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Sammanfattning 
 

Det är inte möjligt att ge ett konkret svar på frågan vad som gör en handling 

socialadekvat. Vad som däremot är möjligt, är att visa vilka gemensamma nämnare som 

finns bakom gärningar som bedömts socialadekvata. Två grundläggande nämnare tycks 

vara framträdande; den ena är att området – inom vilket gärningen vidtagits – fyller 

någon typ av samhällsnytta och den andra är att området har en fungerande 

självreglering, med andra ord ska det finnas ett regelverk och någon funktion för att 

säkerställa dess efterlevnad.   

 

Inte heller är det möjligt att ge ett svar på i vilket led som prövningen av social 

adekvans ska göras. Vissa författare menar att prövningen är ett led i den gärningsculpa-

prövning som görs under brottsbeskrivningsenligheten, medan andra författare påstår att 

prövningen ska göras som en rättfärdigandegrund, efter konstaterandet att en 

brottsbeskrivningsenlig gärning begåtts. 

 

Rättsläget idag visar på olika uppfattningar om vart prövningen ska göras. En viss 

skillnad kan skönjas beroende på vilket område som gärningen vidtagits inom. Inom 

hälso- och sjukvårdsområdet verkar man resonera som att prövningen görs under 

brottsbeskrivningsenligheten, medan inom sport och idrott, prövningen hamnar under 

rättfärdigandegrunder, sammanvävd med BrB 24 kap. 7 § om samtycke. 

 

Den här skillnaden får betydelse för den tilltalade beroende på i vilken del som 

prövningen görs; dels i form av vilken bevisning som blir aktuell, dels genom att 

rättssystemet kommunicerar olika mått av klander beroende på om prövningen görs 

under brottsbeskrivningsenligheten eller som en rättfärdigandegrund. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Under de senaste tio åren har ett antal medialt uppmärksammade fall behandlat frågan 

om social adekvans. Under 2009 simulerade konstnären Anna Odell ett 

självmordsförsök på Liljeholmsbron i Stockholm med målet att spela psykiskt sjuk för 

att föras till psykakuten på S:t Görans sjukhus. Syftet var att uppmärksamma problem 

inom psykiatrin. Anna Odell fälldes för oredligt förfarande och hennes försvar var att 

gärningen begåtts i granskande syfte och därmed var socialadekvat. 

 

Samma granskande syfte påstod sig de journalister ha, som våren 2010 genomförde ett 

vapenköp i Malmö och senare åtalades för vapenbrott. Bakgrunden var att det under 

denna tid var oroligt i Malmö då skottlossningar ägde rum på öppen gata och polisen 

stod handfallen. Ryktet cirkulerade om att ”vapnen flödade” och Expressens 

chefredaktör gav därför dessa två journalister i uppdrag köpa ett illegalt vapen för att 

bekräfta sanningshalten i ryktet. 

 

Under samma år, 2010, friades en tilltalad vid Hovrätten över Skåne och Blekinge för 

grov misshandel i vad som i media kallades ”Malmöfallet”. Fallet handlade om så kallat 

BDSM sex, och banade väg för en debatt huruvida denna aktivitet kan ses som 

socialadekvat, och därmed utöka området för hur mycket våld ett giltigt samtycke enligt 

BrB 24 kap. 7 § kan rättfärdiga. 

 

Social adekvans används som en säkerhetsventil, för tillfällen då en lagbestämmelse 

även omfattar gärningar som inte avsetts för kriminalisering. Tillämpningsområdet för 

social adekvans är påtagligt framförallt inom organiserad idrott och inom hälso- och 

sjukvården. Inom dessa områden förekommer gärningar som innefattar sådant våld som 

inte accepteras i samhället i övrigt.  

 

Vid en genomgång om vad som skrivits på området finner man främst Ivar Strahl och 

Ivar Agge som behandlat detta i litteraturen under 1970-talet. Jareborg, eller Petter Asp 
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och Magnus Ulväng som tagit över Jareborgs verk, har en nyare framställning från 

2014.  Författarna är överens om vad social adekvans innebär materiellt, men åsikterna 

går isär vad gäller tillämpningen. Ska prövningen om en gärning är socialadekvat göras 

som en del av brottsbeskrivningsenligheten eller ska den göras under rättfärdigande-

grunderna? 

 

Med tanke på att social adekvans använts som rättfärdigandegrund i ett flertal 

uppmärksammade mål under de senaste fem åren finns anledning att försöka ge en 

sammanhängande bild av hur tillämpningen avsetts från lagstiftarhåll och hur den 

förverkligas av domstolarna. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

En gärning som uppfyller rekvisiten i ett straffstadgande i brottsbalken eller inom 

specialstraffrätten bör i vissa fall tillåtas, trots att gärningen inte heller faller inom 

någon rättfärdigandegrund i 24 kap. BrB. Anledningen är att ett straffstadgande kan 

omfatta fler situationer till sin utformning än vad som åsyftats vid införandet. Det är i 

sådana fall som social adekvans fungerar som en säkerhetsventil eller ”slasktratt”. 

Denna uppfattning får anses delad inom straffrätten.1   

 

Syftet med uppsatsen är dels att belysa de faktorer som ligger till grund för en 

socialadekvat gärning, dels att undersöka de uppfattningar som inte delas inom 

doktrinen, nämligen de skillnader som råder avseende i vilket led prövningen ska göras. 

För att nå detta syfte görs ett försök att i viss mån systematisera de gärningar som 

uppfattats som socialadekvata för att på så sätt försöka utkristallisera gemensamma 

faktorer som varit av betydelse, och se i vilket led som prövningen gjorts.  

 

Mot bakgrund av syftet uppkommer andra intressanta frågor som diskuteras i uppsatsen. 

Eftersom vissa författare menar att prövningen om social adekvans ska göras som en del 

av brottsbeskrivningsenligheten medan andra hävdar att prövningen ska göras som en 

fristående rättfärdigandegrund, uppkommer frågor kring vilka effekter detta får för den 

                                                
1 Se exempelvis; Jareborg, s. 254, Agge, s. 325-329, Strahl, s. 404-405. 
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tilltalade; vilka fördelar respektive nackdelar finns beroende på var provningen görs? 

Och, för de som förespråkar att prövningen ska göras som en rättfärdigandegrund blir 

även frågan om relationen till de skrivna undantagsgrunderna i 24 kap BrB. Är social 

adekvans isolerad från dessa eller är tillämpningen sammanvävd med exempelvis 

ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap 7 § BrB?  

 

Det finns intresse av att försöka systematisera tillämpningen i och med att det råder 

olika uppfattningar inom doktrinen, men även eftersom bedömningen av huruvida en 

gärning är socialadekvat eller ej, är dynamisk i förhållande till vilka sociala normer som 

härskar för tillfället.2 Härigenom väcks intresse för en nutida diskussion kring gärningar 

som begås inom områden som BDSM-sex och även vad gäller granskande journalistik. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
  

Eftersom social adekvans redan är ett smalt ämne kommer det mesta som rör ämnet att 

behandlas. Vissa författare presenterar och jämför samtliga rättfärdigandegrunder i 24 

kap BrB. I denna uppsats kommer endast samtycke i 7 § behandlas. Anledingen är att 

samtycket är mest centralt inom området.3  

 

 

1.4 Metod och material 
 

För att nå syftet och besvara frågeställningarna kommer som bekant lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin behandlas, vad som kallas en rättsdogmatisk metod. Eftersom ämnet 

i uppsatsen är just en oskriven undantagsregel kommer fokus ligga på vad som 

framförts i doktrin eftersom praxis på området är något sparsam. Ivar Agge och Ivar 

Strahl, som båda utkom med sina sista verk på 1970 talet behandlas tillsammans med 

Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborgs ”Kriminalrättens Grunder”, från 2014. 

Dessa verk ger en nutida förståelse av innebörden social adekvans, och illustrerar även 

                                                
2 SOU 1988:7 s. 129. 
3 För en genomgång av samtliga grunder i 24 kap BrB hänvisas till Emil Norbergs examenuppsats: 
”Social Adekvans – Om oskrivna undatag från straffrättens område” Uppsala, VT 2012. 
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de olika uppfattningar som finns rörande tillämpningen. När det gäller de två stora 

områdena sport och idrott och hälso- och sjukvård har litteratur valts som enbart 

fokuserar på dessa områden. Syftet med valet är att ge en djupare förståelse.    

 

Vad gäller praxis är den sparsam från Högsta domstolen. De fall där social adekvans 

aktualiserats behandlas, men även underättsdomar är medtagna för att skapa underlag 

för analys. Förarbetena nämner social adekvans men lämnar ingen vägledning för 

tillämpningen. Vad som förklaras är just funktionen som en säkerhetsventil eller 

”slasktratt”, men verkar överlämna till rättstillämpningen att bestämma närmare 

innehåll. Med andra ord kommer praxis och doktrin att till stor del ligga till grund för 

diskussionen om tillämpningen av denna oskrivna undatagsregel. 

 

Av pedagogiska skäl används Asp och Ulvängs ”schema” över brottsbegreppet (som är 

en vidareutveckling av Jareborgs). I detta schema finns 4 delar som kallas A1 och A2, 

som representerar rekvisit hänförliga till otillåten gärning, samt  B1 och B2, som 

representerar skuldrekvisiten.  

 

Genomgående i uppsatsen refereras till ”brottsbeskrivningsenlighet” (A1) och 

”rättfärdigandegrunder” (A2), detta för att navigera läsaren i vilken del av bedömningen 

som är aktuell. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en överblick av brottsbegreppet. Detta för att skapa en förståelse 

av vad begrepp som brottsbeskrivningsenlighet och rättfärdigandegrunder innebär, då 

dessa är centrala för hela uppsatsen. I samband med detta ges en presentation av vad 

social adekvans innebär och även rättfärdigandegrunden samtycke i 24 kap 7 § BrB. 

 

Efter denna materiella presentation ges en förklaring på de olika uppfattningarna om 

tilläpmningen av social adekvans. Kapitel tre och fyra behandlar de två huvudområdena, 

där social adekvans är som mest framträdande i och med att gärningar som egentligen är 

otillåtna förekommer i stor utsträckning inom sport och idrott samt hälso- och sjukvård.  
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Det femte kapitlet behandlar omården som är mer ”spretande”, men där social adekvans 

ändå har en funktion. Bortsett från de mer tradionella områdena kommer i detta kapitel 

BDSM, granskande journalistik och även religiösa motiv att behandlas.  

 

Kapitel sex börjar med en sammanställning av vilka gemensamma grunder som kan 

skönjas ligga bakom gärningar som bedömts socialadekvata. Ett försök görs att samla 

dessa för att presentera en minsta gemensamma nämnare för framtida områden. Denna 

presentaion efterföljs av olika aspekter på prövningen, vilka fördelar och nackdelar 

finns beroende på om prövningen görs under brottsbeskrivningsenlighet eller som en 

rättfärdigandegrund. Som sista del i detta kapitel behandlas relationen till samtycke i 

BrB 24 kap. 7 §. Slutsatsen återfinns i det sjunde kapitlet. 
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2. Social adekvans 
 

2.1 Inledning 
 

Enligt BrB 1 kap. 1 § är ett brott en gärning som är föreskriven i denna balk eller i 

annan lag eller författning ”och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”. 

Inom doktrinen talar man om brottets objektiva och subjektiva sida. Brottets objektiva 

sida innefattar en bedömning om rekvisiten i aktuellt lagrum är uppfyllda medan den 

subjektiva sidan innefattar gärningsmannens personliga ansvar i form av uppsåt eller 

oaktsamhet.4  

 

Jareborgs modell över brottets objektiva sida är tvådelad. Först och främst undersöks 

om rekvisiten i lagrummet är uppfyllda. Är så fallet föreligger brottsbeskrivnings-

enlighet och nästa steg blir då att se om gärningen ändå kan rättfärdigas enligt någon 

skriven rättfärdigandegrund i 24 kap. BrB.5 Om gärningen kan rättfärdigas innebär det 

att ett otillåtet risktagande föreligger, men att detta är rättfärdigat. Är det inte möjligt att 

rättfärdiga gärningen föreligger objektivt sett ett brott och man får då gå vidare att 

undersöka gärningsmannens personliga ansvar. 

 

Bedömningen huruvida en gärning är socialadekvat görs inom brottets objektiva sida, 

under grunderna för brottsbeskrivningsenlighet och under rättfärdigandegrunder.6 

 

 

2.2 Brottsbeskrivningsenlighet 
 

Det räcker dock inte enbart att konstatera att rekvisiten i ett lagrum är uppfyllda. Hade 

så varit fallet hade orimligt många gärningar fallit inom en bestämmelse och brotts-

beskrivningsenlighet hade förelegat i de mest orimliga och långsökta fall. Som Jareborg 

skriver, hade det i sådana fall varit möjligt att hålla föräldrar ansvariga för brott som 
                                                
4 Se exempelvis; Strahl, s. 20 och Agge s, 245. (Brottets subjektiva sida kommer inte behandlas vidare då 
social adekvans verkar inom brottets objektiva sida). 
5 Jareborg s. 58 f. 
6 Se Strahl, s 407 f, Agge, s. 330, Jareborg, s. 255. 
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begås av deras barn enbart på den grunden att de satt dem till livet. För att skala bort 

sådana orimliga resultat görs en bedömning om gärningsculpa förelegat eller inte.7  

 

Jareborg delar upp denna prövning om gärningsculpa i att man först ställer sig frågan 

om den kontrollerade gärningen som gärningsmannen begår innefattar ett otillåtet 

risktagande, och sedan huruvida gärningen orsakat följden på ett relevant sätt.8  

 

En kontrollerad gärning innebär att gärningsmannen har möjlighet att när som helst 

avsluta vad som sker under gärningen. Huruvida gärningsmannen själv inser vad han 

håller på att orsaka, eller ens att han har kontroll, spelar ingen roll utan det väsentliga är 

gärningsmannens förmåga att förhindra att brott förövas.9 För att det ska röra sig om ett 

otillåtet risktagande bedöms den gärning som orsakat följden. Här bedöms om det finns 

en risk för att följden inträffar, samt om det finns goda skäl att avstå.10 I Jareborgs 

exempel rör det sig om att en person slår en annan i huvudet så denne avlider. I detta 

exempel kan gärningsmannen avbryta händelseförloppet fram till dess att slaget träffar 

huvudet och därefter ligger det utanför hans kontroll. Det otillåtna risktagandet ligger 

naturligtvis i slaget mot huvudet.11 

 

Att gärningen orsakat följden på ett relevant sätt kan sägas utgöra en spegelbild av de 

risker som gör den kontrollerade gärningen till ett otillåtet risktagande. Man talar om ett 

krav på riskförverkligande.12 Här görs alltså en rimlighetsbedömning genom att riskerna 

i gärningen ställs i relation till resultatet. I exemplet ovan kan konstateras att 

riskförverkligandet – det vill säga dödsfallet – inträffar som en naturlig följd av att det 

är ett förutsebart scenario för gärningsmannen.13 

 

Det finns dock fall där gärningsmannen inte har kontroll över skeendet i samma 

utsträckning som i exemplet ovan. Om man tänker sig att en person slänger en 

cigarettfimp på backen som resulterar i att ett kvarter brinner ned, upphör 

gärningsmannens kontroll när han släpper fimpen.  
                                                
7 Jareborg s. 135. Strahl å sin sida talar om ett ”hypotetiskt prov”, se; Strahl s. 56 f, och Agge talar om ett 
”adekvanskrav”, se; Agge s. 296 f. 
8 Jareborg, s. 135. 
9 A.a. s. 139. 
10 A.a. s. 149. 
11 A.a. s. 146. 
12 A.a. s. 165. 
13 Det finns andra faktorer som kan spela in, exempelvis hur hårt slaget är, offrets hälsa o.s.v. 
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Frågan uppkommer då om resultatet – att kvarteret brinner ned – är en spegelbild av de 

risker som finns när personen släpper fimpen, och om det därför fanns goda skäl att 

avstå från detta.  

 

Jareborg är av uppfattningen att socialadekvans kan fria från ansvar i dessa fall genom 

vad han kallar, socialadekvans genom bristande gärningsculpa. Slutsatsen kan därför 

dras att gärningar, som inte uppfyller kravet på gärningsculpa utesluter en otillåten 

gärning genom att handlandet är socialadekvat. Att kasta en fimp på marken kan i vissa 

fall, exempelvis om marken är snötäckt, därför anses socialadekvat och av samma 

anledning tillåtet. Rör det sig däremot om ett kontrollerat handlande, som i exemplet 

med slaget mot huvudet finns utöver detta även möjlighet att fria på 

rättfärdigandegrunden social adekvans.14  

 

Alltså, i situationer som rör okontrollerade gärningar kan social adekvans fria från 

ansvar i två delar av prövningen. Dels vid prövningen om gärningsculpa och även vid 

prövning om en otillåten gärning är rättfärdigad. Rör det sig däremot om en kontrollerad 

gärning finns endast möjlighet att undanta den genom rättfärdigande i och med 

gärningsmannens förmåga att när som helst avsluta handlingen. 

 

 

2.3.1 Rättfärdigande omständigheter 
 

De omständigheter som kan rättfärdiga en annars otillåten gärning är till viss del införda 

i BrB 24 kap. Av intresse för denna uppsats är framförallt 7 § om samtycke. 

Undantagsgrunderna som införts i kapitlet är inte uttömmande utan det finns gärningar 

som trots att de inte faller under något av dessa undantag, bör undantas från 

kriminalisering.  

 

Situationer som uppstår inom idrotten kan ges som exempel. Om man tänker sig en 

fotbollsmatch och en situation där en motspelare – i syfte att hindra en anfallare från att 

göra mål – sparkar denna på benet så spelaren faller, uppfyller ju sparken rekvisiten för 

misshandel i BrB 3 kap. 5 §. Motspelaren har uppsåtligen tillfogat anfallaren smärta och 

                                                
14 Jareborg s. 255. 
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ska enligt bestämmelsen dömas för misshandel (ringa). Att så inte sker beror dels på att 

anfallaren genom deltagandet samtyckt till visst våld i samband med matchen. Dels att 

gärningar som förvisso bryter mot spelets regler, anses socialadekvata och därmed 

tillåtna rent straffrättsligt. 

 

 

2.3.2 Samtycke 

 

BrB 24 kap. 7 § stadgar att en gärning som utförs mot någon som lämnat samtycke 

endast utgör ett brott om ”[…] gärningen är oförsvarlig med hänsyn till den skada, 

kränkning eller fara som den medför, syfte och övriga omständigheter”. 

 

I förarbetena nämns att det vanligen inte är straffbart att, med någons samtycke tillfoga 

denne smärta eller ringa kroppsskada, men samtycket kan inte rättfärdiga mer 

kvalificerad misshandel. Samtycke kan alltså utesluta ansvar vid ringa misshandel, men 

vid misshandel av normalgraden samt vid grov misshandel, medför det i princip inte 

ansvarsfrihet.15  

  

Det finns inget formkrav på hur ett giltigt samtycke lämnas men vissa kriterier finns för 

att samtycket verkligen innebär att personen get upp det straffskyddade intresset. Dessa 

kriterier är att den samtyckande är behörig att förfoga över intresset, kapabel att förstå 

innebörden av det, att det är frivilligt och allvarligt menat samt att de lämnats under 

insikt om alla relevanta förhållanden. Gäller det handlingar som är utsträckta över tiden, 

krävs samtycke under hela tiden gärningsmannen har kontroll över skeendet.16  

 

I NJA 1993 s. 553 berör HD relationen mellan samtycke och misshandel/ofredande. Två 

skolpojkar hade hamnat i slagsmål med varandra och den ene slagit den andre med 

knuten näve i ansiktet varpå denna ramlat bakåt medvetslös. HD uttalar att:  

 
”när två ungdomar inlåter sig i bråk med varandra följer att båda är 

inställda på att ofreda den andre och att i någon utsträckning tillfoga 

varandra smärta och ringare övergående skador, till exempel blåmärken 

                                                
15 Prop. 1993/94:130 s. 38 f, se även SOU 1988:7 s. 123. 
16 Prop. 1993/94:130 s. 38 f. 
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och mindre svullnader, […] så länge bråket hålls på den nivån får det anses 

ligga i situationen som sådan att det inte kan bli fråga om ansvar för 

misshandel eller ofredande, detta beror på allmänna straffrättsliga 

grundsatser om samtyckets ansvarsbefriande verkan.” 

  

Här bekräftar HD vad som sägs i propositionen om att samtycke kan lämnas till ringa 

misshandel – som resulterar i ringare, övergående skador så som blåmärken och mindre 

svullnader.17 

 

I NJA 2004 s. 176, det så kallade ”Hiv-fallet”, behandlade HD försvarlighets-

bedömningen. I fallet hade gärningsmannen, som var hiv-positiv, haft oskyddat sex med 

målsäganden. HD uttalade att gärningar kan anses oförsvarliga trots att samtycke 

förelegat. En bedömning av allvaret i den skada som faran avser och risken för dess 

förverkligande talar för detta. I fallet bedömdes HIV-infektion som en mycket allvarlig 

sjukdom, men risken för smitta i detta fall var låg och därför ansågs gärningen inte 

oförsvarlig.  

 

Rättsläget när det gäller ansvarsfrihet vid ett giltigt lämnat samtycke kan sammanfattas 

på följande vis. Vid ringa misshandel, som resulterar i lättare skador, är ett samtycke 

ansvarsbefriande. Avser gärningen allvarligare skador får bedömning göras utifrån hur 

allvarlig skadan är som risken avser, och även hur sannolikt det är att skadan inträffar.18 

I dessa fall bör dock möjligheten till samtycke vara relativt begränsat.  

 

Mot bakgrund av att kriterierna för ett giltigt samtycke ställer krav på en insikt om 

relevanta förhållanden och även krav att personen förstår innebörden av det lämnade 

samtycket, uppstår problem vid exempelvis sport och idrott då det kan vara svårt att på 

förhand förutse vad man egentligen samtycker till. Lindholm uppmärksammar att detta 

framförallt kan vara fallet med unga personer.19 

 

 

 

                                                
17 Detta avgörande kom innan BrB 24 kap. 7 § infördes, men syftet med införandet var just att kodifiera 
gällande rätt, se prop. 1993/94:130 s. 42. 
18 RH 2006:47 är ett exempel på när en gärning bedömts som oförsvarlig. Fallet i sig rör dock mer vad 
gärningsmannen bör ha insett än vad som krävs för ett giltigt lämnat samtycke. 
19 Lindholm s. 193. 
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2.4 Innebörd och prövning av social adekvans 
 

Social adekvans har olika namn inom doktrinen. Strahl kallar situationerna för 

”intressekollisioner”, eller ”livets regel”20 och Agge för ”atypiska situationer”.21 Vissa 

författare menar att prövningen huruvida en gärning är socialadekvat eller inte ska göras 

under brottsbeskrivningsenligheten medan andra placerar prövningen under 

rättfärdigandegrunderna. Slutligen finns även de som placerar prövningen under båda 

dessa områden. Gemensamt för dessa begrepp är att de fungerar som en dogmatisk 

slasktratt eller säkerhetsventil, som endast bör användas om man inte kan hitta stöd för 

ansvarsfriheten i bättre förankrade regler och principer.22  

 

Bakgrunden till att ha en oskriven undantagsregel parallellt med de kodifierade 

rättfärdigandegrunderna i BrB 24 kap. ligger i hur straffbestämmelserna är formulerade. 

När lagstiftaren formulerar ett lagrum så täcks otaliga gärningar in i beskrivningen, även 

sådana som inte är avsedda att kriminaliseras. Därför behövs en säkerhetsventil för 

möjligheten att undanta sådana fall. 

 

Strahl nämner att det i vissa brottsbeskrivningar tagits in rekvisit som uttryckligen ger 

domstolen möjlighet att göra en intresseavvägning, som exempelvis 

otillbörlighetsrekvisitet i BrB 17 kap. 2 § som rör förgripelse mot tjänsteman. Ett sådant 

saknas i exempelvis BrB 17 kap. 11 § st. 2 om skyddande av brottsling, men det innebär 

inte – enligt Strahl, – att det skulle vara otillåtet att exempelvis köra en skadad till 

sjukhus efter en trafikolycka, eller att flytta ett fordon som står mitt i vägen utan att 

fällas till ansvar. Detta trots att det finns risk för att bevis undanröjs. I sådana fall, där 

det saknas ett sådant ”avvägnings-rekvisit” får domstolen göra en intresseavvägning 

mot bakgrund av vad stadgandet i sig handlar om.23  

 

                                                
20 Strahl s. 403 och 408. 
21 Agge s. 330. 
22 Jareborg s. 254. Vidare verkar grunden social adekvans utvecklats under 1900-talet. Ser man till 
litteratur från sekelskiftet nämns inget om en ”allmän rättfärdigandegrund”, vid sidan om de som under 
denna period fanns i praxis. Hagströmer nämner dock att; ”[D]et gives nämligen omständigheter, i kraft 
af hvilka hvad som i allmänhet är rättsstridigt undantagsvis icke blir det. Så hvidt dessa omständigheter 
äro af allmännare betydelse…”, härefter behandlar han vissa av de grunder som idag är införda i BrB 24 
kap, men inget om att det även kan finnas andra tillfällen där rättsstridighetsen är utesluten. Se s. 108. 
23 Strahl s. 403-405. 
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En sådan avvägning gjordes i NJA 1944 s. 67. I fallet var en man på besök i en lägenhet 

som tillhörde en annan man och dennes hustru, då hustrun var ensam hemma. När 

hennes man kom hem sa han åt den besökande mannen att genast lämna lägenheten 

vilket han inte gjorde. Enligt dåvarande lagstiftning, (strafflagen 11:10 nuvarande BrB 4 

kap. 6 §), utgjorde det hemfridsbrott att vägra lämna lägenheten efter tillsägelse. Då 

mannen som kom hem var väldigt upprörd vägrade mannen lämna lägenheten då han 

fruktade för kvinnans säkerhet. Han lämnade därför lägenheten först efter att kvinnan 

gjort sig i ordning och kunde följa med honom därifrån. HD friade mannen från 

hemfridsbrott. I detta fall stod hemfridsintresset mot intresset att skydda den kroppsliga 

integriteten (kvinnans), varav det förstnämnda fick ge vika på grund av 

intressekollision.24  

 

Strahl ger ett exempel där en brorson köper en flygbiljett till sin faster i förhoppning om 

att planet ska störta och fastern avlida, så brorsonen får ut sitt arv. Strahl menar att 

denna situation kan förklaras med social adekvans då brorsonen inte ska dömas för 

uppsåtligt dödande. Han avfärdar förklaringen att han ska frias på grund av bristande 

adekvat kausalitet då han menar att det inte är helt ovanligt att flygplan störtar och att 

det är en typisk fara vid flygresor, utan menar i stället att brorsonens införskaffande av 

biljetten är socialadekvat.25 Härigenom kan man få intrycket att han menar – som även 

Jareborg skriver – socialadekvans genom bristande gärningsculpa, vilket ger stöd åt att 

Strahl placerar bedömningen inom brottsbeskrivningsenligheten 

 

Stahls uppfattning är således att tillämpningen och funktionen av intressekollisioner får 

bedömas från lagrum till lagrum. Finns ett uttryckligt rekvisit som ger domstolen 

möjlighet att göra en avvägning löser man problemet därigenom. Saknas det får man se 

till skyddssyftena bakom bestämmelsen för att ställa dessa mot intresset från fall till fall, 

som gjordes i NJA 1944 s. 67.  

 

Var Strahl placerar bedömningen är lite oklart. När han talar om intresseavvägningen 

från fall till fall får man intrycket av att han rör sig inom brottsbeskrivningsenligheten, i 

och med att prövningen görs på ett stadium för att konstatera vilket intresse bakom 

                                                
24 Strahl s. 406. I detta rättsfall var det antagligen rättfärdigandegrunden nöd som var aktuell. Rättsfallet 
är dock medtaget för att belysa just intresseavvägningen. 
25 Strahl s. 407 f. 
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brottsbeskrivningen som ska få företräde. Strahl är för övrigt ingen anhängare om läran 

om adekvat kausalitet, vilket kan tyda på att han försöker hitta ett alternativ till den 

bedömning av gärningsculpa som görs inom brottsbeskrivningsenligheten.26   

 

Alternativt kan han tala om social adekvans som en fristående rättfärdigandegrund. Vad 

som kan tyda på detta är att han behandlar social adekvans i slutet på sitt kapitel om 

”Regler med allmän räckvidd” efter avsnitten om nöd och samtycke. 

 

Sammantaget finner jag dock mest stöd för att Strahl placerar social adekvans som en 

undantagsgrund – livets regel – som kan rättfärdiga otillåtna gärningar inom brotts-

beskrivningsenligheten då de är socialadekvata – så som att köpa en flygbiljett till 

någon.  

 

Agge ser rättfärdigandegrunderna i sin helhet som ”atypiska situationer”, och 

handlingar som faller inom social adekvans som en grupp inom dessa. Närmare bestämt 

de som inte är införda i lagtexten.27 Vid sidan av brottets objektiva och subjektiva sida, 

finns ett negativt moment. Detta innebär att det, vid sidan av att de objektiva och 

subjektiva förutsättningarna ska vara uppfyllda, det inte får finnas någon särskild grund 

att undanta handlingen från straffbudets tillämpningsområde.28 Agge illustrerar det hela 

med två cirklar. Den yttersta visar straffbestämmelsens ordalydelse och formella 

tillämpningsområde, medan den minsta, innersta cirkeln visar tillämpningen med 

hänsyn till de atypiska situationerna.29  

 

Bakgrunden till att dessa atypiska situationer uppstår ligger i lagstiftarens svårighet att 

formulera ett straffbud. Detta på grund av att det måste göras en avvägning mellan 

risken att kriminalisera för mycket och legalitetsprincipens krav på entydighet och 

fasthet vid utformningen av straffbestämmelserna.30  

 

Agge placerar således bedömningen efter straffbestämmelsens objektiva sida. Det 

innebär att bedömningen av det ”negativa momentet” – det vill säga frånvaron av en 

                                                
26 Strahl s. 72-74. 
27 Agge s. 345. 
28 Agge s. 330. 
29 Agge använder termen formell- och materiell lagtypicitet för den yttre respektive inre cirkeln. S. 334. 
30 Agge s. 334. 



 21 

atypisk situation, ska göras som en fristående rättfärdigandegrund. Därigenom ser man 

en skillnad jämfört med Strahl, som väljer att placera bedömningen inom 

brottsbeskrivningsenligheten. 

 

Jareborg anser att bedömningen kan göras i båda leden. Gäller det en okontrollerad 

gärning – där personen inte kan avsluta händelseförloppet när som helst – kan ansvar 

uteslutas på grund av bristande gärningsculpa. I dessa fall överensstämmer Jareborgs 

uppfattning med Strahls. I fall som däremot rör ett kontrollerat handlande, kan social 

adekvans fria fån ansvar som fristående rättfärdigandegrund.  

 

Efter presentationen av dessa olika uppfattningar blir frågan vilken betydelse det har, 

om prövningen görs under brottsbeskrivningsenligheten eller under rättfärdigande-

grunder. Görs prövningen som en del av brottsbeskrivningsenligheten och resultatet blir 

att gärningen är socialadekvat, har ingen otillåten gärning begåtts. Görs däremot 

prövningen under rättfärdigandegrunderna, har redan konstaterats att ett otillåtet 

risktagande föreligger och frågan blir om detta kan rättfärdigas. Oavsett var prövningen 

görs blir slutsatsen huruvida en otillåten gärning begåtts eller inte.  

 

I praktiken leder prövningen – oavsett i vilket led den görs – till att brott inte förelegat. 

Uppdelningen kan dock ha större betydelse för vilka bevis som kommer ha relevans 

under prövningen. Vid en prövning under brottsbeskrivningsenligheten kommer 

prövningen vara mer inriktad på riskförverkligande, eller hur adekvat gärningen var för 

resultatet. I det senare fallet kommer prövningen vara mer inriktad på de 

undantagsgrunder för social adekvans som utarbetats i praxis.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att social adekvans erkänns av samtliga författare. Även 

uppfattningen om dess funktion som en ”slasktratt” eller ”säkerhetsventil”, för att 

komma till rätta med fall där kriminalisering skulle ses som orimlig delas. Vad som 

skiljer sig åt i uppfattningarna mellan författarna är huruvida prövningen om en gärning 

är socialadekvat eller inte ska göras under brottsbeskrivningsenligheten eller som en 

fristående rättfärdigandegrund.  
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3. Sport och idrott 

 

3.1 Inledning 
 

Som nämnts tidigare är idrottsområdet tillsammans med området inom hälso- och 

sjukvården, de områden där social adekvans behandlats mest. I denna del av uppsatsen 

kommer idrottsområdet att undersökas i syfte att finna vilka tendenser som ligger till 

grund för att tillmäta den sociala adekvansen så stor betydelse. Eftersom mycket inom 

sport och idrott rent faktiskt faller under vissa bestämmelser i brottsbalken så är behovet 

av en undantagsregel starkt för att utövare inte ska riskera straffrättsligt ansvar för att 

exempelvis tackla någon under en ishockeymatch. Social adekvans kompletterar 

samtyckesgrunden i BrB 24 kap. 7 § inom detta område. Många gärningar som utövas 

vid sport uppfyller nämligen rekvisiten för ringa misshandel BrB 3 kap. 5 §, olaga tvång 

BrB 4 kap. 4 § eller ofredande BrB 4 kap. 7 §. Den som frivilligt deltar får anses 

samtyckt till allt våld som håller sig till spelets regler. Med andra ord, den som ger sig 

in i leken får leken tåla.  

 

Jareborg gör en uppdelning mellan våld som utövas i strid med ”spelets regler” och våld 

som utövas i strid med ”spelets idé”. Våld som utförs och är förenligt med spelets regler 

och spelets idé är socialadekvat och därför tillåtet. Att under en fotbollsmatch hålla fast 

motspelaren för att hindra denna från att ta bollen strider mot spelets regler, men kan 

inte anses strida mot spelets idé. Sparkar han däremot motspelaren på benet i syfte att 

orsaka ett benbrott, strider detta mot spelets idé och denne gör sig skyldig till 

misshandel.31 

  

En av anledningarna till att idrottsvåld särbehandlas i relation till ”vanligt” våld 

förklarar Lindholm utifrån den samhällsnytta som idrotten bidrar till.32 Närmare bestämt 

kan fyra samhällsbidrag urskiljas. Det första är att idrotten bidrar till att upprätthålla 

folkhälsan – vilket i sin tur leder till en friskare och mer produktiv allmänhet. För det 

andra, idrottens fostrings- och bildningsfunktion, det betyder utvecklandet att ungas 

                                                
31 Jareborg, s. 256 f. 
32 Lindholm, s. 40 f. 
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värden, karaktär och moral. Det tredje och fjärde bidraget är socialt. Betydelsen för 

marginaliserade grupper i samhället och allmänhetens förströelse, vilket innebär att 

avhålla medborgarna från andra, ur samhällssynpunkt icke önskvärda aktiviteter.33 

Lindholm delar in idrottsvåld i tre grupper vilka presenteras nedan. 

 

 

3.2 Regelriktigt våld 
 

Våld som är regelriktigt är tillåtet enligt spelets regler. Att gärningar som utförs i denna 

grupp inte ska leda till straffansvar uttalades redan av straffrättskommittén i dess förslag 

till ny brottsbalk, där man uttalade att smärta eller kroppsskada som uppstått genom mer 

eller mindre hårdhänt behandling inte ska medföra straff om ”de vedertagna reglerna för 

denna sport iakttagits”.34 Enligt Lindholm innebär uttalandet att den som frivilligt deltar 

i idrotten samtyckt till sådant våld som är en naturlig del av utövandet. På samma vis 

som i fråga om utomobligatoriskt skadestånd är det lämpligt att straffrättsligt ansvar inte 

ska aktualiseras vid en skada som var ”uppenbar och nödvändig”.35 Harlevi menar å sin 

sida att förklaringen finns i teorin om social adekvans. I och med att staten 

subventionerar idrotten med skattepengar finns en acceptans för det våld som är 

förenligt med idrottens normer.36  

 

Vad som är intressant ur socialadekvat synpunkt är Harlevis resonemang om hur staten 

ser på idrotten. Den samhällsnytta som idrotten anses bidra med, och eventuellt det 

faktum att idrotten har sina egna regler vägs mot intresset att ingripa med straffrättsliga 

regler från staten. Om vikt läggs vid dessa kriterier, att idrotten sponsras av staten och 

att idrotten har egna regler och sanktionssystem – och att straffrätten därför väljer att 

träda tillbaka, uppstår frågor kring idrotter som kan resultera i svårare skador. Som 

exempel tar Agge proffsboxning och brottning som är två sporter där allvarligare grad 

än ringa misshandel kan förekomma och som även är, med Harlevis begrepp, 

”godkända” av staten.37 Frågan uppkommer då hur straffrätten ställer sig till sådant våld 

                                                
33 Lindholm, s. 40 f. Se även SOU 2008:59 ”Föreningsfostran och tävlingsfostran”, s. 146 f. 
34 SOU 1953:14 s. 144.  
35 Lindholm, s. 195 f. 
36 Harlevi, s. 192. 
37 Agge, s. 406-409. 
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som klassas som misshandel av normalgraden eller även grov misshandel inom sport. 

Är detta fortfarande utanför rättssystemets intresse? 

 

Lindholm menar att staten bör ingripa trots läran om social adekvans när 

skadeverkningarna överstiger den positiva samhällspåverkan som idrotten har och då 

utkräva straffrättsligt ansvar. Agge å sin sida menar att man i dessa fall får göra en 

avvägning mellan sportens allmännyttiga intresse mot om detta skulle kunna rättfärdiga 

svårare kroppsskada än vad som tillåts i andra sporter.38 

 

Vidare argumenterar Agge för att om boxningen eller brottningen stöds av staten så är 

sportens sociala och värde knappast så påfallande att sporten bör få en sådan 

priviligierad särställning i straffrätten. Det väcker även allvarliga betänkligheter att låta 

utövarna disponera över samtycket när det gäller frågor om svårare kroppsskada.39  

 

 

3.3 Regelvidrigt våld 
 

Det regelvidriga våldet inbegriper – som Jareborg anför – exempelvis en fasthållning 

som leder till en tävlingsbestraffning, en frispark eller en varning. Det är i denna grupp 

läran om socialadekvans får störst betydelse. För ett giltigt samtycke krävs ju att den 

som lämnar samtycket förstår innebörden av gärningen och att samtycket lämnas under 

insikt om relevanta förhållanden. Vad innefattar då ett lämnat samtycke inför en 

fotbolls- eller hockeymatch? Godtas endast spelreglerna, eller även vad som vanligen 

förekommer på planen som är tvärtemot spelreglerna? Om bara spelreglerna godtas 

innebär det ju i praktiken att ett fasthållande kan innebära ett ofredande enligt BrB 4 

kap. 4 § eller olaga tvång enligt BrB 4 kap. 7 §, då samtycket inte täcker detta.  

 

Rimligtvis så bör samtycket avse idrotten som sådan. Det vore orimligt om alla spelare i 

ett lag samtycker till olika grader av våld – i praktiken i alla fall. Möjligtvis kan 

samtycket till idrotten som sådan presumeras, och är det någon spelare som inte 

accepterar en viss gärning får personen i fråga avstå.  

                                                
38 Agge, s. 407. 
39 A.a. 
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Jareborgs inställning är att samtycket rättfärdigar det våld som förekommer enligt 

sportens regler, och att läran om social adekvans kan rättfärdiga den gärning som begås 

mot spelets regler, utan samtycke, men inom spelets idé.40 Å andra sidan anser bland 

andra Harlevi att samtycket kan rättfärdiga även detta genom att ett visst mått av våld är 

förutsebart för utövarna även om det inte är förenligt med idrottens regler.41  

 

Jareborg sätter här fingret på hur social adekvans verkar inom området. Om det våld 

som en person utsätts för, ligger inom spelets idé, men utanför vad han samtyckt till, 

kan ”glappet” som uppstår mellan gränsen för samtycket upp till våldet rättfärdigas 

genom social adekvans. Harlevi menar att genom sitt deltagande har spelaren inte bara 

samtyckt till risken att en skada inträffar, utan även till förverkligandet av densamma. 

Uppfattningen här är således att samtycke lämnas till risken, och därigenom också till 

orsakandet. Denna förklaring ger dock inget besked i fall där skadan ligger utanför 

sådant våld som är möjligt att samtycka till.  

 

 

3.4 Idrottsfrämmande våld 
 

Våld som är idrottsfrämmande kan leda till straffrättsligt ansvar. Det slår 

Fängelsestraffkommitténs betänkande fast, som stadgar att grova och uppsåtliga 

överträdelser av idrottens regler, exempelvis regelrätta slagsmål i samband med 

idrottsutövande kan leda till straffrättsligt ansvar. 42  Anledningen till att grunden 

samtycke inte kan tillämpas är naturligtvis för att den drabbade idrottsutövaren inte haft 

möjlighet att samtycka.43 Att det inte heller går att förklara med social adekvans menar 

Harlevi är för att det saknas ett idrottsligt syfte med gärningen.44 I anslutning till detta 

kan slagsmål i ishockeymatcher diskuteras. Enligt regelboken är de inte tillåtna, något 

idrottsligt syfte finns knappast heller med slagsmålet.  

 

                                                
40 Jareborg, s. 256. 
41 Harlevi, s. 192-194. 
42 SOU 1988:7 s. 13. 
43 Lindholm, s. 198 f. Man kan även tänka sig att våldet i sig inte är försvarligt.  
44 Harlevi s. 215. 
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Enligt Harlevi är alltså det idrottsliga syftet nära knytet till rättfärdigande av våld inom 

idrotten. Vidare kan man fråga sig om någon skillnad uppstått om ett giltigt samtycke 

hade inhämtats i fråga om idrottsfrämmande våld. Antagligen inte eftersom det inte 

finns någon relation till idrotten som sådan. 

 

Enligt Lindholm uppstår sällan gränsdragningsproblem vad gäller regelvidrigt- och 

idrottsfrämmande våld. Han uppmärksammar att det finns tre faktorer som påverkar 

domstolens bedömning vad gäller gränsdragningarna. Dels hur allvarlig 

våldshandlingen var, sambandet med den idrottsliga verksamheten och om 

skadevållaren haft uppsåt att skada den drabbade.45 

 

 

3.5 Sammanfattning  
 

Social adekvans fungerar som Jareborg skriver som en säkerhetsventil eller en 

slasktratt. Eftersom många av de annars otillåtna gärningar som begås inom ramen för 

sport och idrott ses som socialadekvata, måste rättssystemet ha verktyg för att fylla de 

luckor som uppkommer när en straffbestämmelse inkräktar på sport och idrottsområdet. 

Går en gärning inte att rättfärdiga enbart med samtyckesgrunden kan den sociala 

adekvansen adderas och på så vis få en gärning tillåten som annars varit att anse som 

brottslig.  

 

Syftena bakom att tillåta ett större mått våld inom sport och idrott än i vanliga samhället 

är dels samhällsnyttan som idrotten bidrar till, dels att idrottens har egna regleringar och 

sanktionssystem, samt det faktum att kriminalisering alltid är ett misslyckande genom 

att det ska vara en sista utväg. Inom idrotten betyder det ett misslyckande av 

självreglering. 

 

I Lindholms modell så får läran störst betydelse i gruppen som kallas regelfrämmande 

våld då det är här som gråzoner uppstår. Eftersom våldet har anknytning till idrotten så 

vägs intresset av idrottens samhällsnytta mot den enskildes kroppsliga integritet. Det 

finns idag en delad uppfattning i doktrinen om hur läran förhåller sig till samtycke. 

                                                
45 Lindholm, s. 198. 
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Jareborg menar att läran kan tillämpas tillsammans med samtycksgrunden medan 

Harlevi menar att samtycket som lämnas även innefattar det våld som är förutsebart i 

sporten.  

 

Slutligen innebär regelriktigt våld i sporter som innefattar grövre våld, exempelvis 

boxning och brottning, problem i förhållande till samtyckesgrunden. Eftersom gällande 

rätt medger ansvarsfrihet för ringa misshandel, det vill säga tämligen lindrigt våld, 

uppstår problem gällande våld i idrotter som boxning eller brottning. Samtycket bör inte 

rättfärdiga detta våld, utan möjligen kan social adekvans gå in om rättfärdiga än mer 

våld i dessa idrotter, förutsatt att de utövas under egna regler och sanktionssystem, 

subventioneras av staten och bidrar till folkhälsan. 
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4. Hälso- och sjukvård 
 

4.1 Inledning 
 

På samma sätt som inom sport och idrott finns flera handlingar inom hälso- och 

sjukvården som uppfyller vissa brottsrekvisit. Tydligaste exemplet är operationer som 

uppfyller misshandelsrekvisiten i BrB 3 kap. 5 §. Området för ansvarsfrihet inom hälso- 

och sjukvården är betydligt generösare än på andra områden vilket enligt Jareborg 

motiveras av åtgärdernas nytta.46 En skillnad mot sport och idrottsområdet är att det i 

stor utsträckning finns speciallagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet. Det innebär 

att brottsbalkens allmänna regler om ansvarsfrihet i 24 kap. i vissa fall inte kan 

tillämpas då speciallagstiftning innehåller regler som kolliderar med dessa. Exempelvis 

finns möjlighet att undanhålla information för en patient enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) 6 kap. 6 § och 12 § st. 2, med hänsyn till sekretess. Detta innebär att ett 

samtycke som lämnas av en patient kan vara ogiltigt eftersom denne inte är medveten 

om relevanta risker och omständigheter. 

 

Syftet med detta kapitel är att undersöka vilka avväganden som ligger bakom 

lagstiftarens bedömning att tillåta straffbelagda gärningar inom hälso- och sjukvården. 

För att göra detta kommer social adekvans diskuteras utifrån två synsätt, det första är att 

man kan se hälso- och sjukvårdsområdet som socialadekvat i sig självt – och att 

straffrätten därför träder tillbaks för hälso- och sjukvårdens egna regler. Det andra är att 

man ser straffrätten parallellt med dessa specialregleringar, och att man därför, på 

samma vis som inom sport och idrotten, arbetar med olika rättfärdigandegrunder och 

social adekvans för att komplettera dessa.  

 

Liksom inom idrotten kan många gärningar rättfärdigas genom samtyckesbestämmelsen 

i BrB 24 kap. 7 §. Vid försvarlighetsbedömningen läggs stor vikt vid om åtgärden är 

medicinskt motiverad, om så fallet är gärningen oftast tillåten. Det innebär att även 

gärningar som anses som grov misshandel kan rättfärdigas genom samtycke, något som 

                                                
46 Jareborg, s. 261. 



 29 

vanligtvis inte är möjligt i straffrätten.47 Vidare krävs, som Jareborg skriver, för att 

samtycket ska vara giltigt, insikt om relevanta omständigheter och risker.48 Något som 

antagligen inte alltid är fallet vad gäller patienter dels med tanke på det 

informationsövertag en läkare har, dels att patientsäkerhetslagen tillåter läkare att i vissa 

fall utelämna information. Sådana gärningar är ju trots samtyckets ogiltighet tillåtna 

inom området och det är därför intressant att undersöka vad som egentligen rättfärdigar 

dessa oskrivna undantag. Det enkla svaret är ju för att de anses socialadekvata då de är 

medicinskt motiverade, men en djupare analys krävs. Nedan diskuteras först samtyckets 

relation till social adekvans och senare den sedvänja som finns på området. 

 

 

4.2 Samtycke och social adekvans 
 

Eftersom det enligt patientsäkerhetslagen 6 kap. 6 § och 12 § st. 2 är tillåtet att 

undanhålla information för en patient i vissa fall, kan detta leda till att ett samtycke 

inför en operation inte är giltigt därför att patienten inte inser konsekvenserna eller 

riskerna med ett ingrepp. Sådana fall kan uppstå vid tillfällen när offentlighets och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) hindrar att information ges till patienten själv. Syftet 

bakom detta är att skydda patienten från allvarliga negativa effekter av viss 

information.49 Med andra ord kan ändamålet med vården motverkas om patienten får 

del av informationen,50 och således finns ett behov av en oskriven undantagsregel för att 

rättfärdiga gärningar som är medicinskt motiverade men saknar rättfärdigande enligt 

straffrätten. 

 

En lösning på dessa situationer är att man utvecklat vissa typer av samtycke på området.  

Det hypotetiska, eller presumerade samtycket som det även kallas, kan användas för att 

rättfärdiga ingrepp i anslutning till vad samtycket är avsett för. Exempelvis åtgärder 

som vidtas före och efter en operation, eller om patienten inkommer medvetslös till 

sjukhus eller av något annat skäl inte kan samtycka till vården. Det presumerade 

                                                
47 Jareborg, s. 259. 
48 A.a. 
49 Rynning s. 260. 
50 Prop. 1980/81:28 s. 27. 
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samtycket grundar sig på att patienten, om denna hade kunnat uttrycka sig, samtyckt till 

vården.  

 

Rynning menar att om man väljer grunden hypotetiskt samtycke så krävs en konkret 

bedömning i så mån att den tar sikte på patienten i just det fallet. Detta innebär 

naturligtvis svårigheter då kunskap förutsätts om patienten i fråga. Rynning tillägger 

dock att gäller behandlingen vissa enklare åtgärder så kan dessa rättfärdigas utifrån ett 

antagande om vad ”[…] patienter i motsvarande situation skulle önskat”.51 

 

Inför situationer som rör exempelvis tvångsmatning, har det uppstått tveksamhet i 

förarbetena till situationer som kallas för ”utvidgat presumerat samtycke”. Detta innebär 

att utvidgningen består i att samtycket presumeras under en avsevärd tid och avser 

åtgärder som inte ursprungligen omfattades av samtycket.52    

 

Att diskutera dessa samtyckesgrunder kan uppfattas irrelevant då de är knutna till BrB 

24 kap. 7 § och således inte oskrivna rättfärdigandegrunder. En annan möjlighet är dock 

att se dessa som lösningar inom området för hälso- och sjukvården, på samma problem 

som social adekvans har till uppgift att lösa. På samma vis som syftet med 

socialadekvata gärningar används dessa samtyckesgrunder för att lösa problem där 

gärningar inte faller inom de rättfärdigandegrunder som är upptagna i BrB 24 kap. men 

som rimligen måste vara tillåtna då de tjänar ett syfte som är mer skyddsvärt än det som 

väger upp kriminaliseringen. För om man ska granska hypotetiskt/presumerat samtycke 

så uppfyller de inte kriterierna för ett giltigt lämnat samtycke – och är därför egentligen 

lika mycket en oskriven undantagsregel som slasktratten social adekvans.    

 

 

4.3 Sedvänja som rättfärdigandegrund  
 

Vid sidan om dessa fall som är knutna till samtycke finns även en sedvänja att tillåta 

vissa gärningar inom hälso- och sjukvården. Stöd för detta hämtas i 3 § i den allmänna 

läkarinstruktionen (SFS 1963:341). Det anses via sedvänja finnas en viss 

                                                
51 Rynning, s. 402. 
52 SOU 1984:64 s. 179. 
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behandlingsskyldighet eller behandlingsrätt för läkare. Innebörden är en skyldighet att 

behandla då det är möjligt, och att ge den behandling som patientens tillstånd kräver. 

Detta innebär i sin tur att vissa behandlingsåtgärder får vidtas utan patientens samtycke 

om liv eller hälsa står på spel.53 

 

Om man nu drar slutsatsen att social adekvans inom området utgörs av rent 

sedvanerättsliga situationer uppstår problem i förhållande till det grundlagsskydd mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp som RF stadgar i 2 kap. 6 § och 8 § jämförd med 12 §. 

Detta beror på att dessa regler medger läkare att undanhålla information – som är 

nödvändigt för att patienten ska ha möjlighet att lämna ett giltigt samtycke. Vilket i sin 

tur innebär att ett samtycke inte föreligger och att ingreppet därför är påtvingat och 

eventuellt i strid med grundlagen. Förarbetena nämner dock att det inte kan finnas 

utrymme för sedvänja att bryta grundlagsskyddet.54  

 

Rynning delar förarbetenas uppfattning och menar att möjligheten till att rättfärdiga 

åtgärder där samtycke saknas måste knytas till bestämmelserna i 2 § åliggandelagen, 

(nuvarande 2 kap 1 § (SFS 1998:531) lag om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område), som stadgar att vård ska ges i överensstämmelse med beprövad 

vetenskap och beprövad erfarenhet, samt så långt som möjligt genomföras i samförstånd 

med patienten. Vidare måste rättfärdigande knytas till 2 a § hälso- och sjukvårdslagen, 

som innebär att hälso- och sjukvården ska bedrivas på så vis att den uppfyller kravet på 

god vård, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (p.3).55 

Dessa bestämmelser är portalparagrafer som handlar om de krav som ställs på hälso- 

och sjukvården, och verksamhetens allmänna skyldigheter.  

  

Kan sedvänjan knytas till dessa portalparagrafer så rättfärdigas viss form av behandling 

trots att patientens eller ställföreträdarens inställning inte inhämtats, men bygger då 

även på en hypotes om att samtycke skulle lämnats om det hade varit möjligt. Beroende 

på behandlingens art, svårighetsgrad och risker, får omständigheterna i varje fall tala för 

vilken styrka som hypotesen kräver för att behandlingen ska vara rättsenlig. Vidare är 

                                                
53 A.a. 
54 A.a. s. 178 f, se även prop. 1983/84:111 s. 25. 
55 Rynning, s. 401. 
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hypotesens styrka beroende på vilka fakta som är kända om både patienten i fråga som 

patienter i allmänhet.56  

 

Sammanfattningsvis menar Rynning att sedvanan inte utgör en fristående 

rättfärdigandegrund, utan måste läsas tillsammans med bestämmelserna i lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, hälso- och sjukvårdslagen samt 

någon form av samtycke. I sådana fall kan de fungera som en form av 

”tolkningsvägledande sedvanerätt”,57 vilket innebär att tolkningen av bestämmelserna i 

lagrummen blir beroende av vad som anses vara sedvänja på området.  

 

 

4.4 Sammanfattning  
 

Som Jareborg skriver sträcker sig ansvarsfriheten väldigt långt inom området för hälso- 

och sjukvård vilket naturligtvis motiveras genom att gärningar som vidtas på området är 

socialadekvata. Om man väljer att se gärningar som begås av medicinska skäl som 

socialadekvata, och att straffrätten därför träder tillbaka för speciallagstiftning på 

området, kan social adekvans definieras som de fall som faller under sedvänjan knuten 

till lagrummen i 2 kap. 1 § i lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 

samt i 2 a § i hälso- och sjukvårdslagen. Sådana fall benämns inte som socialadekvata 

utan ”bakas in” i olika typer av vidgade samtyckesgrunder, som presumerat eller 

hypotetiskt samtycke. Man kan i dessa fall tala om socialadekvans i speciallagstiftning.  

 

Vad som talar för detta synsätt är att området är till stor del reglerat i lag och därigenom 

minskar tillämpningsbehovet av straffrättens regler. Kriminalisering ska ju vara en 

”sista utväg” för att komma till bukt med de mest förkastliga gärningar, när andra 

kontrollmekanismer inte räcker till58 – vilket speciallagstiftningen i detta fall kan anses 

göra. Vidare kan argumenteras för att straffrättens regler är mindre lämpade att tillämpa 

på det medicinska området då reglerna inte är skapade i medicinskt syfte, samt att 

tillämpningen skulle kräva medicinsk kompetens – vilket rättsvårdande myndigheter i 

allmänhet inte har.  
                                                
56 A.a. s. 402. 
57 A.a. s. 401. 
58 Jareborg s. 40 f. 
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Accepterar man detta synsätt kommer prövningen huruvida en gärning är socialadekvat 

– det vill säga om den faller inom sedvänjan – att göras inom brottsbeskrivnings-

enligheten. Vilket resulterar i att en otillåten gärning inte begåtts.  

 

Väljer man det andra synsättet, att speciallagstiftningen existerar parallellt med 

straffrättens regler, blir skillnaden att man ser till exempelvis misshandelsbestämmelsen 

i BrB 3 kap. 5 §, men gärningen kommer inte vara ett otillåtet risktagande om den är 

medicinskt motiverad. Detta innebär att skillnaderna mellan de två synsätten endast är 

metodologisk. I ena fallet är gärningen tillåten på grund av sedvänja inom hälso- och 

sjukvården och i det senare för att det inte föreligger något otillåtet risktagande rent 

straffrättsligt. Å andra sidan kan man säga att dessa två synsätt flyter ihop, är gärningen 

tillåten enligt sedvänjan i första alternativet, vore det märkligt om det ändå innebar ett 

otillåtet risktagande straffrättsligt. 

 

Min uppfattning är att det första alternativet är mest rimligt. Området som sådant är till 

stor del reglerat genom speciallagstiftning, och åtgärder som utförs i medicinskt syfte 

bör därför bedömas enligt den specialreglering som finns på området och inte utifrån 

bestämmelserna i BrB, då dessa inte är avsedda för hälso- och sjukvårdsområdet.  

 

Vilka syften ligger då bakom att tillåta dessa gärningar inom området? Jareborg menar 

att motiven är åtgärdernas nytta. Det är dock inte möjligt att ge en redogörelse för vad 

figuren social adekvans inom området bör innehålla, men det finns inget område där det 

är så uppenbart att otillåtna gärningar bör godtas som inom detta. Rynning tillägger det 

”terapeutiska syftet” som rättfärdigar gärningar som företas utan samtycke mot en 

patient, vilket även det får anses vara en del i ”åtgärdernas nytta” som Jareborg nämner.  
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5. Särskilda fall 
 

5.1 Inledning 
 

Efter genomgången av de något mer systematiserade områdena för social adekvans 

inom idrott och hälso- och sjukvård kommer nu mer ”spretiga” områden diskuteras. 

Nedan behandlas lärares tillsynsplikt, handlande mot eget intresse, handlande i annans 

intresse (så kallat tjänst utan uppdrag inom civilrätten), rättslig nöd, BDSM, religiösa- 

och journalistiska motiv.59 Syftet med detta kapitel är att undersöka dessa olika fall som 

ligger nära social adekvans, se hur de tillämpas och även undersöka i vilket stadie som 

prövningen görs, under brottsbeskrivningsenlighet eller som en rättfärdigandegrund? 

 

 

5.2 Lärares tillsynsplikt 
 

Inom skolan har lärare en viss tillsynsplikt över elever. Tillsynsplikten är inte 

lagreglerad utan följer av praxis och förarbeten. Bakgrunden är den garantställning som 

lärare anses ha gentemot elever.60 I NJA 1988 s. 586 hade några elever äppelkrig i 

kapprummet till skolan när en lärare kom in. Läraren tog ett flertal kraftiga grepp om en 

elevs nacke för att föra honom till expeditionen. Frågan i målet var om läraren gjort sig 

skyldig till ringa misshandel. 

 

HD nämner att ”[d]et får förutsättas att en lärare vid utövning av sin tillsynsplikt inte 

kan vara avskuren från varje möjlighet till kroppsligt ingrepp mot en elev även om det 

inte är fråga om en nöd eller nödvärnssituation”. Härmed menar alltså HD att lärare har 

en vidare befogenhet att använda ”kroppsliga ingrepp” än vad som följer av de 

lagreglerade undantagsgrunderna i 24 kap. BrB. HD fortsätter:  

 

                                                
59 Jareborg tar även upp militära ändamål, krigstillstånd och provocerande beteende av myndighetsperson, 
något som jag väljer bort, eftersom de inte tillför något till diskussionen om vilka syften som ligger 
bakom dem. Se Jareborg s. 265. 
60 Se HD:s inledande domskäl i NJA 2009 s. 776. 
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”[d]et synes emellertid inte uteslutet att vissa lindrigare förfaringssätt, som i 

och för sig kan betecknas som ”våld” enligt bestämmelsen om olaga tvång i 

BrB 4:4 eller ”handgripligen antastar” i bestämmelsen om ofredande i 7 § 

samma kapitel, därvid ibland kan finnas vara befogade. Att sätta gränsen så 

högt att även förfaranden vilka faller under straffbestämmelsen för 

misshandel anses försvarliga bör dock med hänsyn till […] lagstiftarens 

inställning till förekomsten av aga vara helt uteslutet.”  

 

Domskälen talar till stor del för sig själva. Lärare har alltså vidare befogenhet till visst 

våld än vad som följer av 24 kap. BrB. Vad som avses är alltså gärningar som är 

socialadekvata. Enligt Jareborg kan det röra sig om att föra ut en störande elev från 

klassrummet genom att ta ett stadigt grepp om dennes arm, inte påtagligt smärtsamt 

dock.61 Närmare vägledning ges inte av HD hur dessa situationer ska avgränsas utan 

vad som sägs är ”var gränsen för det tillåtna i så fall ska dras är osäkert och måste 

ytterst bli föremål för en bedömning med hänsyn till samtliga närmare omständigheter i 

det enskilda fallet”. 

 

I NJA 2009 s. 776 stod en lärare och en elevassistent åtalade för misshandel och olaga 

frihetsberövande av en elev genom att dels låst in honom på en toalett och tryckt upp 

honom mot väggen, dels att på skolgården tryckt in snöbollar i elevens mun. HD 

återkommer till NJA 1988 s. 586 och tillägger att behovs- och proportionalitets-

principen styr gärningar som kan tillåtas utan lagstöd. 

 

”Det kroppsliga ingreppet får alltså inte vara mer ingripande än vad som är 

nödvändigt för att genomföra den aktuella åtgärden och de skador och 

olägenheter som ingreppet kan medföra får inte stå i missförhållande till syftet 

med ingreppet.”  

 

Vidare nämner HD att ”[e]ftersom uttryckligt lagstöd saknas får utrymmet för att 

tillgripa kroppsliga ingrepp inom skolverksamhet som grundas på utövande av 

tillsynsplikten anses vara klart begränsat”.  

 

                                                
61 Jareborg s. 263. 
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Sammanfattningsvis kan alltså visst lindrigare våld vara godtagbart av lärare i sin 

tillsynsplikt och således socialadekvat.62 Vad detta innebär får bedömas utifrån samtliga 

närmare omständigheter från fall till fall. Vad som är klart är att tillämpningsområdet är 

klart begränsat. Lägger man samman Jareborgs uppfattning om att det skulle vara tillåtet 

att föra ut en störande elev ur klassrummet, och HD:s uttalande i NJA 2009 s. 776 om 

att det kan vara tillåtet att avvisa eller hålla kvar en elev i ett klassrum, eller ta med 

denne till rektor för samtal är tillåtet inom tillsynsplikten, kan följande mönster för 

social adekvans skönjas. 

 

Gärningar som vidtas i syfte att upprätthålla ordningen inom skolan verkar vara tillåtna, 

vilket naturligtvis är en förutsättning för att undervisning kan ske, och även till en god 

arbetsmiljö. Att därför få vidta visst lindrigare våld mot en elev – i syfte att avlägsna 

honom eller henne får anses socialadekvat. Intresset av att kunna bedriva undervisning 

för en klass väger högre än det ingrepp som avlägsnandet innebär i elevens kroppsliga 

integritet.  

 

I vilken del görs å prövningen om social adekvans? Det verkar som att HD i NJA 1988 

s. 586 görs prövningen som en rättfärdigandegrund i och med att den behandlas i 

anslutning till bestämmelsen om nöd i BrB 24 kap. 4 §, och att HD nämner denna ”vid 

sidan” om rättfärdigandegrunderna i BrB 24 kap. 

 

 

5.3 Handlande mot eget intresse 
 

Det är mycket ovanligt att gärningar som riktar sig mot det egna intresset, den egna 

rättssfären är kriminaliserade. Anledningen är naturligtvis att gärningsmannen själv, 

angriper det egna skyddsintresset – över vilket han själv förfogar. I de fall där det är 

kriminaliserat att skada sig själv är skyddsintresset ett annat.63 I dag finns få fall som 

inte är lagreglerade på så vis att lagen explicit stadgar huruvida ett handlande som riktar 

sig mot det egna intresset är straffbelagd. I sådana fall kan man nå begränsningen 

                                                
62 Våld i bestraffnings- eller disciplineringssyfte är aldrig tillåtet jfr FB 6 kap. 1 §.  
63 Jareborg tar som exempel bl.a. svikande av försvarsplikt i BrB 18 kap. 6 §, se s. 261 f. 
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genom tolkning eller reduktionsslut. 64  Man väljer alltså att inte tillämpa 

straffbestämmelsen på gärningen eftersom den faller utanför det kriminaliserade 

området. 

 

NJA 1963 s. 39 brukar användas som exempel på undantagsregeln som används vid 

handlande mot egen rättssfär. I fallet hade fyra personer tillverkat och avfyrat en raket 

som skadat en av dessa svårt. Den skadade yrkade skadestånd från de andra tre. 

Vad som var relevant var huruvida de två personerna som avfyrat raketen kan vara 

skadeståndsskyldiga mot den tredje. HD ogillade skadeståndsanspråket då ”den 

skadelidande själv deltagit i leken i väsentligen samma mån som alla andra och han har 

i samma grad bort inse risken för skada”.65 Eftersom målsäganden alltså deltagit i 

experimentet i samma utsträckning och även bort inse riskerna med detta, kan inte 

skadeståndsanspråket grundas på en brottslig gärning som målsäganden i praktiken 

utsatt sig själv för.  

 

Enligt Jareborg har rättsfallet störst betydelse genom att det illustrerar att samtycke till 

en risk, i vissa fall kan fria från ansvar från ett orsakande, som det inte är möjligt att 

samtycka till.66 Vidare ifrågasätter han om det finns något behov att ta upp handlande 

mot egen rättssfär som en egen kategori av social adekvans. Alla gärningar som är 

kriminaliserade är ju reglerade i lag, så motsatsvis är ju alla gärningar som inte faller 

under ett straffbud tillåtna.  

 

Om man väljer att se området som en kategori av social adekvans, kan slutsatsen dras 

att eftersom offret och gärningsmannen är densamme, är det socialadekvat att undanta 

dessa fall från kriminalisering eftersom personen själv förfogar över intresset och 

således även har rätt att kränka detta rent straffrättsligt. Det kan tilläggas att det 

socialadekvata inte består i att skada sig själv, utan snarare av att ej kriminalisera sådana 

gärningar. 

 

                                                
64 Jareborg s. 262 f. 
65 Två justitieråd var skiljaktiga och menar att skadelidandes insikt om risken och deltagandet inte kan 
frikänna de andra från ansvar med tanke på det allmänintresse som ligger bakom straffstadgandet. 
66 Jareborg s. 263. 
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Prövningen i dessa fall måste göras under brottsbeskrivningsenligheten eftersom 

gärningen riktas mot ett skyddsintresse som inte är avsett för kriminalisering och därför 

utesluts brott redan på denna nivå.  

 

 

5.4 Handlande i annans intresse (tjänst utan uppdrag) 
 

Andra situationer där socialadekvans diskuteras är vid tillfällen där det kränkta intresset 

tillhör samma person för vilken gärningen utförs. Som exempel anför Jareborg att en 

person är bortrest och lånat verktyg av en annan och dessa återlämnas av en granne för 

den frånvarande personens skull.67 I en sådan situation bör återlämnandet inte utgöra 

”rubbande av besittning” i BrB 8 kap. 8 § mening, och således utgöra egenmäktigt 

förfarande. Enligt Jareborg saknas praxis på området och det är därför svårt att ge någon 

närmare avgränsning av tillämpningen. Vad som dock kan sägas är att skälen för ett 

ingripande måste vara betydligt starkare än skälen att avstå.  

 

Området är outvecklat inom straffrätten. Man kan säga att behov finns i vissa situationer 

till en oskriven ansvarsfrihetsregel, det illustrerar exemplet med verktygen som 

återlämnas. Ett annat exempel kan vara att flytta någon annans kundkorg i en matbutik i 

syfte att komma åt en vara. Jareborg menar att man i sådana fall bör tala om ett 

specialfall av hypotetiskt samtycke.68 Vad som talar för att se det som ett fall av 

hypotetiskt samtycke istället för social adekvans är att det finns klara kriterier för ett 

hypotetiskt samtycke. Den enda skillnaden från ett samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § är 

ju att man gör ett antagande om att ”den som objektivt sett hade förfoganderätten över 

intresset inte skulle haft något att invända mot intrånget”.69 Att använda social adekvans 

som en rättfärdigandegrund vid sådana tillfällen som återlämnandet av verktygen skulle 

bli komplicerat dels för att området är, som den här uppsatsen visar, svåröverskådligt, 

dels för att det skulle vara komplicerat att formulera kriterierna för social adekvans. 

 

 

                                                
67 Jareborg s. 265. 
68 Jareborg s. 264 f. 
69 Prop. 1993/94:130 s. 38-39. 
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Det är därför enligt min mening, som Jareborg skriver, lämpligare att använda figuren 

hypotetiskt samtycke. I och med detta görs även prövningen om rättsenlighet under 

rättfärdigandegrunderna. Väljer man dock att använda social adekvans som 

rättfärdigandegrund bör prövningen göras under brottsbeskrivningsenligheten, då 

gärningen som sådan är socialadekvat och inte innebär ett otillåtet risktagande. 

 

 

5.5 Rättslig nöd 
 

Rättslig nöd innebär att en person inte kan undgå att föröva ett brott oavsett vilket 

handlingsval han eller hon gör. En förutsättning för ansvarsfrihet i dessa fall är att 

personen inte uppsåtligen satt sig i situationen, en annan förutsättning är att man väljer 

det lindrigaste av de två brotten. Som exempel anförs att en person är skyldig att under 

straffansvar lämna viss originalhandling till två olika myndigheter.70  

 

Skillnaden mot en nödsituation i BrB 24 kap. 4 § är att personen kommer att begå ett 

brott hur han eller hon än gör. Här fungerar alltså social adekvans som en slasktratt för 

de fall en person hamnat i sådan rättslig knipa, att den enda möjligheten är att begå 

brott.  

 

Frågan uppkommer då vart denna rättsliga nöd prövas. I skrivande stund finns inget 

rättsfall från HD där frågan prövats. Men i praktiken borde det röra sig om situationer 

där gärningsmannen har kontroll över händelseförloppet. Det innebär att man antingen 

kan göra bedömningen under brottsbeskrivningsenligheten och komma fram till att det 

inte var något otillåtet risktagande, i och med att det ej funnits goda skäl att avstå. 

Alternativt kan man under rättfärdigandegrunder konstatera att det förvisso var en 

otillåten gärning men att denna ska vara undantagen genom att personen befann sig i 

rättslig nöd, vilket kan rättfärdiga vissa gärningar som socialadekvata. 

 
 
 
 

                                                
70 Jareborg s. 264. 
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5.6 BDSM 
 

BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika 

former av maktutbyten.71 Mot bakgrund av ett antal tingsrättsfall, i vilket det så kallade 

”Malmöfallet” från 2011 var det centrala, skrev Linnéa Wegerstad en artikel om 

BDSM-sex och huruvida denna praktik kan kvalificeras som socialadekvat. 72 

Argumenten som lyfts fram är att BDSM, kan liknas vid området för sport och lek och 

på så vis rättfärdiga sådana gärningar som egentligen är straffbelagda.   

 

Problematiken med detta är naturligtvis vad som ska anses vara tillåtet och inte. 

Wegerstad delar Jareborgs uppfattning inom sport och lek, om att gärningar som strider 

mot spelets regler, men inte spelets idé är tillåtna. Genom detta kan även gärningar som 

utförs och som ej kunnat förutses vid samtyckets givande, rättfärdigas genom social 

adekvans.73 I förarbetena uttalas att intressekollisioner utvecklas och är beroende av 

vilka sociala normer som härskar för tillfället.74 Mot denna bakgrund uppkommer 

frågan om just BDSM kan vara ett sådant område där gärningar som inte kan 

rättfärdigas genom samtyckes-regleringen ändå kan tillåtas genom att dessa anses 

socialadekvata.  

 

Vid en jämförelse med grunderna samhällsnytta och reglering, som vi sett är en grund 

som man fäster vikt vid, kan följande noteras inom BDSM. Samhällsnyttan ligger i att 

människor som har samma preferenser möts, på så vis fyller det ett socialt syfte.  Ser 

man däremot till regleringen på området är det mer tveksamt. Det finns inga allmänna 

regler för hur BDSM ska utövas, vilket talar för att inte erkänna det som en 

socialadekvat grund.  

 

Att göra jämförelsen med området för sport och idrott är dock intressant för det finns 

likheter. Båda områdena bygger på ett frivilligt deltagande och att samtycke lämnas. 

Det finns även regler och sanktioner inom båda områdena. Inom BDSM sätts reglerna 

                                                
71 RFSU’s definition på hemsidan; http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/. 
72 Linnéa Wegerstad, Befriar Leken från Ansvar? – Om BDSM, Samtycke och Social Adekvans, Juridisk 
Publikation 2012. 
73 Wegerstad s. 260. 
74 SOU 1988:7 s. 129. 
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upp innan aktiviteten påbörjas och bryts dessa resulterar det i att leken upphör. 

Sanktionen ligger alltså i avbrytandet.  

 

Den stora skillnaden anser jag ligga i just reglerna. I och med att det inte finns några 

”allmänna regler” för hur BDSM ska utövas kan gråzoner uppstå i större utsträckning än 

inom den organiserade idrotten. Vidare är den enda sanktionen att leken upphör, inom 

den organiserade idrotten kan även avstängning och böter ingå som straff, något som 

inte är möjligt inom BDSM. Hur och vem skulle ha befogenhet att stänga av någon eller 

döma någon till böter? Möjligen om deltagande byggde på ett civilrättsligt avtal, men i 

sådana fall krävs någon typ av organisation. 

 

Vidare uppkommer frågor om vilka problem ett erkännande som socialadekvat skulle 

medföra. Enligt Wegerstad finns risk för sexuella övergrepp tillåts då sådana gärningar 

ligger, med Jareborgs terminologi, utanför spelets regler men inom spelets idé.75 

Problemet med detta område jämfört med sport och idrott är att det senare har välkända 

regler inom de flesta sporter. Det finns regler och föreskrifter som utarbetats av något 

förbund och som gäller idrotten. Det i sig innebär att det inte är så svårt att separera 

gärningar som strider mot spelets idé från de som ligger inom. Tvärtom när det gäller 

BDSM, finns inga allmänna regler vilket gör att gränsen för vad som är inom lekens idé 

respektive inte blir vag och få bestämmas från fall till fall. Detta får anses vara det 

starkaste argumentet till att inte se aktiviteten som socialadekvat.   

 

Frågan kan även ställas hur lagstiftaren värderar skyddsintressena bakom BrB 3 kap. 

och 6 kap. Anses den sexuella integriteten åtnjuta ett starkare skyddsintresse än den 

kroppsliga integriteten föreligger ytterligare en uppförsbacke för erkännande som 

socialadekvat.  

 

Det ska även tilläggas i diskussionen om BDSM kan anses socialadekvat att förarbetena 

nämner att oorganiserad eller improviserad sport och lek, sätts gränsen för ett 

godtagbart beteende lägre, men det är klart att man kan räkna med ansvarsfrihet för 

annars brottsliga gärningar.76  

 

                                                
75 Wegerstad s. 260 f. 
76 SOU 1988:7 s. 138. 
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Skulle området anses som socialadekvat kan nog med säkerhet sägas att funktionen 

socialadekvans skulle verka på samma sett som inom sport och idrott, nämligen som ett 

kompletterande samtycke för gärningar som inte faller inom samtycket, men inte heller 

utanför lekens idé. Det kan inte komma på fråga att göra bedömningen under 

brottsbeskrivningsenlighet då gärningar som vidtas bör innebära ett otillåtet risktagande. 

 

 

5.8 Religiösa motiv (omskärelse) 
 

Det är sällan som social adekvans används som en fristående rättfärdigandegrund i 

domstolar. Oftast används argumentet om social adekvans sammanflätat med någon 

annan rättsfigur. Om HD i NJA 1997 s. 636 behandlat undantaget som en fristående 

rättfärdigandegrund eller inte kan diskuteras. 

 

Bakgrunden i fallet var att den tilltalade, som saknade svensk läkarlegitimation, utfört 

ett antal omskärelser på 6 muslimska pojkar utan bedövning. Gärningarna hade skett 

med samtycke från pojkarnas föräldrar på ett flyktingboende. Den tilltalade fälldes för 

misshandel i både tingsrätten och hovrätten med motiveringen att misshandeln inte varit 

ringa och att samtycke därför varit uteslutet. 

 

Högsta domstolen konstaterar mot bakgrund av ökningen av antalet muslimska personer 

i Sverige, och därigenom även antalet omskärelser av pojkar, att omskärelse av religiösa 

skäl får anses uppfylla kravet på social adekvans. Ett giltigt samtycke bör därför kunna 

medföra frihet från ansvar trots att handlandet annars är att bedöma som misshandel. I 

kravet på social adekvans ligger dock att barnet inte utsätts för onödig smärta eller 

hälsorisker med anledning av förhållandena vid omskärelsen. Kravet för att detta ska 

vara uppfyllt utanför den vanliga hälso- och sjukvården är att förhållandena inte får vara 

nämnvärt sämre för barnet än vad de hade varit inom den etablerade hälso- och 

sjukvården.  

 

Vidare gör HD en avvägning mellan att å ena sidan enbart tillåta omskärelse inom den 

etablerade hälso- och sjukvården – där bedövning alltid används, och att även tillåta det 

utanför hälso- och sjukvården. Om det endast skulle vara tillåtet om bedövning 
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användes innebär det i praktiken att ingreppen enbart kan utföras av hälso- och 

sjukvårdspersonal och detta leder till ett brott mot hittillsvarande traditioner bland såväl 

judar som muslimer. Ingrepp är därför tillåtna även utanför hälso- och sjukvården så 

länge barnet inte utsätts för en allt för stor smärta vid omskärelse utan bedövning.  

 

Vad som är intressant i fallet är främst de anledningar som HD anger för att omskärelse 

av religiösa skäl anses vara socialadekvat, och även hur man väljer att tillämpa detta 

undantag. HD nämner att omskärelse av religiösa skäl uppfyller kravet på social 

adekvans. Detta då antalet muslimska personer ökat i Sverige och således även antalet 

omskärelser. Vidare utförs ingreppet av hygieniska och medicinska skäl. HD nämner 

alltså att kraven för social adekvans är uppfyllda mot bakgrund av ett ökat antal 

muslimska personer och även omskärelser, vilket kan tolkas som att den ses som en 

fristående rättfärdigandegrund.  

 

Ett annat alternativ är att läsa meningen tillsammans med vad HD nämner direkt i 

anslutning: ”ett giltigt samtycke bör därför kunna medföra frihet från ansvar […]”. 

Denna senare uppfattning synes rimlig i och med att, liknande inom sport och idrott, 

social adekvans får en funktion som ”utfyllnad”, mellan det våld som samtycket kan 

rättfärdiga upp till misshandel av normalgraden. Vidare tyder följande uttalande på att 

social adekvans ej ses som en fristående rättfärdigandegrund: 

 

”Om den principen skulle ställas upp att endast omskärelse under 

bedövning är tillåten, torde det i praktiken medföra att ingreppen bara 

kan utföras av personal inom hälso- och sjukvården. Detta synes i sin 

tur innebära ett brott mot hittillsvarande traditioner bland såväl judar 

som muslimer.” 

  

Att det skulle innebära ett traditionsbrott kan tolkas som att domstolen knyter an 

religionsfriheten till social adekvans. Om uppfattningen är att omskärelse i dessa fall är 

socialadekvat som en fristående rättfärdigandegrund, betyder det även att samtycke inte 

är en nödvändighet för ansvarsfrihet. En omskärelse av ett barn, utan föräldrarnas 

tillåtelse skulle i så fall kunna rättfärdigas eftersom gärningen är socialadekvat. Ett 

sådant scenario vore olyckligt. 
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Sammanfattningsvis får uttalandet tolkas som att omskärelse på grund av religiösa 

motiv är ett sådant område som är socialadekvat, men, social adekvans måst knytas till 

rättfärdigandegrunden samtycke i BrB 24 kap. 7 §, och kan inte stå på egna ben för att 

rättfärdiga dessa gärningar. 

 

Vill man knyta an domstolens bedömning till vad som sagts om ämnet i doktrinen så ser 

man att domstolen resonerar enligt Jareborgs modell. Eftersom det rör sig om en 

kontrollerad gärning, det vill säga gärningsmannen har kontroll över händelseförloppet 

ända till dess att rekvisitet ”smärta” inträffar i BrB 3 kap. 5 §, rör det sig om 

socialadekvans som en slasktratt, inom bedömningen av rättfärdigandegrunder.   

 

 

5.7 Journalistik  
 
Som nämns i introduktionen så prövades under våren 2015 i HD huruvida journalistik 

kan vara socialadekvat och därmed rättfärdiga gärningar som annars vore 

straffbelagda.77 Bakgrunden i fallet var att två journalister för Expressen fick i uppdrag 

av sin chefredaktör, att köpa ett illegalt vapen. Syftet med köpet var att bekräfta 

sanningshalten i påståendet om att ”vapnen flödade” i centrala Malmö. Köpet 

genomfördes och vapnet låstes in i ett säkerhetsskåp på ett hotell, varefter polisen 

kontaktades och hämtade vapnet. Alla tre fälldes i underrätterna, köparen för 

vapenbrott, den andre för medhjälp och chefredaktören för anstiftan.  

 

Under rättegången har från försvarets sida hävdats att gärningen borde vara fri från 

ansvar med hänvisning till det ”publicistiska syftet”, det vill säga social adekvans. HD 

inleder med den grundlagsskyddade rätten för var och en att anskaffa uppgifter och att 

även publicera dessa som följer av TF, YGL och RF. Dessa begränsas dock genom 

vissa bestämmelser om hur en uppgift anskaffats, exempelvis genom hemfridsbrott eller 

egenmäktigt förfarande med flera. I detta fall utgör vapenköpet ett sådant sätt att 

anskaffa uppgifter som faller utanför den grundlagsskyddade rättigheten. HD nämner 

dock att: 

 

                                                
77 Mål B 1471-13, ej tilldelat NJA-nummer i skrivande stund. 
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”Det kan emellertid tänkas förekomma fall där brott i journalistiskt 

efterforskningsarbete inte ska medföra ansvar, trots att brottet faller utanför 

tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde.”  

 

HD öppnar alltså upp för att vissa gärningar som vidtas i journalistiskt syfte kan vara 

socialadekvata, men menar att i detta fall kunde resultatet – det publicistiska syftet – 

nåtts på ett annat vis, man hade inte behövt genomföra vapenköpet. Som visats i kapitel 

fyra görs ofta en proportionalitetsbedömning i relation till syftet, vilket HD även gör 

här.  

 

Prövningen om social adekvans görs under rättfärdigandegrunder. Den tilltalade har 

medgivit att han köpt vapnet, men bestred ansvar på grund av det publicistiska syftet, 

med andra ord rättfärdigandegrunden social adekvans. 

 

Om HD hade bedömt vapenköpet som socialadekvat och därmed tillåtet hade 

undantagsgrunden riskerats urvattnas. I praktiken skulle frågor väckts om vad som utgör 

ett journalistiskt syfte? Innefattar det alla som innehar ett utgivningsbevis? Skulle 

medier som har mer extrema politiska uppfattningar kunna dra nytta av detta? Mot 

denna bakgrund anser jag att domen är rimlig. Granskande journalistik – som är en 

viktig kontrollfunktion mot statsapparaten – kan i vissa fall motivera att otillåtna 

gärningar begås.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 46 

6. Diskussion 
 

6.1 Gemensamma grunder 
 
Syftet med denna uppsats är ju till viss del att utforska vilka grunder som ligger bakom 

gärningar som bedömts vara socialadekvata. Om man lyckas få fram vad som är 

gemensamt underlättas förutsebarheten i tillämpningen.   

 

Vilka syften ligger till grund för att rättfärdiga gärningar inom sport och idrott som 

socialadekvata? Vid organiserad utövning fyller området dels ett hälsofrämjande syfte 

då människor håller sig aktiva, dels uppfylls ett socialt syfte i och med människors 

samverkan. Detta är dock inte hela bilden. Vid sidan av dessa, av rättsordningen 

godkända syften, finns även regler som sätter gränser för det tillåtna respektive otillåtna. 

Inom de största idrotterna finns tävlingsregler som fastställs på riksnivå som innehåller 

dels anvisningar för idrottens genomförande samt sanktioner och bestraffningar.78 Även 

disciplin- och skiljenämnder återfinns för verkställande av reglementena.79   

 

Vid en jämförelse mot straffrättens system återfinner man alltså en liknande struktur 

inom den organiserade idrotten. En väsentlig skillnad är dock att idrottsområdet bygger 

på ett civilrättsligt avtal om deltagande, vilket straffrätten inte gör.  

 

Även inom hälso- och sjukvården läggs stor vikt på åtgärdernas nytta. Gärningar som 

vidtas i medicinskt syfte är också socialadekvata. På samma vis som inom sport och 

idrottsområdet har hälso- och sjukvården egna regler i form av speciallagstiftning och 

även sanktioner. Liknande vad gäller disciplinnämnderna inom idrotten finns Hälso- 

och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN), som prövar behörighetsfrågor avseende 

                                                
78 Se ex. ”Tävlingsbestämmelser 2014/2015 utfärdade av Svenska Ishockeyförbundets Förbundsstyrelse”, 
”Tävlingsbestämmelser 2015 utfärdade av Svenska Fotbollsförbundet”. Återfinns på www.swehockey.se 
och www.fogis.se.  
79 Se Svenska Hockeyförbundets disciplinnämnd, vars uppgift är att som första instans behandla och 
besluta i bestraffningsärenden. Inom Svenska fotbollsförbundet finns liknande disciplinnämnd med 
samma uppgifter.  
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legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.80 Samt Inspektionen för Vård och Omsorg 

(IVO), med uppgift att bedriva tillsyn över vårdgivare, såväl privata som offentliga.81 

 

Jämför man dessa två områdena inom sport och idrott samt hälso- och sjukvård kan man 

se att den samhällsnytta som området bidrar till är en faktor i erkännandet som 

socialadekvat. En annan faktor som tycks vägas in är hur självreglerande området är. 

Med självreglerande menas att det finns regler som är allmänt tillgängliga och även 

någon instans med behörighet att tillämpa dessa. Vill man därför svara på frågan vilka 

tendenser som ligger till grund för socialadekvata gärningar, så tittar man på dels om 

området som sådant fyller en nytta som värderas positivt av staten, och vilka 

möjligheter området har att hantera överträdelser av de regler som finns.  

 

Utfaller bedömningen positivt, det vill säga att det finns en samhällsnytta och området 

har en fungerande reglering, så sjunker ju även behovet för straffrättsligt skydd inom 

området. Syftet med att kriminalisera gärningar är ju att ett beteende är oacceptabelt 

från statens sida. Men, detta ska alltid ske som en sista utväg, när man inte förmår 

komma tillrätta med beteendet på annat vis. I sådana fall, där ovan bedömning utfaller 

positivt, saknas behov av straffrättslig reglering och området får ett friare spelutrymme.  

 

Inom de mer spretiga områdena som behandlats är det av naturliga skäl svårare att hitta 

gemensamma grunder. Utifrån de olika omården som behandlas kan dock en tendens 

skönjas. I de områden där intresseavvägningen uppenbart utfaller till fördel för att 

gärningar ska undantas från straff, synes prövningen hamna under 

brottsbeskrivningsenligheten. När det däremot gäller fall där avvägningen, i förväg, inte 

med samma säkerhet utfaller till att undantas synes prövningen hamna under 

rättfärdigandegrunder. 

 

Under brottsbeskrivningsenligheten prövas alltså gärningar som vidtas inom områden 

som hälso- sjukvård och gärningar som riktas mot det egna intresset. En anleding till 

detta inom hälso- och sjukvårdsområdet är att det i sådana fall inte finns ”goda skäl att 

avstå” från ett handlande. När det gäller gärningar riktade mot eget intresse faller dessa 

                                                
80 http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/hsan. 
81 http://www.ivo.se/tillsyn/tillsynens-omfattning/. 
 



 48 

bort eftersom orsaksföljden i gärningsculpabedömningen inte sammanfaller med något 

rekvisit i straffstadgandet – då detta utesluts, som Jareborg skriver, genom tolkning eller 

reduktionsslut.  

 

När det gäller gärningar som vidtas inom områden som sport- och idrott, lärares 

tillsynsplikt, BDSM, gärningar som vidts i religösa syften och inom journalistik, görs 

ofta prövningen som en rättfärdigandegrund. Att prövningen görs under denna del kan 

förstås mot bakgrund att dessa fall inte är lika självklara att rättfärdiga som de som 

vidtas i medicinskt syfte eller som riktas mot den egna rättssfären, och därför prövas 

under brottsbeskrivningsenligheten.  

 

I de fall som prövas under rättfärdigandegrunder är nämligen utgångspunkten att 

gärningen innebär ett otillåtet risktagande, men, en undersökning görs huruviuda detta 

ändå kan rättfärdigas av något intresse som väger tyngre än vad som ligger bakom 

kriminaliseringen. Till sist finns gärningar som vidtas i annans intresse och rättslig nöd, 

var prövningen görs i dessa fall får anses oklart.   

 

Sammanfattningsvis kan alltså samhällsnyttan och struktur sägas vara gemensamma 

nämnare inom de områden där gärningar bedömts socialadekvata. När det gäller de 

okategoriserade omårdena är det svårare att fastställa gemensamma nämnare. I dessa 

fall kan ialla fall sägas att vid intresseavvgäningen, måste skälen för att tillåta gärningen 

alltid väga tyngre än de som ligger till grund för kriminaliseringen.   

 

 

6.2 Konsekvenser av prövningen 
 

Som visats finns tendenser att göra prövningen under olika stadier beroende av vilket 

område som är i fråga. Frågan uppkommer därför om detta egentligen innebär någon 

skillnad, i och med att resultatet oavsett var prövningen görs leder till att en otillåten 

gärning begåtts eller ej.  
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En stor skillnad ligger i att prövningen under brottsbeskrivningsenlighet kretsar kring 

huruvdia gärningsculpa förelegat eller ej, medan under rättfärdigandegrunder är 

fastlaget att gärningsculpa förelegat, men om detta ändå kan rättfärdigas. 

 

Vid prövningen under brottsbeskrivningsenlighet får först bedömningen göras om 

gärningsmannen har kontroll över händelseförloppet eller ej. Inom området för hälso- 

och sjukvård föreligger ofta sådan kontroll. Kirurgen som utför ett ingrepp kan när som 

helst avbryta gärningen och således undgå att tillfoga patienten kroppsskada  i BrB 3 

kap. 5 § mening. Ett sådant exempel är tacksamt då likannde gärningar inte innebär ett 

otillåtet risktagande så länge de vidtas i medicinskt syfte.  

 

Det finns dock fall där en person inte har kontroll över hela förloppet. Som Strahl 

nämner i exemplet om mannen som köper en flygbiljett till sin faster, i hopp om att 

planet störtar, har mannen endast kontroll fram till köpet av biljetten (och möjligen 

överlämnandet till fastern), därefter fram till planet störtar ligger det utanför hans 

kontroll. Vid sådana fall blir det alltså fråga om en bedömning som tar sikte på 

gärningsculpa, är det rimligt att brorssonen ska ansvara även för denna ”lucka” mellan 

överlämnandet och kraschen?  

 

I fall som prövas under rättfärdigandegrunder är utgångspunkten att gärningen innebär 

ett otillåtet risktagande. Försök görs för att på något vis rättfärdiga densamma genom att 

använda säkerhetsventilen eller slasktratten social adekvans. Eftersom sådana fall är just 

av undantagskaraktär tolkas de mer restriktivt och innebär därför en minskad möjlighet 

till rättfärdigande för den tilltalade, än om prövningen gjorts under 

brottsbeskrivningsenligheten.  

 

Första steget i bedömningen blir huruvida gärningsmannen haft kontroll över gärningen 

fram till dess att orsaksföljden inträffar. Om kontroll förelegat finns två möjligheter att 

rättfärdiga gärningen som socialadekvat. För det första kan gärningen innebära ett 

tillåtet risktagande, som ofta är fallet inom hälso- och sjukvården. För det andra kan 

gärningen, om gärningen inneburit ett otillåtet risktagande fortfarande rättfärdigas som 

socialadekvat under rättfärdigandegrunder. 
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Föreligger däremot inte kontroll över gärningen fram till orsaksföljden kan gärningen 

sägas vara socialadekvat eftersom risken att orsaksföljden inträffar är så liten. Landar 

bedömningen dock i att risken att orsaksföljden inträffar är rimlig, görs bedömningen 

antingen så att det inte varit ett otillåtet risktagande, alternativt om säkerhetsventilen är 

tillämplig. Alltså på samma vis som när gärningskontroll förelegat ända fram till dess 

orsaksföljden inträffat. 

 

För de fall prövningen landar under brottsbeskrivningsenligeheten uppstår fråga om 

relationen till samtyckesgrunden i BrB 24 kap. 7 §. Social adekvans tillämpas ofta av 

domstolarna sammanvävd med samtyckesgrunden. Detta är framförallt påtagligt inom 

sport och idrottsområdet där social adekvans fungerar som en ”utfyllnad” för att 

rättfärdiga gärningar som egentligen inte är försvarliga enligt BrB 24 kap. 7 §. På 

samma vis gjordes bedömningen i NJA 1997 s. 636 när det gällde omskärelse av 

religiösa skäl.  

 

Egentligen finns inget område som berörts i denna uppsats där social adekvans 

behandlats som en fristående rättfärdigandegrund. Inom hälso- och sjukvården är är 

gärningar som vidtas knutna till den praxis och speciallagstiftning som finns på 

området, inom lärares tillsynsplikt är rättfärdigandet av visst våld knutet till just 

”tillsynsplikten”, som kommer ur praxis.  
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7. Slutsats 
 
Prövningen av en socialadekvat gärning tar sin början i huruvida gärningsmannen haft 

kontroll över händelseförloppet eller ej. Föreligger kontroll resulterar detta i att två 

möjligheter finns till rättfärdigande som socialadekvat. Den första är att pröva 

gärningen under rättfärdigandegrunderna. Är det en gärning inom sport och idrott eller 

som rör omskärlese med religiösa motiv kommer den fokusera på hur mycket våld som 

ett samtycke i BrB 24 kap. 7 § kan rättfärdiga, för att sedan eventuellt fylla ut vad som 

saknas. Den andra möjligheten är att göra prövningen under 

brottsbeskrivningsenligheten. Är det en gärning inom hälso- och sjukvåden som är 

vidtagen i medicinskt syfte innebär den inte något otillåtet risktagande, vilket betyder att 

brottsbeskrivningsenligheten inte är uppfylld. 

 

Saknar gärningsmannen kontroll över någon del av händelseförloppet görs en prövning 

om gärningen inneburit ett otillåtet risktagande, är kravet på riskförverkligande 

uppfyllt? Om svaret på frågan är nekande frias gärningsmannen eftersom handlandet var 

socialadekvat. Blir svaret jakande är kravet på brottsbeskrivningsenlighet uppfyllt, men 

möjligheten att få gärningen tillåten under rättfärdigandegrunder finns fortfarande. 

 

Det kan innebära en fördel för den tilltalade att få sin gärning prövad under 

brottsbeskrivningsenligheten, eftersom prövningen då görs i ett inledande skeende med 

sikte på om personen tagit någon otillåten risk som han eller hon borde avstått från. I 

detta led kommer även bevisningen till stor del kretsa kring sannolikheten att en viss 

orsaksföljd inträffar. 

 

Görs däremot prövningen som en rättfärdigandegrund är den tilltalade redan stämplad 

för att tagit en otillåten risk, vilket gör att utgångspunkten är att den tilltalade gjort 

något klandervärt som nu eventuellt kan rättfärdigas. I detta led kommer bevisningen ta 

sikte på att visa att intresset bakom den företagna gärningen väger tyngre än de bakom 

straffbudet.  
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Möjligtvis kan man se det som att olika delar av brottsbegreppet kommunicerar olika 

nivåer av hur klandervärd en gärning är. Det skulle i så fall innebära att en gärning som 

är brottsbeskrivningsenlig men rättfärdigad, är mer klandervärd än en gärning som inte 

är gärningsculpös och således inte heller brottsbeskrivningsenlig.   

 

En annan aspekt som framträder är att prövningen i de mer spretande områdena synes 

hamna under brottsbeskrivningsenlighet i de fall som i förväg kan fastställas att 

intresseavvägningen utfaller till gärningen fördel, inte bara inom hälso- och sjukvården 

utan även vad gäller gärningar som riktar sig mot egen rättssfär. Andra fall, där 

intresseavvägningen inte kan fastställas med samma säkerhet prövas under 

rättfärdigandegrunder, till dessa hör fall som lärares tillsynsplikt, religiösa motiv och i 

viss mån även publicistiska ändamål. 

 

Att presentera gemensamma grunder för områden inom vilka gärningar bedömts som 

socialadekvata är svårt. Inte minst för att det är en oskriven undantagsregel som är tänkt 

att fungera som en säkerhetsventil. Vad som kan sägas är att två faktorer som väger 

tungt är samhällsnyttan som området i sig bidrar till, om det så är sport och idrott eller 

hälso- och sjukvård. Den andra är strukturen inom området. Om området som sådant har 

en fungerande regelstruktur med instanser för att tillämpa dessa, talar det i riktning för 

att behovet att straffrättslig reglering är lägre och att tendenser till social adekvans finns.  

 

Att med dessa två grunder försöka analysera områden som exempelvis BDSM låter sig 

inte göras speciellt djupgående. Vad som kan sägas är att eftersom det i dagsläget 

varken finns några enhetliga, allmänna regler för utövandet, och inte heller någon 

funktion som skulle kunnat tillämpa dessa, är det inte troligt att området som sådant kan 

anses socialadekvat och därmed kunna rättfärdiga annars otillåtna gärningar.  
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