 Trots detta bör något sägas om andra brott som kan 

aktualiseras vid BDSM och/eller har figurerat i praxis. Under avsnitt 5.2 diskuteras ett antal 

rättsfall av särskilt intresse, där BDSM har varit inblandat. 

Det är förstås tänkbart att ofredande enligt BrB 4 kap. 7 § aktualiseras i de situationer 

där gärningen inte når upp till en misshandel. Sådana fall bör dock omfattas av ansvarsfri-

hetsgrunden samtycke.107 I praxis har även vållande till kroppskada (BrB 3 kap. 8 §) aktuali-

serats när gärningspersonen ej haft tillräckligt uppsåt till de skador som orsakats. Det är 

tänkbart att även sådana fall kan leda till ansvarsfrihet genom samtycke, dock beroende på 

skadans allvar.108  

En annan grupp brott som har aktualiserats i praxis är sexualbrotten i BrB 6 kap., sär-

skilt våldtäktsbrotten enligt 1 och 1 a §§.109 Frågan om de ”rena” sexualbrotten110 är dock 

en annan än frågeställningen som behandlas i detta arbete, nämligen den om vad var grän-

sen går för samtycke enligt BrB 24 kap. 7 §. Möjligtvis vore våldtäkt mot barn möjligt att 

diskutera, då detta straffbud innebär att ett barn aldrig kan samtycka, men karaktären för 

detta brott skiljer sig från arbetet i övrigt varför det ej behandlas. 

I praxis figurerar även människorov enligt BrB 4 kap. 1 §.111 Det är dock svårt att 

tänka sig att samtycke inte innebär ansvarsfrihet.112  

När det kommer till misshandel enligt BrB 3 kap. 5 och 6 §§ passar en rad olika aktivi-

teter inom BDSM in under straffbudet. Det är inte möjligt att lista alla aktiviteter som kan 

                                              

 
106 Prop. 1993/94:130 s. 72.  
107 Se ovan vid avsnitt 3.2 om ömsesidigt handgemäng i enlighet med NJA 1993 s. 553. Se även Hovrät-

ten för Nedre Norrland mål nr B 692-11, där ett ömsesidigt knuffande mellan två sambor ansågs vara 
av sådan karaktär. För tillsynsplikt, se NJA 1988 s. 586, NJA 2009 s. 776 och NJA 2018 s. 1051. 

108 Se till exempel Svea hovrätt mål nr B 9381-10, där två ungdomar under en hemmafest utövade leken 
”Vikingen” mot varandra, där de växelvis utdelade slag mot varandra på axel, arm, mage eller annan 
kroppsdel. Den tilltalade friades med resonemanget att våldet var ”relativt måttligt”. Se även Hovrätt-
en för Övre Norrland mål nr B 367-13. 

109 Se till exempel Svea hovrätt mål nr B 3806-07 (gruppvåldtäkt, dominans och ”hårt sex”), Svea hov-
rätt mål nr B 4280-10 (bl.a. frihetsberövande och utdragen dominans samt bondage), Hovrätten för 
Västra Sverige mål nr B 3687-11 (bl.a. kidnappning och bondage), Svea hovrätt mål nr B 6530-16 
(analsex utan samtycke) och Borås Tingsrätt mål nr B 344-20 (BDSM-sex med samtycke som övergått 
till våldtäkt bestående av bl.a. stryptag och oralsex).  

110 ”Rena” sexualbrott i kontrast till brott som begås i sexuellt syfte men inte är placerade inom BrB 6 
kap. och där samtycke finns. 

111 Se exempelvis Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 3687-11 som diskuteras nedan under 5.2.2. 
Även olaga frihetsberövande kan på samma grund aktualiseras. 

112 Jfr Asp, Ulväng & Jareborg s. 232–235. För konkurrensfrågor avseende människorov och miss-
handel, se NJA 2019 s. 553. 
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utföras inom ramen för BDSM, och därmed är det ej heller möjligt att lista hur dessa relate-

rar till straffbuden. För att exemplifiera kan ändå några tänkbara BDSM-praktiker nämnas i 

relation till straffbuden.113 

Ringa misshandel – lättare smisk, örfil, användande av bröstklämmor. 

Misshandel av normalgraden – intensivare smisk, mildare användning av piska e.d.  

Grov misshandel – intensiv användning av käpp e.d., ”knife play” med blodvite, kroppsstympning. 

Synnerligen grov misshandel – särskilt utdragen och brutal kroppsstympning, regelrätt tortyr. 

5.2 Vissa mål av särskilt intresse 

5.2.1 Slag med träkäpp, linjal samt användande av klämmor 

I hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 2802-10 hade T.T. medgett att han vid flera 

tillfällen slagit M.Ä. på rumpa och lår med en träkäpp och på blygdbenet med en linjal (med 

varierande styrka) samt fäst krokodilklämmor i hennes bröstvårtor vilka var fästa i en vägg. 

Detta skedde som en del av BDSM-sex. T.T. anförde att M.Ä. hade samtyckt till detta, vil-

ket i målet var ostridigt. Åklagaren ansåg att det rörde sig om grov misshandel, och att T.T. 

skulle dömas till ansvar. Särskilt anfördes även att M.Ä. hade ett självskadebeteende vilket 

T.T. skulle ha utnyttjat. 

T.T. påstod sig vara en rutinerad BDSM-utövare med tio års erfarenhet. Han uppgav 

att han blivit kontaktad av M.Ä. på en internetsida där han hade en profil som beskrev hans 

BDSM-vana och vem han var.  

Tingsrätten ansåg att det rörde sig om en misshandel av normalgraden, men menade 

att den inte varit oförsvarlig. I domskälen anförde tingsrätten att det inte var visat att T.T. 

utnyttjat målsägandens självskadebeteende, och ej heller att hon varit fasthållen då hon när 

som helst kunnat använda ett stoppord eller ”helt enkelt […] resa sig upp och gå”. Beträf-

fande M.Ä:s skador – blåmärken på rumpa, lår och yttre blygdläppar samt rivsår på bröst-

vårtorna (varav det sistnämnda uppkommit genom en olyckshändelse) – hade de inte för-

anlett medicinska åtgärder. Skadorna ansågs vara förhållandevis lindriga och av övergående 

natur. Trots att M.Ä. bara var drygt 16½ år fann inte domstolen att T.T. utnyttjat hennes 

omognad eller ungdom (T.T. hade trott att hon var 18 år gammal). 

                                              

 
113 ”Knife play” som nämns nedan innefattar använde av knivar eller andra vassa verktyg som en del av 

BDSM-sexet. Det kan röra sig om allt från användandet av helt ofarliga attrapper till kroppsstympning 
med blodvite. 
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Tingsrätten anförde som utgångspunkt att alla har en självbestämmanderätt som ”inte 

utan vägande skäl bör begränsas av samhället”. Vidare framhöll domstolen att M.Ä. hade 

förstått och samtyckt till handlingarna. Hon hade tidigare erfarenhet av BDSM och hon 

hade möjlighet att återkalla sitt samtycke. Sammantaget bedömdes därför samtycket som 

ansvarsbefriande. 

Hovrätten godtog tingsrättens bedömning att det rörde sig om en misshandel av nor-

malgraden. I hovrätten motsatte sig åklagaren att M.Ä. skulle ha lämnat samtycke, men 

hovrätten lade T.T:s berättelse till grund för sin bedömning. Likt tingsrätten poängterade 

hovrätten att M.Ä. var 16½ år gammal, och därmed behörig att samtycka, hade lämnat 

samtycket frivilligt, själv tagit initiativet till kontakten med T.T. samt när som helst kunnat 

återkalla sitt samtycke.  

Därefter aktualiserades frågan om ansvar trots samtycket. Hovrätten poängterade att 

utgångspunkten är att en individ har rätt till självbestämmande. Vidare beaktade hovrätten 

skadans allvar (jfr prop. 1993/94:130 s. 37 ff.), samt gjorde en helhetsbedömning där hän-

syn även togs till gärningens syfte. Enligt hovrätten var syftet med gärningen att ”tillgodose 

[M.Ä:s] egna önskemål”. Med utgångspunkt i detta frikändes T.T. från misshandel. Målet är 

ett exempel på att förhållandevis allvarligt våld kan accepteras av domstolarna så länge som 

samtycke finns och våldet utförts i målsägandens intresse. 

5.2.2 Kidnappning, handbojor, analplugg och lämnad i källare (Ödehusmålet) 

I hovrätten för Västra Sverige mål nr B 3687-11, i media kallat Ödehusmålet,114 dömdes 

T.T. för människorov av M.Ä.115 Enligt både tingsrätten och hovrätten hade T.T. med bil 

hämtat M.Ä. i hennes bostad, stannat vid en rastplats och sedan åkt till ett ödehus. De var 

före detta händelseförlopp överens om att det skulle förekomma vissa sexuella aktiviteter. 

T.T. ska ha försett M.Ä. med handbojor av metall, fört in en analplugg i hennes analöpp-

ning samt satt silvertejp över hennes mun. Därefter hade han lett henne ner i källaren på 

huset, låst fast och lämnat henne i källaren. Enligt hennes egna uppgifter kom hon dit när 

det var mörkt ute, och när T.T. kom tillbaka för att hämta henne var det ljust ute. M.Ä. ska, 

redan under stoppet vid rastplatsen men även vid ödehuset, ha gjort klart för T.T. att hon 

                                              

 
114 Se till exempel Aftonbladet, Dom fastställd för ödehusmannen och Sveriges Radio, Domen mot ödehusmannen 

kvarstår. 
115 T.T. stod även åtalad för grov våldtäkt, men då det saknar relevans för detta arbete utelämnas detal-

jerna kring det. 
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ville avbryta. Detta såväl muntligen som genom gråt och kroppsrörelser. Det förelåg därför 

inte samtycke. Därför dömdes T.T. för människorov. 

5.2.3 Misshandel som bestraffning 

I Södertörns tingsrätt mål nr B 5148-11 stod T.T åtalad för en rad brott, bland annat miss-

handel och olaga tvång mot M.Ä. som han hade köpt sex av. Inom ramen för deras ”relat-

ion”, där BDSM-inslag förekommit både i praktiken och i deras kommunikation, hade T.T. 

get henne en örfil under en bilfärd. Detta ska ha varit en bestraffning som M.Ä. själv efter-

frågat på grund av att ”hon hade varit tillsammans med en annan kille” och på grund av en 

annan, separat händelse dem emellan. Tingsrätten ansåg att det på grund av de SMS-

meddelanden som förekommit dem emellan, som bland annat innefattande tal om ett 

strypkoppel som bestraffning, inte var osannolikt att T.T. uppfattat det som att M.Ä. hade 

uttryckt ett giltigt samtycke. 

Tingsrätten diskuterade inte uttryckligen huruvida agerandet var oförsvarligt, men ver-

kade inte anse att så var fallet eftersom T.T. friades från ansvar. Hovrätten gav ej pröv-

ningstillstånd.  

5.2.4 123 slag med käpp och piska 

I ett medialt uppmärksammat mål i hovrätten för Övre Norrland, mål nr B 367-13, åtalades 

T.T. för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död i samband med 

BDSM-sex. Det var dock inte visat att M.Ä. dött på grund av strypsex, eftersom en alterna-

tiv förklaring var att hon dött på grund av drogbruk. Hovrätten, likt tingsrätten, fann det 

utrett att T.T. tillfogat M.Ä. minst 123 slag med en käpp och piska på olika delar av krop-

pen. Det fanns även ett stort antal SMS av sexuell natur som präglades av ”rollspelets do-

minans, underkastelse och bestraffning” (tingsrättens formulering). Mot bakgrund av detta 

ansåg domstolen att M.Ä. i någon form lämnat sitt samtycke till rollspel med inslag av 

BDSM.   

Domstolen diskuterade därefter frågan huruvida våldet, trots samtycket, varit oför-

svarligt. Domstolen beaktade att sakkunniga redogjort för att det inte är ovanligt att an-

vända käpp inom ramen för BDSM, men bedömde att det knappast vore godtagbart att 

bedöma våldet som oförsvarligt. Detta trots att det i normalfallet vore fråga om misshandel 

av normalgraden redan efter ett fåtal slag. Beträffande slagen med piska ansågs dessa dock 

vara oförsvarliga, varför T.T dömdes för misshandel i denna del. Slutligen fann domstolen 
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det ej styrkt att T.T. berövat M.Ä. andningsförmågan, varför T.T. frikändes från åtalet för 

vållande till annans död. 

5.3 Sammanfattande reflektioner  

I detta avsnitt har jag diskuterat de straffbud som är mest relevanta för BDSM som praktik 

och redogjort för viss underrättspraxis kring BDSM. Underrätterna verkar vara lyhörda för 

att BDSM utförs i målsägandens eget intresse, och beaktar både gärningens syfte och po-

tentiellt det samhälleliga intresse som finns för sexuellt självbestämmande. Underrätterna är 

sällan kritiska till målsägandens möjlighet att dra tillbaka samtycket på grund av pressade si-

tuationer e.d., utan kräver att det är styrkt att samtycket på ett tydligt sätt dragits tillbaka el-

ler att den tilltalade klart överskridit det samtycke som funnits. Tidigare kontakter (i form 

av sms e.d.) läggs ofta till grund för att acceptera BDSM-inslag även i situationer där ett så-

dant samtycke inte klart uttrycks, vilket leder till ansvarsfrihet på grund av samtycke. Dom-

stolarna har därigenom sänkt ribban för att anta att samtycke föreligger till en konkret 

BDSM-handling när det finns bevisning som pekar på att BDSM har accepterats tidigare el-

ler i allmänhet mellan parterna.116 

När det kommer till klara överskridanden av samtycket baseras domstolarnas resone-

mang på allmänna antaganden om vad som kan anses rimligt samt överväganden om vad 

en undergiven part typiskt sett accepterar. Slutligen verkar underrätterna knappast tillmäta 

målsägandens ringa ålder någon betydelse, så länge som målsäganden i fråga är behörig att 

lämna samtycket. Målsägandens sårbarhet diskuteras alltså inte. Att domstolarna utan vi-

dare accepterar samtycke som ansvarsfrihetsgrundande när målsäganden är mycket ung kan 

kritiseras. Särskilt problematiskt blir det då det rör sig om unga kvinnor, som, likt alla kvin-

nor, riskerar att utsättas för våld i sina nära relationer.117 Dessa unga kvinnor har inte 

samma möjlighet att förhålla sig kritiskt till (1) de konsekvenser som våldet kan komma att 

leda till och (2) innebörden av mäns våld mot kvinnor. Jag återkommer till denna proble-

matik nedan. 

                                              

 
116 I vilken mån det här rör sig om bevisrättsliga övervägningar är något oklart. Effekten blir dock den-

samma, att tidigare beteenden läggs till grund för ett (möjligtvis fingerat) framtida samtycke. 
117 Det finns många exempel från praxis där det rört sig om relationsvåld riktat mot just unga kvinnor. 

Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 1385-14 (målsägande 15 år gammal vid 
gärningstillfället), Göta hovrätt mål nr B 795-15 (målsägande 16 år gammal vid gärningstillfället; målsä-
gande ansågs ha samtyckt till en misshandel i sexuell kontext) och Hovrätten för Nedre Norrland mål 
nr B 292-18 (målsägande 19 år vid gärningstillfället).   
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6 Diskussion och avslutande synpunkter 

I det föregående har jag diskuterat och redogjort för vad BDSM är, var gränserna för an-

svarsfrihetsgrunderna samtycke och social adekvans går samt rättsligt kvalificerat de prakti-

ker som kan förekomma inom ramen för BDSM. För att återvända till kartanalogin har vi 

nu identifierat både det direkt relevanta materialet och det angränsande materialet. Nu åter-

står att sammanföra materialet och faktiskt rita kartan, vilket jag kommer att göra i det föl-

jande. Diskussionen kommer primärt att fokusera på den rättsdogmatiska delen i uppsat-

sen, d.v.s. att utreda gällande rätt. 

Efter det att de straffrättsliga gränserna för ansvarsfrihet i samband med BDSM ring-

ats in följer en kritisk diskussion, där tänkbara konsekvenser av gällande rätt analyseras 

samt ett mer dynamiskt perspektiv på gällande rätt, där sårbarhet beaktas, kommer att an-

vändas. Det kan uttryckas som så att denna del frågar varför kartan ser ut som den gör och 

diskuterar om det finns skäl för att rita den annorlunda. 

6.1 Samtycke 

Som tidigare har nämnts (under avsnitt 3) finns det skäl att först diskutera samtycke som 

ansvarsfrihetsgrund i relation till BDSM. I den mån som samtycke innebär ansvarsfrihet 

behöver man förstås inte söka en alternativ ansvarsfrihetsgrund som social adekvans.  

När det kommer till ringa misshandel verkar det vara ganska klart att ansvarsfrihet kan 

följa på grund av samtycke. Det är svårt att tänka sig en ringa misshandel som är av sådan 

allvarlig karaktär att den skulle bli oförsvarlig; då rör det sig istället om en misshandel av 

normalgraden.  

När det gäller misshandel av normalgraden rör vi oss in i gränslandet för samtycke 

som ansvarsfrihetsgrund. Hur utfallet blir beror förmodligen i stor utsträckning på den typ 

av gärning som utgör misshandeln. Samtycke till handlingar som medför en hög grad av 

smärta men låga nivåer av fara för skador kan antagligen medföra ansvarsfrihet, särskilt 

med tanke på att gärningens syfte är i den undergivnes/målsägandens intresse. Här kan sär-

skilt en jämförelse göras med den stora mängd slag med käpp som ansågs acceptabla i hov-

rätten för Övre Norrland mål nr B 367-13. Bedömningen blir svårare när det gäller sådana 

gärningar som innebär större risker för skador. Här blir gärningens syfte än mer aktuellt 

och avgörande för huruvida ansvarsfrihet kan inträda eller ej.  
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Enligt min mening bör intresset av den sexuella självbestämmanderätten som huvud-

regel väga så pass tungt att ansvarsfrihet föreligger även i dessa fall. Detta särskilt med 

domstolarnas acceptans för ömsesidiga handgemäng i åtanke. I sådana fall accepteras våld 

av inte alltför allvarlig art utan något särskilt samhälleligt intresse finns bakom som syfte. 

Om inte alltför allvarligt våld utan ett skyddsvärt syfte kan accepteras bör samma nivå av 

våld kunna accepteras när det finns ett skyddsvärt syfte. 

För sådana gärningar som överträder gränsen för en misshandel av normalgraden, 

d.v.s. grov misshandel eller synnerligen grov misshandel, verkar det stå klart att enbart sam-

tycke aldrig kan medföra ansvarsfrihet. Det innebär att samtycke till praktiker där mer per-

manenta kroppskador uppstår, eller förfarandet är särskilt utdraget, aldrig kan medföra an-

svarsfrihet på grund av enbart samtycke. Dock finns det möjlighet att ändra rubriceringen 

av gärningen på grund av samtycke, oberoende av det syfte som ligger bakom gärningen. 

Samtycket kan dock innebära att gärningen istället rubriceras som en misshandel av nor-

malgraden. 

Hur handlingens kränkning ska bedömas när det kommer till BDSM är något oklart. 

Typiskt sett skulle gärningar som utförs i syfte att förnedra någon anses vara just krän-

kande. Att exempelvis tvinga den undergivna att krypa fram till den dominante, motta en 

örfil och sedan tvingas tacka för det skulle för de flesta förmodligen kännas kränkande, och 

därmed tyda på att ansvarsfrihet inte kan föreligga. Det är dock just denna förnedring som 

kan vara önskvärd för de som utövar BDSM – det kan vara hela syftet med handlingen, 

både för den dominante och den undergivna. Rimligtvis måste målsägandens uppfattning 

av gärningen beaktas i denna bedömning, och i sådant fall kan även mycket kränkande gär-

ningar accepteras. Det är dock inte helt utan risker, då det öppnar upp för bevisning kring 

målsägandens uppfattning kring vissa gärningar. Ett sådant bevistema skulle göra en pro-

cess som redan är mycket svår för den målsägande än mer integritetskränkande. Det är 

även förenat med svårigheter att i efterhand bevisa en målsägandes inställning till en viss 

typ av handling.118 Om denna väg skulle tas måste det rimligtvis vara så att utgångspunkten 

är allmänna bedömningar om vad som kan anses vara kränkande för de flesta, varefter 

eventuella invändningar om målsägandens inställning till gärningens kränkning måste bevi-

sas. 

                                              

 
118 Problematiken är dock inte ny för domstolarna i brottmål, eftersom uppsåts- och oaktsamhetsfrågor 

är en grundläggande del av straffrätten. 
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För BDSM där gärningarna inte klart kommuniceras i förväg, på så sätt som är nor-

men för BDSM, aktualiseras hypotetiskt samtycke. Utrymmet för ansvarsfrihet är dock 

oklart. Det är, som tidigare nämnts, inte en form av ansvarsfrihet som jag kunnat finna i 

modern praxis. Samtidigt innebär det inte, som också tidigare nämnts, att ansvarsfrihet inte 

kan följa på grund av hypotetiskt samtycke. Det är tänkbart att det för extremt bagatellar-

tade gärningar, som knappast ens når upp till gränsen för ofredande, kan innebära ansvars-

frihet på grund av hypotetiskt samtycke. För de gärningar som är allvarligare än så kvarstår 

oklarheten.  

Att så är fallet är problematiskt, då det är tänkbart att en inte obetydlig del av de som 

praktiserar BDSM gör detta utan klara diskussioner om vad exakt de kommer att göra med 

sin partner i förväg. (Detsamma kan även sägas om icke-BDSM-sex.) För somliga som 

praktiserar BDSM finns kanske även ett värde i att inte veta vad som kommer att hända – 

själva okunskapen är en del av spänningen. Här bör det dock skiljas på att någon samtycker 

till BDSM (eller en viss typ av BDSM) och att någon inte samtycker till BDSM alls. I den 

första situationen har brottsoffret möjlighet att ta ställning till de risker som gärningarna 

innebär i allmänhet, och är därför närmare den situationen som kan innebära ansvarsfrihet 

enligt BrB 24 kap. 7 §. Situationen innebär även att den sexuella självbestämmanderätten 

kommer till uttryck i större utsträckning. I den andra situationen har parten inte fått möj-

lighet alls att ta ställning till riskerna, utan antas bara av gärningspersonen vilja samtycka. 

Ansvarsfrihet kan knappast komma ifråga för den senare situationen. Slutligen är det även 

svårt att tänka sig att det finns trängande skäl som gör att ett samtycke inte kan inhämtas. 

För BDSM där överraskning eller överrumpling är en del av syftet (t.ex. vid rape play där 

ett visst våld och överrumpling är en del av scenen) kan alltjämt samtycke lämnas i förväg. 

Detta skiljer sig från de negotiorium gestio-liknande situationer som skulle kunna leda till 

ansvarsfrihet vid hypotetiskt samtycke. Enligt min mening bör därför särskild försiktighet 

iakttas när det kommer till hypotetiskt samtycke som ansvarsfrihetsgrund vid BDSM. Det 

finns även goda skäl att kräva av personer som utövar BDSM, som inte är en helt ofarlig 

praktik, att dessa inhämtar samtycke av sin partner.  

Denna diskussion angränsar till den om vad som kan anses vara underförstått i ett 

samtycke. Om inte varje detalj i de BDSM-aktiviteter som ska genomföras diskuteras är det 

oklart hur långt samtycket, och därmed ansvarsfriheten, sträcker sig. För ömsesidiga hand-

gemäng är inte praxis helt klar på vad som gäller. Förmodligen bör ramarna för vad ett 

samtycke anses innefatta dras utifrån omständigheterna i det konkreta fallet, med allmänna 
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rimlighetsavväganden som grund. (Sådana allmänna rimlighetsavväganden verkar underrät-

terna göra avseende supportergrupper som inlåter sig i gruppslagsmål.) Det kan knappast 

vara rimligt att acceptera helt artfrämmande former av våld enbart för att brottsoffret har 

samtyckt till BDSM generellt sett.  

Båda de föregående diskussionerna kan kanske jämföras med den som sker avseende 

social adekvans på idrottens område, där både spelets regler och spelets idé aktualiseras. 

Man kanske kan se på BDSM på samma sätt, där det direkt uttalade samtycket innefattar 

spelets regler, medan det underförstådda är en del av spelets idé. Resonemanget kan tänkas 

bygga på att brottsoffret samtycker direkt till ”spelets regler”, och underförstått accepterar 

”spelets idé” och de risker som det kan medföra. Det är dock svårt att tänka sig att man ut-

sträcker samtycket på detta sätt. Dels då det för varje BDSM-utövare skiljer sig vad spelets 

idé är, varför det blir vanskligt att försöka visa på någon gemensam referensram för vad 

som är accepterat. Dels då själva grundskälet för att acceptera BDSM, den sexuella självbe-

stämmanderätten, sätts ur spel om det inte just rör sig om självbestämmande genom sam-

tycke. Dessa resonemang bör även hålla i den mån social adekvans används som ansvars-

frihetsgrund för BDSM.  

Det är även problematiskt att underrätterna i sina resonemang om huruvida samtycke 

har lämnats inte kommenterar den undergivnas ålder. Även om personen är behörig att 

samtycka kan det ifrågasättas huruvida en mycket ung person inser fullt ut vad hen sam-

tycker till. Samtidigt kan ett sådant resonemang kritiseras för att vara allt för paternalistiskt, 

och beröva unga sin rätt till sexuellt självbestämmande. Än mer kan det ifrågasättas om ett 

samtycke lämnat av en ung kvinna som säljer sex kan tillmätas någon större vikt.  

6.2 Social adekvans 

I den mån som en BDSM-utövare inte kan gå fri från ansvar på grund av samtycke aktuali-

seras istället social adekvans. Även här finns viss oklarhet, då ansvarsfrihetsgrunden s.a.s. 

utformas utefter det område där det aktualiseras. Som jag har redogjort för ovan skiljer sig 

exempelvis social adekvans för hälso- och sjukvården från social adekvans för lärare i deras 

tillsynsplikt. Därför bör rimligtvis något sägas om de grundförutsättningar och avväganden 

som bör gälla för social adekvans för BDSM. 

Till att börja med är det svårt att tänka sig en situation där social adekvans kan inne-

bära ansvarsfrihet och samtycke inte föreligger. Detta särskilt med tanke på vikten av den 

sexuella självbestämmanderätten. Vidare bör det, för relativt farliga praktiker som riskerar 
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att kränka grundläggande intressen, vara särskilt viktigt att inhämta samtycke. Därmed kan 

det, enligt min mening, sägas att social adekvans för BDSM enbart fungerar som en form 

av utvidgning av ansvarsfrihetsgrunden samtycke.  

Social adekvans bygger på en avvägning mellan grundläggande värden och intressen 

som finns bakom rättssystemet och straffrätten i allmänhet. För BDSM blir det en avväg-

ning av å ena sidan den sexuella självbestämmanderätten mot å andra sidan rätten till skydd 

för den kroppsliga integriteten samt skyddet av utsatta och sårbara. Hur den avvägningen 

ska göras är förstås inte självklart, utan måste göras utifrån den specifika praktiken. Som 

tolkningsdata för detta används standarder, sedvana, syfte, samhällets behov av gärningen, 

skadan på skyddsintresset samt gärningens övriga karaktär. Även hur vanlig praktiken är 

verkar spela en roll. 

Vid första anblick kan samhällets behov av BDSM verka förhållandevis litet vid en 

jämförelse med övriga områden där social adekvans aktualiseras. För hälso- och sjukvård är 

det grundläggande behov av vård; för lärares tillsynsplikt rör det sig om behovet av en god 

utbildning; för sportutövning och lek handlar det bl.a. om samhälleligt intresse för sportut-

övning, folkhälsa och gemenskap. Vid jämförelse med dessa kan intresset av att ha en viss 

typ av sex verka litet. Jag invänder dock mot en sådan syn.  

För det första kan det sägas att vikten av sexuellt självbestämmande, oavsett hur det 

sexuella självbestämmandet går till, måste anses vara av stor vikt. Sexualiteten är en funda-

mental del av oss som människor. Att inte tillåta en viss typ av sexuella yttringar är därför 

mycket ingripande, vilket inte bör göras av samhället utan tungt vägande skäl. Det bör vara 

tillräckligt att samhället kan acceptera gärningar som härstammar från ett sådant intresse.119 

(jfr NJA 2018 s. 1051 

För det andra accepteras en rad handlingar på grund av social adekvans som inte di-

rekt relaterar till områdets kärnsyfte. Som exempel på detta kan nämnas frivilliga skönhets-

ingrepp på hälso- och sjukvårdens område. Sådana ingrepp har inget direkt profylaktiskt 

syfte och utgör i objektiv mening förmodligen en grov misshandel. Ändå accepteras det 

inom ramen för social adekvans. Här kan man, enligt min mening, se att även sådana hand-

lingar som inte är ”direkt” samhällsnyttiga, utan även handlingar som främst relaterar till 

människans fria val bör värderas högt. Det räcker alltså att människors frihet kränks för att 

aktualisera ansvarsfrihet på grund av social adekvans. (Jämförelser kan förstås också göras 

                                              

 
119 Jfr ovan vid 4.2.2 om NJA 2018 s. 1051. 
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med de andra områden av social adekvans som har diskuterats.) Med det sagt innebär det 

inte att alla frihetsinskränkningar är oacceptabla, utan enbart att värdet i frihet inte får un-

derskattas.  

Det är dock oklart hur stor skadan på skyddsintresset vore om man skulle tillåta 

BDSM på grund av social adekvans. Avvägningen här blir snarast politisk, eftersom värde-

ringen av när skyddsintresset faktiskt skadas blir olika beroende på hur man ser på sam-

tycket. Exempelvis är det tänkbart att man aldrig ser det som att skyddsintresset skadas 

nämnvärt om bägge parter har samtycket, eller att skyddsintresset alltid skadas, oavsett 

samtycke. Det är möjligt att frågan lämpligast behandlas inom ramen för politiken genom 

lagstiftning. Frågan är dock hur snart en sådan lösning skulle utformas.  

BDSM verkar ha blivit alltmer accepterat i samhället. Utifrån HD:s resonemang i NJA 

1997 s. 636, och social adekvans funktion som ventil för straffrätten, verkar det enligt min 

mening rimligt att denna ökning tillmäts betydelse. Förstås kan inte att enbart det faktum att 

en praktik ökar användas som argument för att tillåta det. Däremot kan det dels tyda på att 

det praktiska behovet av en ventil, dels på förändrade attityder avseende praktiken.  

Hur långt kan ansvarsfrihet på grund av social adekvans sträckas? För att bäst kunna 

besvara den frågan bör nog jämförelser göras med de typer av våld som accepteras under 

social adekvans på andra områden för tillfället.  

På området hälsa- och sjukvård accepteras förhållandevis allvarliga former av våld 

(t.ex. i form av operationer). Det är tveksamt huruvida samma nivå av ansvarsfrihet för 

BDSM skulle kunna tolereras. Hälso- och sjukvården har, även för selektiva operationer 

som inte är profylaktiska, klara krav på att vara i enlighet med beprövad erfarenhet. Det 

finns även granskningsmöjligheter genom Inspektionen för vård och omsorg. Några sådana 

tydliga krav eller granskningsmöjligheter finns inte inom ramen för BDSM. Samma skillnad 

existerar i förhållande till organiserad sportutövning, där klara regler tillsammans med do-

mare samt disciplinnämnder har en kontrollfunktion. Slutsatsen som kan dras av detta är 

enligt min mening att gränsen för när ansvarsfrihet kan inträda vid BDSM åtminstone 

måste dras vid, eller nedanför, gränsen för hälso- och sjukvården samt organiserad sportut-

övning. Det är nämligen svårt att tänka sig att BDSM får mer officiella disciplinnämnder 

med domare som närvarar under allt BDSM-sex. 

När det istället kommer till sportutövning på amatörnivå och lek är likheterna större. 

Amatörsport saknar disciplinnämnder och andra kontrollerande funktioner, samt har sällan 

direkt utsedda domare. Lek uppstår ofta spontant och har ofta inte ens nedskrivna eller 
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tydliga regler, utan bygger på gemensamma uppfattningar kring vad som är acceptabelt eller 

ej. Det är dock oklart hur långt ansvarsfriheten sträcker sig för amatörsport och lek. Klart 

är åtminstone att gränsen för våld som kan innebära ansvarsfrihet dras lägre än vid mer or-

ganiserad sport.  

 För social adekvans avseende lärares tillsynsplikt är det enligt min mening tydligt att 

social adekvans för detta område dras snävare. Även om skälen bakom tillåtande av våld 

inom ramen för skola är att kunna försäkra sig om en fungerande utbildning ställs detta 

samhälleliga behov mot skyddet från påtvingade kroppsliga ingrepp samt agaförbudet. 

BDSM har inte samma tungt vägande skäl till att inte tillåta ansvarsfrihet. Därmed bör 

gränsen för social adekvans som ansvarsfrihetsgrund vid BDSM kunna dras högre.  

För att summera innebär det att den övre gränsen för vilket våld som kan accepteras 

inom ramen för BDSM och social adekvans går någonstans kring social adekvans vid sport 

och lek. Exakt var gränsen går är dock alltjämt oklart. Det kan också ifrågasättas huruvida 

underrätter skulle använda sig av social adekvans som ansvarsfrihetsgrund vid BDSM utan 

vägledande praxis från HD.120 

För social adekvans, som i slutändan är grundläggande överväganden om hur straffrät-

ten ska fungera när den möter verkligheten, blir det också en fråga om moralisk försvar-

barhet. Är det moraliskt försvarbart att rikta klander gentemot en individ för att denne id-

kat BDSM-sex med våldsinslag när både denne och den undergivna är nöjda?121 Med en-

bart det perspektivet, där man inte problematiserar den undergivnas samtycke, kan det vara 

svårt att rättfärdiga straffrättsligt klander. Att beteende kanske är klandervärt ur ett moraliskt 

perspektiv, till exempel med ett feministiskt perspektiv, betyder inte att det finns tillräckliga 

skäl att rikta straffrättslig klander.122 Däremot blir situationen en annan när vi talar om att 

tillämpa en oskriven undantagsregel på beteendet, eller att utvidga tillämpningsområdet för 

en skriven undantagsregel. Där krävs det tillräckligt vägande skäl för att samhället, genom 

rätten, ska kunna acceptera ett beteende. På ett annat sätt kan det uttryckas som att sam-

hället redan har bestämt sig för att kriminalisera kroppsskador och liknande förfaranden 

samt lämnat ett visst utrymme till samtycke som ansvarsfrihetsgrund, och att det nu rör sig 

om att skapa en ny undantagssituation. Skillnaden är dock, enligt min mening, inte enorm. 

                                              

 
120 Jfr exempelvis både tingsrättens och hovrättens resonemang i NJA 1997 s. 636, där T.T. dömdes för 

misshandel eftersom BrB 24 kap. 7 § inte bedömdes innebära ansvarsfrihet. 
121 Jfr Asp s. 25. 
122 Jfr Asp s. 24 p. 21 för ett liknande resonemang. 
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Det är möjligt att invända mot att det överhuvudtaget är ett problem att BDSM är 

kriminaliserat. När båda parterna är nöjda hamnar väl frågan aldrig hos en domstol? Och 

när inte båda parterna är nöjda, då bör väl straffrättsligt klander komma ifråga? Invänd-

ningen har dock flera brister. Till att börja med kan det inte accepteras att ett beteende som 

inte är klandervärt i många situationer ändå kriminaliseras. Grundläggande för straffrätten 

är principen om ultima ratio. Det faktum att det oftast löser sig genom att ingen anmälan 

görs är inte tillräckligt för att acceptera att straffrätten utformas på ett visst sätt. 

Vidare innebär att en handling oftast inte kommer till domstolens prövning inte att så 

aldrig blir fallet, eller att det inte har effekter. Om man anser att straffrättsligt klander inte är 

förtjänt för de situationer där samtycke finns och bägge parter är nöjda med situationen bör 

man inte heller acceptera att somliga riskerar att dömas för BDSM som utövats i sådana si-

tuationer. Även om det skulle vara så att det är extremt ovanligt att någon döms för brott 

på grund av BDSM i sådana situationer har det ändå en normativ och avskräckande effekt. 

En sådan effekt är inte önskvärd om inte handlingen bedöms vara klandervärd. 

6.3 Kritiskt perspektiv 

Det som diskuterats i denna uppsats har hittills gjorts med främst ett rättsdogmatiskt per-

spektiv. Att använda sig av det perspektivet leder en fram till en viss typ av slutsatser. I det 

följande görs en ansats att komma med mer kritiska synpunkter.  

Till att börja med kan situationen för BDSM inte göras så enkel som att säga att den 

som samtycker till BDSM bör kunna förfoga över intresset i hur stor utsträckning som 

helst. Även de som praktiserar BDSM befinner sig i en samhällelig kontext. Det förefaller 

som det oftare är kvinnor än män som har rollen som undergiven i BDSM.123 Det kanske 

inte är av en slump.  Det finns en sannolik risk att kvinnor accepterar våld, och att domsto-

larna bedömer samtycke och social adekvans utifrån patriarkala normer (jfr den praxis som 

har diskuterats ovan). Något tillspetsat skulle man kunna säga att de flesta kvinnor, om de 

inte påverkats av det patriarkala samhället och den mer accepterande synen på BDSM, inte 

skulle acceptera att ”utsättas” för BDSM. Ett sådant resonemang kan också sägas vara pat-

riarkalt genom att det berövar kvinnor sin autonomi, och ser dem som per definition sår-

bara. Sådana resonemang bortser även från en del av den dynamik som är grundläggande 

för BDSM. Samma problem uppstår i relation till huruvida självskadebeteende kan komma 

                                              

 
123 Jfr dock not nedan under 124. 
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till uttryck genom BDSM, och huruvida detta bäst åtgärdas genom straffrätten. Är det rim-

ligast att skydda kvinnor från sitt eget självskadebeteende, eller är det att beröva dem deras 

autonomi? 

Även om man utgår från sårbarhet i bedömningen av BDSM finns vissa skillnader 

gentemot våld i nära relationer. BDSM ska utföras i bägge parters intresse, för att gemen-

samt uppnå något; våld i nära relationer är ensidigt. Samtidigt kan man, återigen med sår-

barhet som utgångspunkt, fråga sig huruvida det alltid är verkligheten för BDSM. Det är 

inte omöjligt att sårbara kvinnor tvingas vara undergivna, inte genom brott, utan genom 

samhällets normer (jfr diskussionen ovan). 

Trots att svensk praxis kring BDSM (eller sex med våldsinslag) pekar på att det pri-

märt är män som utsätter kvinnor för våld (både med och utan samtycke) finns det anled-

ning att anta att mörkertalet (i allmänhet) är stort.124 Det är, av flera orsaker, möjligt att mål 

där män utsätts för våld av kvinnor eller män faktiskt existerar. (Med detta sagt är det, uti-

från erfarenheten med våld i nära relationer i allmänhet, förmodligen alltjämt fallet att 

kvinnor utsätts i större omfattning än män och att män i större omfattning är gärningsper-

soner.) En orsak kan vara tabu. En annan kan vara att rättsväsendet inte tar mål där män är 

brottsoffer på lika stort allvar. Ett exempel på detta är all den rättspraxis där män inlåter sig 

i slagsmål med varandra, och detta accepteras i större utsträckning än vad som hade varit 

fallet om parterna hade varit av olika kön. (Det ska dock tillägas att det i mitt material finns 

ett mål där det rörde sig om två kvinnor samt ett mål där det rörde sig om en kvinna och 

en man som inlät sig i slagsmål.125 I det senare målet friades från ansvar på grund av sam-

tycke.)  

Särskilt bör även lagstiftningens historia vägas in. Fram till 1850-talet kunde mannen 

aga sin hustru i hemmet, och fram till 1965, eller i praktiken 1984, betraktades sexuella 

övergrepp på hustrun inte vara möjliga utom i extremfall.126 Sådana kulturella faktorer finns 

kvar under en lång tid även efter det att de försvunnit ur lagstiftningen, vilket vi tydligt kan 

se i det våld som alltjämt riktas mot kvinnor av män. Det går helt enkelt inte att ignorera att 

kvinnor utsätts för mer våld proportionerligt, och att detta våld främst genomförs av män. 

                                              

 
124 Jfr dock Pa s. 60 som inte verkar vara av uppfattningen att könsfördelningen är så ensidig avseende 

vem som är undergiven respektive dominant inom ramen för BDSM. 
125 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 997-05 respektive hovrätten för Nedre Norrland mål 

nr B 692-11. 
126 Se t.ex. SOU 2010:71 s. 52 ff. för en redogörelse. 
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BDSM som sådant faller potentiellt utanför denna dimension (det kan dock, som ovan 

nämnts, ifrågasättas om inte våldet som sådant är ett uttryck för könsnormer och köns-

maktsordningen/patriarkatet och att våldet, eller delar av det, då egentligen inte är frivil-

ligt), men påverkar ändå situationer av våld i nära relationer. Om man kan samtycka till 

våld, om än det enbart är inom en sexuell kontext, underlättas efterhandskonstruktioner i 

fall av våld i nära relationer och gärningarna blir svårare att utreda. Frågan är om sådan 

processrättslig och bevismässig hänsyn är acceptabel att väga mot att straffa någon som po-

tentiellt inte har gjort något fel i samhällets ögon. Är det acceptabelt att fälla någon för en 

gärning som saknar tunga skäl för straffrättsligt klander för att kunna fälla en annan där 

straffrättsligt klander är rättfärdigat? 

Åtminstone kan det sägas att antalet mål där män är brottsoffer inte är noll om man 

tar till ett internationellt perspektiv. Rättsfallet R. v. Brown och det efterföljande målet i 

Europadomstolen Laskey m.fl. v. UK är ett exempel ur brittisk rätt där både målsägande 

och tilltalade var män som utövade BDSM.127 

6.4 Avslutande tankar 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att gränserna för BDSM alltjämt är oklara. Gär-

ningar som utgör en ringa misshandel eller en misshandel av normalgraden kan förmodlig-

en undgå ansvar genom samtycke som ansvarsfrihetsgrund. I den mån det rör sig om en 

misshandel av normalgraden som inte kan accepteras enbart på grund av samtycke enligt 

BrB 24 kap. 7 § finns möjlighet till ansvarsfrihet på grund av social adekvans i kombination 

med samtycke. Det är tänkbart (men otroligt) att så också är fallet för en grov misshandel 

som dock inte går utöver det som vore tillåtet inom ramen för organiserad sportutövning. 

En synnerligen grov misshandel kan aldrig accepteras, ej heller inom ramen för social ade-

kvans. Det är dock tveksamt huruvida domstolar i praktiken skulle acceptera social ade-

kvans som ansvarsfrihetsgrund vid BDSM. Det är tänkbart att de istället skulle invänta pre-

judikat från Högsta domstolen eller lagstiftning.128 

Avslutningsvis kan det sägas att samhällets syn på BDSM har förändrats, vare sig man 

vill se detta som en positiv utveckling eller ej. En praktik som tidigare har ansetts inte bara 

                                              

 
127 Herring s. 334–342 diskuterar ingående målet och dess effekt i brittisk rätt.  
128 Jfr regleringen som skedde efter NJA 1997 s. 636 genom lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar 

samt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher som bytte ut lagen (1969:612) 
om förbud mot professionell boxning. 



55 
 

 

 

skamlig utan direkt sjuklig är nu en del av den allmänna populärkulturen. Frågan är bara 

hur lång tid det kommer att dröja innan denna förändring når djupnivåerna i juridiken.129 

Det verkar dock som att rättssystemet hittills har kunnat hantera frågor kring BDSM. Sättet 

som det har hanterats på, och kan komma att hanteras på, går dock att ifrågasätta.  

 

  

                                              

 
129 Jfr snarast anekdotiskt Jareborg s. 178 som år 1994 poängterar att sadism, masochism och tatuering-

ar saknar etiskt berättigande. 
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