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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

En man och en kvinna som tidigare har haft en sexuell relation ses en kväll och 

har precis som ett flertal gånger innan sex med varandra. Samtycke till att utöva 

våld föreligger och mannen utövar det våld som kvinnan flera gånger innan 

uttryckt att hon vill ska förekomma. 123 lätta slag utdelas, något går fel och 4 

dagar senare avlider kvinnan på sjukhus.1  

Saken hamnar i domstol och mannen fälls i andra instans till ansvar för 

misshandel av normalgraden. Men ska han verkligen fällas? Ett skiljaktigt 

hovrättsråd menar att så inte är fallet och vacklar i sin argumentation mellan 

såväl samtyckets ansvarsbefriande verkan som social adekvans.  

Vad bör då gälla i dessa situationer som uppfyller kriterierna för 

misshandelsbrotten men samtidigt inte är en självklar kränkning? Staten ska å 

ena sidan inte styra över människors beteenden inom den privata sfären och 

särskilt inte bakom sängkammarens stängda dörr2 men å andra sidan är våld 

människor emellan kriminaliserat för att värna intresset av kroppslig integritet.3 

 I sexuella situationer kommer dessa intressen på kollisonskurs, särskilt när 

normer för vad som är konventionellt sex ständigt utvecklas och förändras. Vad 

som anses vara hänförligt till den sexuella integriteten har också under en längre 

tid kommit att utvidgas. Hur påverkar denna utveckling bedömningen av våld i 

samband med sex?  

I samband med att den sexuella integriteten blir viktigare kommer det sexuella 

självbestämmandet också att väga tyngre som intresse och därmed bör mer våld i 

samband med sex vara möjligt att passera med ansvarsfrihet. Dock kan det 

ifrågasättas om detta är en önskvärd utveckling eller om den sexuella integriteten 

bör vara kopplad till den personliga integriteten som sådan. 

 

                                            
1 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 267-13. 
2 Asp och Ulväng s. 43. 
3 SOU 1953:14 s. 133. 
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Denna uppsats syftar till att utreda och diskutera: Hur mycket våld är det 

egentligen möjligt att samtycka till i okonventionella sexuella situationer utan att 

ansvar för misshandel aktualiseras?  Hur mycket våld bör det, de lege ferenda, 

vara möjligt att samtycka till? Var bör samtyckets bortre gräns ligga i förhållande 

till tillämpningsområdet för den oskrivna ansvarsfrihetsgrunden social adekvans? 

Bör samtycke eller social adekvans användas som ansvarsfrihetsgrund då ansvar 

för misshandel kan aktualiseras i samband med sexuella aktiviteter? Uppsatsens 

frågeställning kan koncentreras ner till vad som gör att en handling är straffvärd 

eller straffri? Frågeställningarna behandlar det som är bortom det giltiga 

samtycket i dag, det som är i gränslandet, men som ibland, i de sexuella 

situationerna, borde kunna leda till ansvarsfrihet. 

 

1.2 Metod och material 

Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod. Med rättsdogmatisk metod 

förstås att söka efter gällande rätt i första hand i lagstiftning och läsa denna i 

ljuset av de förarbeten, domstolsavgöranden och doktrin som finns gällande 

denna. Det är fråga om en rekonstruktion av rättsystemet.4 Jareborg menar att den 

rättsdogmatiska metoden även ger utrymme för kritiska perspektiv och 

användande av sådana för att hitta lösningar och förklaringar till att gällande rätt 

är utformad som den är.5  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i samtyckesbestämmelsen i kap. 24 § 7 BrB 

och det är därmed denna bestämmelse och de förarbeten kring den, främst SOU 

1988:7 ”frihet från ansvar- legalitetsprincipen och allmänna grunder från 

ansvarsfrihet: slutbetänkande av fängelsestraffkommittén” och prop. 1993/94:130 

”ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.)” som utgör 

uppsatsens grund tillsammans med praxis och vad som framförts i doktrin.  

Då praxis från högsta instans saknas kommer jag att redogöra för ett antal 

opublicerade rättsfall från hovrätt och tingsrätt. Väl medveten om att sådana inte 

                                            
4 Jareborg s. 4. 
5 Jareborg s. 8. 
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har prejudikatvärde ger de dock en indikation på hur frågor om sex, våld och 

samtycke hanteras i praktiken. 

 Då prejudikat från högsta instans saknas rörande den tämligen specifika 

situationen får också doktrin en mer framträdande roll i framställningen än vad 

som traditionellt faller under den rättsdogmatiska metoden. 

1.3 Disposition 

Kapitel två rör kriminalisering och principer för kriminalisering och det så 

kallade brottsbegreppet eftersom detta är utgångspunkten för vad som är ett 

straffbart handlande. I kapitel tre redogörs för de straffbud gällande 

misshandelsbrottet som är det straffbud som aktualiseras i fråga om våld utövat i 

samband med sex. För att veta hur mycket man kan samtycka till måste först ha 

klargjorts från vad ansvarsfrihet söks.  

Efter att ha klargjort vad som utgör brott och vilka brott som är relevanta går 

fokus över till hur frihet från sådant ansvar kan åstadkommas genom tillämpning 

av de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna. Kapitel fyra handlar om samtycke som 

sådant och vad som utgör ett giltigt samtycke och straffrättsligt risktagande och 

hur detta kan påverka bedömningen om huruvida ansvarsfrihet ska beviljas eller 

ej. Kapitel fem avhandlar den oskrivna ansvarsfrihetsgrunden social adekvans 

och dess tillämpningsområde. Uppsatsens kapitel sex behandlar hur kap. 24 § 7 

BrB har hanterats i praxis rörande våld och sex. Detta diskuteras sedan i kapitel 

sju där diskussion också förs om just var samtyckets bortre gräns ligger och 

huruvida samtycke ska tillämpas som ansvarsfrihetsgrund eller om institutet 

social adekvans ska tillämpas. Kapitel åtta sammanfattar avslutningsvis 

uppsatsen kort.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla situationer där frågan om samtycke och våld 

aktualiseras i samband med prövning av om våldtäkt ägt rum. Prövning av 

våldtäkt kan dock också komma att aktualisera hur mycket våld som är rimligt att 

utföra som del i sexuella aktiviteter och i bedömningen av handlingars 
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sexualitet.6 Det är dock inte aktuellt i frågan om våld och sex i uppsatsens 

kontext eftersom att det element av tvång som krävs för att aktualisera BrB kap. 

6 § 1 inte ligger för handen. Det samtycke som är relevant är det samtycke som 

verkar ansvarsbefriande, inte den frånvaro av samtycke som krävs för 

brottsbeskrivningsenlighet. 

 Även om andra brott kan aktualiseras, såsom brott mot frihet och frid enligt 

kap. 4 BrB och sexualbrott enligt kap. 6 BrB är det enbart misshandel enligt kap. 

3 BrB som kommer att vara i fokus för diskussionen. Detta då fokus är på 

samtycke som grund för ansvarsfrihet just i de sexuella situationerna där våld är 

en del av sex och inte som i sexualbrotten där det är fråga om att sex är en del av 

våldsutövning.7 

 

1.5 Definitioner av relevans för den fortsatta framställningen 

Med samtycke förstås en sådan viljeförklaring som uppfyller kraven i kap. 24 § 7 

BrB, vilket utvecklas vidare i avsnitt 5. Med våld förstås sådana handlingar som 

kan aktualisera ansvar enligt kap. 3 §§3-6 BrB.  

Det finns även ett värde att definiera vissa begrepp som kommer att spela roll 

men som inte går att fastställa enbart rent straffrättsligt. Med sexuella handlingar 

kan avstamp tas i brottsbalkens begreppsbildning avseende vad som krävs av en 

handling för att den ska vara en sådan sexuell art att den kan anses utgöra ett 

sexualbrott, även om det inte är fallet i den fortsatta framställningen då uppsatsen 

utgår från premissen att parterna är samtyckande. Wegerstad skriver att den 

sexualitet som det är fråga om i sexualbrotten är en där det erotiska inslaget 

kretsar kring just kön.8 

Eftersom att sex är något djupt personligt och högst kontextuellt är det svårt 

att definiera. Det som sker i en sexuell kontext och då är laddat kan också ske i 

en icke sexuell kontext men då inte vara mer än en simpel handling. För den 

fortsatta framställningen finns dock skäl att göra försök till sådana definitioner.  

                                            
6 Se till exempel ”Stureplansprofilernamålet”, Svea hovrätts dom i mål nummer B 3806-07. 
7 Lernestedt s. 405. 
8 Wegerstad s. 278. 
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 För att en handling i en rättslig bedömning ska klassas som en sexuell 

handling ska den typiskt sett syfta till att väcka eller tillfredsställa den sexuella 

driften hos minst en av parterna.9  Redan i denna definition uppstår frågetecken 

genom användandet av begreppet ”typiskt sett”. Lernestedt har problematiserat 

kring att ingen legaldefinition av sexualitet finns och att domstolarna snarare 

verkar resonera utifrån att ”man vet det när man ser det”.10 Jag anser att det 

självklart kan anses problematiskt att en legaldefiniton av sexuell handling 

saknas, men också rimligt då det är en svårdefinierad företeelse.  1976 föreslog 

en utredning att sexualbrotten helt skulle tas bort från brottsbalken eftersom 

skyddsintresset ” sexuell integritet” inte kunde anses skiljas från ”annan 

integritet”.11  

Med BDSM avses det samlingsbegrepp för bondage/disciplin, 

dominans/submission(underkastelse) och sadomasochism. BDSM innebär att 

samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av 

maktutbyten. Tvång och smärta är då centrala delar för att uppnå 

tillfredsställelse.12 Med bondage avses att begränsa den andra partens 

rörelsefrihet, till exempel genom att binda hen eller belägga hen med 

ögonbindel.13 Med disciplin avses att styra och kontrollera den andra parten. 

Önskvärda ageranden belönas och icke-önskvärda bestraffas.14 Här talas även om 

dominans och underkastelse, där en part intar den dominerande rollen och en part 

intar den lydande rollen, som en del av det sexuella.15 Sadomasochism innebär att 

finna njutning i smärta i samband med sex. Sadism innebär att finna njutning i att 

orsaka smärta och masochism att finna njutning i att orsakas smärta.16 

Med konventionell sex avses sexuella aktiviteter som det krasst sett inte finns 

så mycket att säga om. Konventionell kan synonymt uttryckas med traditionell 

                                            
9 Jareborg och Friberg s. 121-122. 
10 Lernestedt s. 399. 
11 SOU 1976:9 s. 17. 
12 RFSU Stockholm s. 2-3. 
13 RFSU Stockholm s. 6. 
14 RFSU Stockholm s. 9. 
15 RFSU Stockholm s. 10. 
16 RFSU Stockholm s. 14. 
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eller inte nyskapande.17 I uppslagsboken på Sveriges största BDSM-forum 

”darkside.se” förklaras begreppet med att konventionellt sex är det som de allra 

flesta ägnar sig åt. Något som de flesta skulle kunna prata öppet om utan att 

någon ens höjde på ögonbrynet eller utan rädsla för att bli sedda som perversa.18   

Att toleransen i Sverige har ökat under de senare åren är rimligt att anta då 

exempelvis sexuella spel har tagit en större plats i populärkulturen. Att 

sadomasochism som är en central del i BDSM 2009 slutade att klassas som 

psykisk sjukdom är också ett tecken på en ökad tolerans för normavvikande 

sexualitet.19   

Vad som är att se som konventionellt i dag är svårt att definiera, att göra en 

undersökning likt SOU 1969:2, svenskarnas sexualliv, är svårt att tänka sig i 

dagens samhälle. Ett flertal nyare försök till undersökningar av sexualvanor har 

företagits men svensken verkar inte överdrivet intresserad av att delta i sådana. 20  

1998 uppgav dock två procent av de tillfrågade att de ägnat sig åt sexuella 

aktiviteter som innehöll inslag av smärta och fem procent att de ägnat sig åt 

sexuella aktiviteter som innehöll inslag av dominans och underkastelse.21 I en 

australiensisk studie 2008 uppgav 1, 8 procent att de ägnat sig åt BDSM under 

det senaste året.22 Darkside.se har i dag cirka 115 000 medlemmar, detta att 

jämföra med att det 2012 hade 62 000 medlemmar.23  

Av detta kan två slutsatser dras: allt fler ägnar sig åt mer avancerade sexuella 

aktiviteter. Detta i sin tur leder till att gränsen för vad som är norm ständigt 

flyttas, vilken än mer aktualiseras vikten av att också rättspraxis anpassas till en 

modern syn på vad sex kan innebära och inte. 

 I flera av de rättsfall som kommer att redogöras för i avsnitt sex ser inte 

parterna sig som ”BDSM-utövare” utan som att de gillar ”våldtäktssex”24, 

                                            
17http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konventionell 
18 http://www.darkside.se/whipipedia.php?ord=Konventionell+sex 
19 Socialstyrelsen, 2011, s. 32. 
20 Herlitz s. 1842. 
21 Lewin med flera, 1998, bilaga 1, fråga D47 och D50. 
22 Richters med flera s. 1660. 
23 www.darkside.se och Andersson s. 7. 
24 Svea Hovrätt dom i mål nummer B 5303-12. 
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”dominanssex”25 och ”hårdhänt sex”.26 Det är enbart i ett fall som den tilltalade i 

sitt försvar refererat till sig och målsägande som utövare av BDSM.27  

Vad uppsatsens fokus kommer att ligga på är den typ av sexuella aktiviteter 

som pendlar mellan ”konventionell sex” och ren BDSM – där det finns ett 

våldselement men de uttalade rollspelselementen och maktspelen, såsom 

rörelsebegränsningar, som kännetecknar BDSM, avsaknas.  Med detta förstås att 

det också är handlingar som överstiger vad som kan klassas som ”bara” mellan 

ringa misshandel och misshandel och därmed inte helt klart faller inom området 

för att vara ansvarsfria med tillämpning av kap. 24 § 7 BrB. 

2 Förutsättningar för straffbart handlande 
Utgångspunkten för all användning av straffrätten som instrument är att det ska 

finnas en kriminalisering av den föreliggande handlingen. Kraven för att en 

handling ska kriminaliseras har av Asp med flera beskrivits som att 

kriminalisering enbart kan ske om ett godtagbart skyddsintresse kan skadas om 

kriminalisering inte företas.28 I fråga om skada som ska stävjas igenom 

kriminalisering av en handling menar Asp med flera och Lernestedt att skada kan 

jämställas med att ett skyddsintresse påverkas på ett negativt sätt.29  

Skyddsintresse ska här förstås i bred mening, det är inte konkreta angrepp i 

enskilda fall som ska värnas utan skyddsintressen som abstrakta enheter.30  

 Kriminalisering ska vara en ultima ratio-lösning, som enbart används när inga 

andra möjligheter för att stävja ett problem finns. Som exempel på detta lyfter 

Asp med flera fram att det är de allra allvarligaste gärningarna som ska 

kriminaliseras, de med de allra starkaste skyddsintressena. Brotten mot liv och 

hälsa lyfts fram som exempel på sådana brottstyper som ska anses som de allra 

                                            
25 Stockholms tingsrätt dom i mål nummer B 1668-13. 
26 Svea Hovrätt dom i mål nummer B10385-11. 
27 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10. 
28 Asp med flera s. 41. 
29 Asp med flera s. 41 och Lernestedt s. 181-189. 
30 Lernestedt s. 128-130 och 166. 
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allvarligaste eftersom det är angrepp på det allra viktigaste av skyddsintressen – 

livet självt.31   

Även lagstiftaren är tydlig med att kriminalisering ska brukas med försiktighet 

och har visat ödmjukhet inför att kriminalisering inte alltid är den bästa lösningen 

på problem, men ibland den minst dåliga och det är därför motiverat att 

brottsbekämpningen fokuserar på även mindre saker, eftersom de inte kan 

hindras på annat sätt.32 

I 2013 års straffrättsanvändningsutredning sammanfattades kriterierna för vad 

som bör kriminaliseras med att det ska finnas ett godtagbart skyddsintresse, 

beteendet som kriminaliseras måste orsaka en skada på sagda intresse, endast 

klandervärt handlade bör träffas av straffansvar, det finns inte ett värdefullt 

motstående intresse och det finns inte en alternativ mindre ingripande metod för 

att uppnå detta.33 Utredningen föreslog i samband med detta ett stort antal 

avkriminaliseringar, av vilka ingen har blivit verklighet. 

I avsnitt fem nedan kommer att diskuteras i vilka scenarion som samtyckets 

ansvarsbefriande verkan aktualiseras. För att det ska bli aktuellt att diskutera 

ansvarsfrihet behöver dock först en kriminalisering föreligga eftersom de 

ansvarsbefriande grunderna är sätt att göra avsteg från de kriminaliseringar som 

annars skulle råda. Det är ett sätt att hindra att straffrättstillämpningen leder till 

orimliga resultat som i sin tur kan leda till ett minskat förtroende för 

rättssystemet som helhet.34 

Vad som är ett brott stadgas i kap. 1 § 1 BrB: ”ett brott är en gärning för 

vilken straff är föreskrivet”.  Vad som klassas som straff stadgas i kap. 1 § 3 BrB, 

böter och fängelse. Ett rättsfaktum som kan leda till böter eller fängelse som 

rättsföljd är alltså ett brott. Därför talar man inte om ett materiellt brottsbegrepp, 

utan om ett formellt brottsbegrepp och för att en gärning ska kunna straffas måste 

ett antal förutsättningar föreligga.35 De objektiva förutsättningarna ges av varje 

                                            
31 Asp med flera s. 40-42. 
32 Prop. 1994/95:23 s. 52. 
33 SOU 2013:38 s. 498. 
34 Agge s. 359. 
35 Asp med flera s. 59. 
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enskild brottsbeskrivning och där rekvisiten för att det specifika brottet ska 

föreligga. På den objektiva nivån skiljer man mellan rekvisit för handling, 

rekvisit för effekt och andra objektiva rekvisit – som vem handlingen riktar sig 

mot.36 
De subjektiva förutsättningarna för att straffrättsligt ansvar ska föreligga 

stadgas i kap. 1 § 2 BrB, en gärning ska anses som brott enbart om den begås 

med uppsåt. För att ansvar ska kunna komma i fråga vid brott som begåtts genom 

oaktsamhet måste det vara specifikt stadgat att brotten kan begås genom 

oaktsamhet. 

Utöver brottsbeskrivningsenlighet och uppsåtstäckning ska handlingen ha 

skett utan att rättfärdigande eller ursäktande omständigheter enligt kap. 24 BrB 

har förelegat. De subjektiva ursäktande, omständigheterna hänför sig till 

gärningspersonen personligen och de rättfärdigande ansvarsfrihetsgrunderna till 

gärningen som sådan. De subjektiva ursäktande omständigheterna kommer inte 

att behandlas i det följande. 

Eftersom straffrätten är den yttersta formen av statligt maktutövande är det 

särskilt viktigt att den, som stadgat i RF kap. 1 § 2 utövas under lagarna. De 

åtgärder som vidtas mot en individ ska alltid ha stöd i lag, detta kan bli 

problematiskt även i fråga om oskrivna ansvarsfrihetsgrunder. De mest 

ingripande åtgärderna är just de straffande men också ansvarsfrihetsgrunderna 

tjänas av tydligt lagstöd eftersom det gör tillämpningen mer förutsebar. 

3 Misshandelsbrotten  
Fokus för uppsatsen är misshandelsbrotten, dock ej synnerligen grov misshandel. 

Detta då jag anser att det aldrig bör vara möjligt att samtycka till skador av den 

art som synnerligen grov misshandel innebär eftersom det i dessa fall 

uppkommer skador på andra intressen än de egna genom sjukvårdskostnader som 

sedan skattebetalarkollektivet får bära.  

                                            
36 Wennberg och Leijonhufvud s. 31-33 och Asp med flera s. 58-89. 
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Förarbetena till BrB kap. 24 § 7 var också tydliga med att 

samtyckesparagrafen inte är menad att lämna utrymme för samtycke till grov 

misshandel eller uppsåtligt dödande.37 Vid tiden för utredningen var grov 

misshandel den svåraste typen av misshandelsbrott, i dag är det dock synnerligen 

grov misshandel.38 Den svåraste typen av misshandel bör av ovan nämnda skäl 

inte vara möjlig att samtycka till. 

 Straffbuden för misshandel återfinns i kap. 3 BrB, vars § 5 anger att den som 

tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom/henne i vanmakt eller annat sådant tillstånd döms till misshandel, av 

normalgraden eller ringa grad.  

Som exempel på relevanta kroppsskador kan nämnas sår, svullnader, benbrott, 

ledskador, inre blödningar och tillfällig nedsatt att andas, se och höra.39 Med 

smärta menas fysiskt lidande som inte är obetydligt i sin intensitet och 

varaktighet. Att, som relevanta vad gäller de sexuella situationerna, orsaka 

blåmärken eller andnöd behöver enligt Jareborg och Friberg inte innebära att 

smärta orsakas.40  

Att det finns mer än en grad av misshandelsbrott kommer av att misshandel 

som koncept kan omfatta allt från lätta slag till livshotande skador. Det vore 

därmed orimligt om alla typer av misshandel skulle bedömas på samma sätt. 

Gränsdragningen mellan de olika typerna av misshandel görs genom att se till 

alla omständigheter rörande handlingen, inte bara den skada som uppstått. I den 

strafflag som gällde innan BrB gjordes bedömningen enbart efter skada.41 I NJA 

1899 s 106 rubricerades slag med käpp över hela kroppen som den lägre graden 

av misshandel. I NJA 1921 s 387 var det fråga om slag mot huvudet som lett till 

hjärnskakning vilket också klassades som misshandel av den lägre graden.  I NJA 

1947 s 328 hade målsäganden slagits i huvudet bakifrån med en glasflaska och 

ådragit sig en hjärnskakning. Med hänsyn till skadan rubricerades handlingen 

                                            
37 Prop. 1993/94:143 s. 37. 
38 Prop. 2009/19:147 s. 1. 
39 Jareborg och Friberg s. 28. 
40 Jareborg och Friberg s. 28. 
41 Se kap. 14 §§ 10-14 Strafflagen. 
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som av den lägre graden. I dag hade man beaktat det faktum att någon slagits 

med tillhygge utan förvarning och därmed troligen betraktat brottet som av en 

högre grad. Samtliga omständigheter, även fara för ytterligare skada, 

gärningssyftet och dess sociala värde är sådant som ska beaktas, utöver den 

konkreta skadans svårhet. Jareborg och Friberg exemplifierar detta med att en 

misshandel som skademässigt kan anses vara av normalgraden kan om slagen 

föranletts av provokation i en sammanvägd bedömning rubriceras som 

misshandel av ringa grad.42 

Misshandel som är av ringa grad är en särskild brottstyp. Till exempel kan en 

misshandel komma att klassas som ringa brott om den som utsatts för våldet har 

uppträtt provocerande. Ringa misshandel ska dock främst användas för fall som 

inte är särskilt allvarliga.43  

I praxis har misshandel klassats som ringa då skadan varit av lindrig karaktär. 

I NJA 1996 s. 782 bedömde HD att då två män råkat i luven på varandra med 

följden att den ene fick motta ett knytnävsslag skulle det klassas som ringa 

misshandel. HD ansåg här att ett tre centimeter långt sår som behövde sys och 

efterföljande svullnad var att klassa som en skada av lindrig karaktär. Hänsyn 

togs även till att slaget utdelats i ett krogbråk och att omständigheterna i övrigt 

därmed inte föranledde annan rubricering.  

I NJA 2003 s. 357 bedömdes en vårdnadshavares aga av sitt barn som ringa 

misshandel. Omständigheterna var sådana att vårdnadshavaren hade slagit barnet 

ett antal gånger med en stekspade, vilket orsakat rodnad men inte några 

allvarligare skador. Vårdnadshavaren hade varit stressad och befunnit sig i en 

pressad arbetssituation vilket var skälet till att hen hade tagit till våld. Det var 

därmed inte fråga om en systematisk aga som annars inte kan utgöra ringa brott.  

Enligt Jareborg och Friberg är en typisk ringa misshandel att någon med öppen 

handflata slår någon i ansiktet så att ”viss smärta och rodnad” uppstår.44 Detta 

bör i uppsatsens kontext kunna appliceras även andra delar av kroppen. 

                                            
42 Jareborg och Friberg s. 30 och Asp med flera s. 233. 
43 Jareborg och Friberg s. 30. 
44 Jareborg och Friberg s. 30. 
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Vad som är misshandel av normalgraden kan förenklat sägas vara de som inte 

beskrivits som ringa ovan eller som grova nedan. Grov misshandel regleras i kap. 

3 § 6 och vid bedömningen om misshandeln ska klassas som grov ska beaktas 

om gärningen varit livsfarlig, om den tillfogat svår kroppskada eller allvarlig 

sjukdom. Utöver att skadorna ska vara svårare än för misshandel av 

normalgraden beaktas om gärningspersonen har visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet.  

Som exempel på särskild hänsynslöshet eller råhet kan nämnas att angripa en 

äldre person, ett barn, en funktionsnedsatt eller på ett särskilt smärtsamt sätt mot 

ett värnlöst offer. Särskilt beaktas också om misshandeln har varit mycket 

integritetskränkande eller om den riktat sig mot någon som varit i ett underläge.45 

Ett exempel på detta är NJA 2003 s. 229 där misshandel riktad mot en liggande 

från två personer rubricerades som grov. 

Med det kan i uppsatsens kontext förstås att någon har varit i rörelseförhindrad 

genom att ha varit bunden, belagd med handbojor eller dylikt, kraftigt berusad 

eller drogpåverkad och därmed inte kunnat värja sig mot det våld som har 

utövats. 

4 Samtycke  
För att straffrättstillämpningen inte ska leda till orimliga resultat finns 

ansvarsfrihetsgrunderna. Dessa kan med fördel delas in i två huvudkategorier: de 

ursäktande ansvarsfrihetsgrunderna som är omständigheter knutna till den 

personliga skulden och de rättfärdigande ansvarsfrihetsgrunder som rör rekvisit 

knutna till otillåten gärning.46 

De rättfärdigande ansvarsfrihetsgrunderna kan i sin tur delas in i två 

kategorier. Den ena är de situationer där ansvarsfrihet beviljas med anledning av 

att det av straffbudet skyddade intresset är det svagare intresset i den 

föreliggande intressekollisionen. Den andra kan sägas vara att det intresse som 

                                            
45 Jareborg och Friberg s .32. 
46 Asp med flera s. 208 och 369. 
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ska skyddas av ett straffbud i situationen inte efterfrågar rättsordningens skydd.47 

I den romerska rätten kom det senare till uttryck i rättsgrundsatsen ”volenti non 

fit iniura”, att den som är villig tar ingen skada. 

Till den senare kategorin hör samtycke, som står i centrum för den fortsatta 

framställningen. Om samtyckets ansvarsbefriande verkan är stadgat i kap. 24 § 7 

BrB. Paragrafen har följande lydelse: 

 
En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om 

gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och 

övriga omständigheter, är oförsvarlig. 

 

Bestämmelsen om samtyckets ansvarsbefriande verkan infördes i brottsbalken 

först 1994, trots att liknande resultat uppnåtts även tidigare, dock utan stöd i lag. 

Saken hade också diskuterats i tidigare lagstiftningsprojekt utan att leda till något 

faktiskt stadgande.48 Att lagfästa bestämmelsen ansågs viktigt då 

legalitetsprincipen hålles högt inom straffrätten.49  Bestämmelsen ansågs vara en 

kodifiering av vad som tidigare gällt utan stöd i lag, propositionen menade också 

att samtycke ju i praktiken existerade eftersom situationer där samtycke förelåg 

inte nådde domstol.50 Det betonades även att ett lagfästande skulle ge 

domstolarna tydligare grund och därmed en mer enhetlig och säker tillämpning. 

Regeringen menade också att en lagreglering skulle leda till effektivitetsvinster 

för domstolarna.51 

 Samtyckets verkan som ansvarsbefriande omständighet har sin grund i det 

ideologiska ställningstagandet att individen bör tillåtas att förfoga över sina egna 

intressen i en ”inte obetydlig utsträckning”.52 Detta eftersom ifall att den som är 

bärare av ett intresse inte är intresserad av att skydda det intresset, varför ska då 

staten vidta åtgärder för att skydda detta intresse?  Asp med flera argumenterar 

för att samtyckets ansvarsbefriande verkan också kan ses som ett uttryck för att 
                                            
47 Agge s. 360. 
48 Se till exempel SOU 1923:9 s. 141-151  och SOU 1953:14 s. 143-149. 
49 Asp med flera s. 226 och SOU 1988:7 s. 99. 
50 Prop. 1993/04:130 s. 38. 
51 Prop. 1993/94:130 s. 41. 
52 Asp med flera s. 226. 
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intresset av personlig handlingsfrihet ofta väger tyngre än många andra 

intressen.53 

Vid införandet av BrB kap. 24 § 7 kritiserade ett antal remissinstanser, främst 

inom domstolsväsendet, paragrafen för att vara allt för svepande och att detta 

öppnade för avgränsningsproblem.54  Att just domstolarna kritiserade att 

paragrafen var svepande är i min mening särskilt intressant eftersom att det i dag 

är just domstolarna som får hantera och tolka den svepande lydelsen, vilket de 

har gjort på olika sätt. 

Innebörden av paragrafen är att samtycke ska ge ansvarsfrihet, om samtycket 

är giltigt och handlingen inte är oförsvarlig med hänsyn till skada, kränkning, 

fara, syfte och övriga omständigheter. I det följande kommer jag att behandla 

innebörden av dessa begrepp närmare. 

 

4.1 Giltighet 

För att ett samtycke ska ge ansvarsbefriande verkan är det viktigt att det är giltigt. 

Kraven för att ett samtyckes giltighet är tämligen högt ställda eftersom det 

faktum att en individ ger upp sina av straffrätten skyddade intressen är en 

tämligen allvarlig sak.55 

Den som lämnar samtycke ska vara kapabel att lämna samtycket genom att 

den har att förfoga över det skyddsintresse som avsägs skydd. För att vara detta 

ska samtycke gälla en rättsfär som den enskilde råder över. Det är inte möjligt att 

lämna samtycke för annans räkning. Samtycke ska också föreligga under hela det 

aktuella händelseförloppet, från innan dess början till slut. Om händelseförloppet 

sträcker sig över mer än en kortare tid ställs också krav på gärningspersonen att 

hen ska försäkra sig om att det givna samtycket består.56 

Den samtyckande ska också ha förmåga att förstå innebörden av gärningen, 

således ställs högre krav på samtycken från barn, förståndshandikappade och 

berusade. Samtycket ska ha lämnats frivilligt och ska ha avgivits med insikt om 
                                            
53 Asp med flera s. 226. 
54 Prop. 1993/94:130. s. 38. 
55 Prop. 1993/94:130 s. 39. 
56 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 6350-12. 
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vad som samtycks till och vara allvarligt menat.57 Krav på insikt och mognad 

ställs också högre om det skyddsintresse som individen avsäger sig är ett särskilt 

väsentligt skyddsintresse. 

HD har i ett rättsfall från 2013 tagit ställning för att enbart ett samtycke som 

lämnats med klar frivillighet och varit allvarligt menat kan bevilja ansvarsfrihet. 

Fallet ifråga rörde skolgårdsmobbning och kränkningar och ofredande gjorda i 

samband med sådan.58 Trots stora olikheter i fråga om omständigheter och 

brottstyp är fallet av relevans då det befäster vikten av att de höga kraven är 

uppfyllda, och var det första fall sedan NJA 1899 s. 106 där HD behandlade 

samtyckes giltighet.59 1899 års fall berörde huruvida ett giltigt samtycke förelåg 

för den soldat som i stället för anmälan och fängelsestraff accepterade ett kok 

stryk från sitt befäl. I det fallet ansågs inte heller samtycket vara frivilligt till den 

grad som krävs. 

Det finns inget krav på hur samtycke har uttryckts, det kan alltså ske 

muntligen, genom ett sms, en lätt ansiktsrörelse eller genom ett formellt 

samtyckeskontrakt.60 Om samtycket måste kommuniceras utåt för att vara giltigt 

kan diskuteras, även om jag anser att det torde vara tillräckligt med ett inre 

samtycke. En sådan är viljeuttrycksteorin som bygger på att viljan att samtycka 

måste ha uttryckts tydligt genom att ha uttalats eller på annat sätt konkludent 

visats, på samma sätt som gäller vid avtalsslut inom civilrätten.61 

Viljeuttrycksteorin har dock ifrågasatts med anledning av den inte är kompatibel 

med idén om att samtycke ska vara en objektiv ansvarsfrihetsgrund.62 

Viljeinriktningsteorin innebär att det räcker med att ett samtycke föreligger, det 

behöver inte uttryckas på något särskilt sätt. Man talar om att det är ”det inre 

samtycket som är det relevanta samtycket, inte hur eller att det har manifesterats 

utåt.63 Det är denna teori som är härskande inom svensk rätt då inget formkrav 

ställs. Att inget formkrav uppställs leder till viss problematik i samband med 

                                            
57 Prop. 1993/94:130 s. 39 
58 NJA 2013 s. 397. 
59 Svensson s. 421. 
60 Prop. 1993/94:130 s. 39. 
61 SOU 1988:7 s. 107. 
62 Agge s. 418 och Jareborg s. 253-254. 
63 Agge s. 417. 
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förundersökning och huvudförhandling. Detta eftersom att ord då står mot ord 

och det är svårt för åklagaren att bevisa att invändningen om samtyckes 

föreliggande är obefogad. I just rena BDSM- situationer är det ofta uppgjort i 

förväg vad som är acceptabelt eller ej, för att undvika missförstånd.64 I dessa 

situationer är det då tämligen enkelt att fastställa att samtycke har avgivits.65 I de 

fall som däremot rör det okonventionella våldspräglade sexuella situationer är det 

mer oklart, vilket kommer att tydliggöras i avsnitt sju. 

 

4.1.1 Närmare om hypotetiskt samtycke 

Om samtycke inte har avgivits enligt de ovan fastställda kraven, kan 

ansvarsfrihet då beviljas? I svensk rätt är det hypotetiska samtyckets ställning 

omdebatterad. 

Med detta menas en situation där samtycke inte har givits men att utifrån en 

objektiv bedömning av omständigheterna skulle man kunna dra slutsatsen att den 

”drabbade” parten inte haft något emot att den ifrågavarande våldshandlingen ägt 

rum om hen fått tillfälle att ta ställning i frågan.66 

Skäl mot att acceptera hypotetiskt samtycke är att det skulle kunna komma att 

fungera som ett verktyg för minskat skydd för de intressen straffrätten skyddar, 

då dessa skulle kunna förvridas till en presumtion om avsagda intressen.67 Det 

finns de som har argumenterat för att hypotetiskt samtycke som 

ansvarsfrihetsgrund skulle fylla en funktion i den praktiska vardagen. Detta 

skulle då främst röra handlingar som motsvarar bagatellmässiga brott och det 

hypotetiska samtycke skulle då vara grund för åtalsunderlåtelse.68 

Som exempel av relevans för uppsatsens frågeställning kan nämnas en 

situation där två personer regelbundet har sex med inslag av våld av nivån 

misshandel av normalgraden. Om konstruktionen om hypotetiskt samtycke 
                                            
64 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10 .  
65 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10 där åklagarens 
yrkande om att samtycke inte förelåg var tämligen lätt att montera ned då det fanns omfattande sms-
och mailkonversationer där målsägande och tilltalade hade diskuterat vad de ville göra, vad de inte vill 
göra och vilka stoppord som skulle användas. 
66 SOU 1988:7 s. 108-109. 
67 Prop 1993/94:130 s 43. 
68 Strahl s. 383. 
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accepterats av lagstiftaren hade den som utövar våldet inför varje tillfälle inte 

behövt söka ett uttryckt samtycke utan kunnat utgå från att våld brukar 

accepteras och bör därmed även vid just detta tillfälle accepteras. 

I ett rättsfall, förvisso rörande förmögenhetsbrotten, frikändes ett antal sjömän 

som stulit sprit från ett övergivet fartyg i samband med bärgning. De hade 

handlat i tron att fartygets ägare hade samtyckt till denna förmögenhetsförlust då 

det var ett bättre alternativ att återfå ett fartyg, förvisso utan sprit, än att fartyget 

legat kvar, vilket det gjort om inte sprittjuvarna hade tagit sig an det.69 Det kan 

anses som att domstolen i det fallet godkände ett hypotetiskt samtycke. 

Ett problem som lyfts med att acceptera det hypotetiska samtycket är att det 

skulle öppna för att människor bestämmer över andras angelägenheter på ett sätt 

som inte är i linje med det behov av att styra människors handlingar som 

motiverat straffbuden till att börja med. Det är också en komplicerad sak att i 

domstol efter en händelse försöka komma fram till hur någon skulle ha ställt sig 

till denna intressekonflikt.70 Jareborg menar även att en sådan utveckling skulle 

kunna leda till att ”jag trodde att samtycke förelåg!” skulle bli en 

standardinvändning från de tilltalade och att en sådan invändning är svår för 

åklagaren att motbevisa.71  

Den utredning som föregick 1994 års lagstiftning menade att förvisso har 

hypotetiskt samtycke både accepterats och avvisats i praxis, det ansågs dock inte 

vara skäl nog att acceptera det generellt.72 Lagstiftaren menade 1994 också att 

hypotetiska samtycken hade viss likhet med konstruktionen social adekvans.73 

Denna rättsliga konstruktion kommer att behandlas längre fram i uppsatsen. 

 

4.2 Försvarlighet 

Utöver att det givna samtycket ska vara giltigt krävs också för ansvarsfrihet att 

den handling som företagits inte är ”oförsvarlig”.  Försvarslighetsbedömningen 

                                            
69 SvJT 1942 rf s. 62. 
70 SOU 1988:7 s. 120. 
71 Jareborg s. 255-256. 
72 SOU 1988: 7 s. 121. 
73 Prop. 1993/94: 130 s. 42. 
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har till syfte att vissa ”grövre integritetskränkningar” är av sådan allvarlig art att 

de inte bör förekomma överhuvudtaget. Inte ens om samtycke föreligger.74 

Jag anser att som skäl för detta kan också anges att om en handling leder till 

att den som utsätts för den måste uppsöka sjukvård hamnar skadorna utanför den 

egna intressesfären. Det blir i stället en belastning på den intressesfär som är alla 

andra människor då dessa är skattebetalare som finansierar sjukvården. Då 

påverkar handlingen andra socioekonomiskt. Detta kan sägas ge uttryck för att en 

människas frihet begränsas utifrån där en annan människas frihet påverkas.75 Det 

anser jag är en bättre grund för en begränsning som en försvarlighetsbedömning 

innebär än det paternalistiska uttryck som ovan motivering ger uttryck för. 

I ett brittiskt rättsfall kunde samtycke inte leda till ansvarsfrihet då två 

personer, frivilligt, ägnat sig åt sexuella aktiviteter som bland annat innebar att 

den ena partens pung spikades fast i ett bord, att varmt vax infördes i penis, att 

penis brändes med ett ljus och att det skars i penis med en skalpell.76 I svensk rätt 

hade handlingarna med stor sannolikhet klassats som synnerligen grov 

misshandel och utgör ett gott exempel på vad som bör vara omöjligt att samtycka 

till. 

Vid bedömningen av om en gärning är försvarlig eller ej ska beaktas den 

kränkning, fara, skada som gärningen medfört, gärningens syfte och andra 

relevanta omständigheter.77 Lagstiftaren lämnade vid införandet av 

samtyckesparagrafen över till praxis att definiera exakt var gränsen för vad som 

är oförsvarligt skulle gå.78  Vid bedömningen av misshandelsbrotten, som är av 

relevans för denna framställning, är det främst följande faktorer av de ovan som 

ska beaktas: 

- skadans art 

- faran för ytterligare skada 

- gärningsmannens syfte 

                                            
74 SOU 1988:7 s. 99. 
75  Mill s. 109.  
76 R v Brown s. 17. 
77 Asp med flera s. 232. 
78 Prop. 1993/94:130 s. 43. 
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- gärningens sociala värde 79 

Av de fyra bedömningens kriterierna utgör skadans art det vägledande, då det 

finns ett värde av enkelhet i de parametrar som används och skadans art är ett 

tämligen konkret och enkelt kriterium att tillämpa. Asp med flera skriver att 

behovet av enkelhet i tillämpningen är av stor vikt och att domstolarna därför i 

största möjliga utsträckning bör avstå från att bedöma gärningar utifrån om de är 

etiskt berättigade eller har värde i någon mening.80 Hur försvarlighetsrekvisitet 

har kommit att hanteras i praxis kommer att behandlas närmare i avsnitt sex. 

 

4.3 Ansvarsfrihet som effekt av samtycke 

Enligt 1994 års proposition har samtycke störst betydelse vid brotten mot person 

eftersom det vid dessa brott är tydligt vilket intresse som avses avsägas och det är 

tydligt vem som har kapacitet att avsäga sig sitt intresse. Vid brotten mot 

allmänheten och staten är det exempelvis svårt att peka ut vem som skulle ha 

kapacitet att samtycka. Det slogs fast att det kan anses klart att samtycke aldrig 

kan medföra ansvarsfrihet vid orsakande av annans död, dock kan det leda till att 

gärningens straffvärde anses vara lägre.81 Detta gäller även andra brottstyper.82 

Vad gäller misshandelsbrotten var propositionen mindre tydlig och satte 

enbart ner foten vad gäller att ringa kroppsskada ska samtycke verka 

ansvarsbefriande och vad gäller svårare former av misshandel kan samtycke leda 

till ett lägre straffvärde, liksom vid dödande. Vid ”allvarligare skador” än ringa 

skador menade man dock att huvudregeln skulle vara att inte bevilja 

ansvarsfrihet.83 Förarbetena lämnar dock dörren öppen för att det kan finnas fall 

där omständigheterna som sådana kan medföra att ansvarsbefriande verkan ska 

ges trots att gärningen är att bedöma som misshandel av normalgraden.84 Man 

nämner också att ingen absolut gräns ska dras. 

                                            
79 Asp med flera s. 233. 
80 Asp med flera s. 234. 
81 Prop. 1993/94:130 s. 38 och 43. 
82 Prop. 1993/94:130 s. 39. 
83 Prop 1993/94 sid 44. 
84 Prop 1993/94:130 s. 43. 
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 Dock menade propositionen att det finns vissa fall där ansvarsfriheten även 

kan gälla kroppsskador som inte är ringa. Detta skulle då vara fallen där 

kroppsskadan motiveras av ett ”godtagbart syfte”.85 

 Strafflagskommissionen, vars arbete förvisso inte ledde till någon lagfästning, 

uttalade att om samtycke anges som invändning ska huvudregeln vara 

ansvarsfrihet och att det ska vara i undantagsfall som straffrättsligt ansvar 

aktualiseras avgivet samtycke till trots.86 

Strahl har skrivit att utrymmet för ansvarsbefriande verkan måste vara ökande 

i paritet med hur lovvärt ändamålet med gärningen är. Som exempel nämns att 

duell inte har ett särskilt lovvärt syfte och därmed inte har ett särskilt stort 

utrymme för ansvarsfrihet.87  

 Vad som utgör ett godtagbart syfte utvecklades dock inte och ingen tydlig 

skrivning om att lämna över detta till domstolarna gjordes heller vilket innebär 

att domstolarnas tolkning står utan riktmärken. Olika domstolar har kommit att 

tolka detta på olika sätt vilket kommer att påvisas i den kommande 

rättsfallsdiskussionen. Agge menar att man bör se till syftet och ändamålet och 

att i bedömningen av detta måste handlingen ses bedömas så objektivt som 

möjligt. Agge menar också att rätten inte kan förbise att ett samtycke faktiskt har 

getts.88 Att bedöma en sexuell handling, som ju till sin natur är subjektiv, 

objektivt kan skapa problem. En djupare diskussion om vad som kan anses vara 

ett godtagbart syfte kommer också att föras längre fram i uppsatsen.  

 

4.4 Att samtycka till en handling eller att samtycka till en följd? 

Att samtycka till ett otillåtet risktagande är inte detsamma som att samtycka till 

en följd av sådant otillåtet risktagande. Om detta råder dock delade meningar.  

Till exempel kan person A samtycka till att person B tar strypgrepp på person A 

under sex men det innebär inte per automatik att person A har samtyckt till att bli 

                                            
85 Prop 1993/94:130 s 38-39, 43. 
86 SOU 1923:9 s. 142. 
87 Strahl s. 388. 
88 Agge, s. 390. 
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hjärndöd till följd av att syrebrist i hjärnan uppstår. Se vidare om detta i avsnitt 

6.2 om möjligheten att samtycka till att stryptag leder till medvetslöshet. 

Som krav för att ett samtycke ska anses giltigt ska den som samtycker ha 

insikt om de relevanta omständigheterna. Man ska helt enkelt vara medveten om 

vad det är man samtycker till. 

 Om man exempelvis samtycker till våld i samband med sex kan det anses 

vara tämligen tydligt att detta samtycke också innebär man samtycker till slag i 

ansiktet89, slag mot blygdbenet med tillhygge90, eller strypgrepp91 – alla saker 

som underförstått kommer att leda till rodnader och övergående smärta. Det finns 

också en underliggande risk för mer långtgående skador. Vad innebär detta för 

samtycket som sådant? 

Dock är varje samtycke unikt. Ett samtycke kan ges i formen ”jag vill att vi 

har våldsamt sex” eller i formen ”jag vill att vi har sex, och att du först slår mig 

tre gånger i ansiktet och därför håller din hand mot min hals i fyra sekunder”. I 

fråga om det första typfallet är det ytterst svårt att bedöma när en utförande part 

har gått över gränsen för vad samtycket innefattar. Det är också ett ospecifikt 

samtycke vilket torde kunna tolkas som att det också är ett samtycke till 

eventuella följder. Det är i vart fall rimligt att ett allmänt accepterande också 

innefattar eventuella följder till den risk man utsätter sig för. 

 Vad gäller det andra är det tämligen enkelt att säga att det är ett samtycke till 

ett mycket specifikt händelseförlopp och lämnar inte särskilt mycket att diskutera 

i fråga om risker till följd av handlingen. 

Man kan här tala om två typsituationer. Den ena är att den samtyckande 

antingen är i villfarelse eller okunnig om att risken finns och dess omfattning. 

Den andra är att den samtyckande är medveten om riskens existens men utgår 

från att risken inte kommer att förverkligas, för att hen litar på den utförande eller 

för att riskens förverkligande är tämligen orealistisk.  

Hur detta hanteras blir olika beroende på om det är fråga om ett 

oaktsamhetsbrott eller ett uppsåtsbrott. Kärnan i ett oaktsamhetsbrott utgörs av 

                                            
89 Svea Hovrätts dom i mål nummer 6350-12. 
90 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10.   
91 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer 362-13. 
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att det är fråga om en okontrollerad handling där såväl följd och handling är svår 

att förutse och det är då svårt att samtycka specifikt. Detta gäller för både den 

samtyckande och den utförande, det är svårt att veta vad som faller inom 

samtycket om man inte vet vad som kommer att ske. 

 Vid de oaktsamma brotten är det däremot inte lika enkelt eftersom den följd 

som kan komma av gärningen är tämligen svår att ha en klar uppfattning om 

innan den sker.  Vid de uppsåtliga brotten är det, som exemplifierat ovan, 

tämligen klart vad konsekvenserna av handlingen kommer att vara. Ett samtycke 

är detta fall ett accepterande av den förväntade effekten. 

Kan man anse att den som har satt sig i en bil med en berusad förare har 

samtyckt till att utsättas för en olycka? Kan man anse att den som har samtyckt 

till strypsex också har samtyckt till att bli medvetslös och riskera hjärnskador?   

Skadan orsakas visserligen av aktören, men vad har ett samtycke för betydelse 

för eventuell ansvarsfrihet? Kan ett eventuellt samtycke anses giltigt i fråga om 

att ” ha insikt om de relevanta förhållandena” om det inte är tydligt vad följden 

är?  Kan ett samtycke att utsättas för en risk, vilket det är att låta sin andning 

begränsas genom strypgrepp, anses vara ett samtycke till att denna risk också blir 

verklighet? 

Agge menar att samtycke till att låta sig utsättas för en risk som huvudregel 

inte innebär att samtycke till den följd som uppkommer föreligger. Som undantag 

menar han att det i vissa situationer, såsom sport, föreligger ett tyst samtycke till 

vissa skadliga följder 92 Agge specificerar dock inte några vidare aktiviteter. Jag 

anser att sex och våld skulle kunna vara en sådan aktivitet.  Asp med flera menar 

detsamma då de skriver att ”att godta en risk eller en fara för skada är inte 

detsamma som att godta en skada”. De menar att samtycke till ett otillåtet 

risktagande inte automatiskt innebär att man samtycker till en följd, även om 

denna följd är rimlig och förutsebar.93  

Strahl skriver att om någon samtyckt till att bli utsatt för en risk, och det 

framstår som att utsätta sig bara för en risk och med en liten chans för 

                                            
92 Agge s. 395 f. 
93 Asp med flera s. 228. 
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förverkligande, så är det ytterst sällan som det är att se som ett samtycke till att 

risken förverkligas.94 Strahls argumentation kan också sägas innebära att ett 

samtycke till att någon ska slå inte är samtycke till att den styrka och tryck som 

läggs i slaget.  

Detta står dock till viss del emot vad som skrevs i förarbetena till brottsbalken 

där det stadgades att om någon har samtyckt till att utsättas för fara av ett visst 

slag kan man anses att den också lämnat sitt samtycke till att faran förverkligas. 

Dock menar man att detta är om faran förverkligas på ett sätt som är typiskt för 

faresituationer av den typ det är fråga om.95 

Strahl kan därmed anses företräda en mer restriktiv linje, och 1953 års 

förarbete en mer liberal syn. Förarbetet betonar dock att skadan som uppstår är 

av relevans. Ifråga om strypgrepp kan man därmed exemplifiera det med att med 

1953 års resonemang kan samtycke till strypgrepp anses befria från ansvar vid 

strypgrepp till andnöd och blåmärken på halsen, men inte vid en eventuell 

hjärnskada som följd av medvetslöshet.  

Viktigt att bära med sig är dock att dessa resonemang inte ledde till 

lagstiftning, utan att lagstiftning först kom i samband med 1993/94 års 

proposition. Detta innebär också att de motiv som uttalades i SOU 1988:7 och 

prop. 1993/94:130 måste ses som tyngre vägande än de tidigare, även om det är 

äldre doktrin som utgör grunden för hur brottsbalken i dag ser ut. 

Om de skador som uppstår är att se som allvarliga (vilket kan förstås som 

inom tillämpningsområdet för grov misshandel) ska detta förverkligande inte 

anses omfattas av det samtycke som gäller för att utsättas för risken. Detta kan 

dock ställas emot vad Holmquist med flera menar angående att samtycke till att 

utsättas för en risk ” omfattar i regel” även förverkligande, om, sannolikheten för 

förverkligande är så pass stor att den som samtyckt måste ha räknat med dess 

förverkligande.96   

Därmed kan sammanfattningsvis någon form av konsensus utläsas för att ett 

samtycke till en risk inte innebär ett samtycke för riskens förverkligande 

                                            
94 Strahl s. 380. 
95 SOU 1953:14 s. 148. 
96 Holmqvist med flera. BrB 24:7 s. 4. 
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föreligger. Detta är problematiskt eftersom att handlingen som sådan kan ligga 

inom det området som i dag omfattas av kap. 24  § 7, alltså under men att det är 

den eventuella följden som gör handlingen ifråga oförsvarlig. Jag anser att det 

typiska förverkligandet bör anses ingå i samtycket som sådant. 

 Jag tycker detta är orimligt i fråga om typiska förverkligande. Är det snarare 

fråga om atypiska förverkliganden är saken en annan. Vid samtycke till 

okonventionellt sex kan man antas samtycka till våld som kan leda till 

övergående skador i form av smärta, blånader och lätta sår. En tämligen atypisk 

följd skulle vara att drabbas av röda hund, även om det också är en övergående 

skada. 

Domstolarna har i de fall som kommer att behandlas nedan lagt vikt vid 

förutsebarheten i samband med olika samtyckes-situationer. Att vikt lagts vid 

förutsebarhet tyder på att det är just den tydligt förutsebara följden som det ska 

anses samtyckas till, inte en viss handling och en slumpad följd. I de fall då ett 

samtycke gäller en mycket ingripande handling är det inte alltid lätt att inse vilka 

risker som kommer med handlingen. Den otydligheten skapar även problem i de 

situationer där en person samtyckt till en handling och genom att samtycka till 

handlingen också samtyckt till konsekvenser som var omöjliga att förutse. 

5 Social adekvans  
I 1988 års utredning om frihet från ansvar konstaterades att samtycke inte alltid 

skulle vara nog som ansvarsbefriande grund eftersom vissa situationer som trots 

att de står i strid med straffbud anses acceptabla inte skulle falla under 

paragrafens tillämpningsområden.97 Anledning till att samtycke inte skulle vara 

möjligt är att situationer som anses falla under social adekvans exempelvis skulle 

kunna falla vad gäller försvarlighetsbedömningen.  

 Som typexempel på situationer när ett av straffrätten skyddat intresse och ett 

annat intresse, såsom ett samhällsintresse, kommer på kollissionskurs med 

                                            
97 SOU 1988:7 s. 99. 
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varandra lyftes särskilt mediciniska åtgärder och idrott och lek.98 Utredningen 

stängde dock inte dörren för att andra saker skulle kunna ses som socialadekvata 

eftersom samhället och sociala värderingar är i ständig utveckling vilket också 

innebär att alla framtida intressekollisioner inte kan förutses. Detta innebar också 

att formulerande av lagtext rörande företeelsen är komplicerat och inte gjordes. 

Att social adekvans inte är lagstadgat innebär också att domstolarna bör vara 

restriktiva med att tillämpa denna ansvarsfrihetsgrund.99 Detta också av hänsyn 

till legalitetsprincipens vikt inom straffrätten.100  

Det som är aktuellt är handlingar som annars hade utgjort brott mot liv och 

hälsa men som anses nödvändiga i ett modernt samhälle. Varför sjukvården 

förtjänar särbehandling är tämligen klart men att sport förtjänar det är kanske inte 

lika självklart. Idrott anses tillföra mycket gott till samhället både vad gäller 

sociala värden som skolning i föreningsliv och lagarbete. Det kan också anses ha 

positiva effekter på folkhälsan genom att befolkningen motionerar och på så vis 

håller sig friskare och därmed kan tjäna nationalstaten bättre.101 

Asp med flera ser på institutet social adekvans som ett samlingsnamn för de 

oskrivna undantagsregler som finns och tillämpas av domstolarna för att inte 

skapa orimliga resultat. Detta i de fall då lagstöd inte finns för att ett handlande 

ska ses som ansvarsfritt. Det är vare sig en rent rättfärdigande omständighet eller 

en rent ursäktande grund och därmed inte heller en ansvarsfrihetsgrund i sig.102 

Social adekvans är därmed inte i sig ett verktyg för att öppna dörren till 

ansvarsfrihet, det är snarare resultatet som sådant. Det är den juridiska slutsatsen 

av att väga olika skyddsvärda intressen mot varandra och bevilja ansvarsfrihet 

trots att inget faktiskt stöd i lag finns för att göra det.103 Detta för att alla andra 

slut vore orimliga, social adekvans kan helt enkelt sägas vara ett uttryck för att 

straffrätten aldrig kommer vara fullständig. 

                                            
98 SOU 1988:7 s. 117. 
99 SOU 1988:7 s. 129. 
100 RF kap.1 § 2 och Asp med flera s. 46. 
101 SOU 2008:59 s. 82. 
102 Asp med flera s. 254. 
103 Asp med flera s. 255. 



  
 31 
 

När det kommer till idrotten är dock inte all våldsanvändning alltid fri från 

ansvar. Här bör man skilja mellan vad som är brott mot spelets regler och vad 

som är brott mot spelets idé. Detta kommer att illustreras med ett exempel.  

Vad gäller ishockey är idén med spelet att vinna matcher genom att sätta 

pucken i mål fler gånger än motståndarlaget. Låt säga att en hockeyspelare i en 

het elitseriefinal tacklar en annan hockeyspelare i syfte att hindra honom från att 

sätta den puck som skulle kunna komma att avgöra hela säsongen och i stället 

själv ta pucken och spela den hem till egen zon. Genom att göra detta orsakas 

den senare smärta som är att jämställa med misshandel av normalgraden. Följden 

blir att den tacklande ges en kortare utvisning och saken är därmed avklarad.104 

Handlingen kan anses ha stridit mot spelets regler och bestraffas därefter, men så 

länge den inte kan anses strida mot spelets idé blir det inte aktuellt att tillämpa 

straffrättsliga sanktioner. Om tacklingen ifråga däremot hade utdelats inte för att 

hindra mål utan för att den första hockeyspelaren var förbannad på den andre 

med anledning av något som skett utanför rinken hade straffrättsligt ansvar 

kunnat komma att aktualiserats. Likaså om en sådan tackling skulle ha utdelats 

då spelarna gått från rinken till omklädningsrummet, då det då inte längre är en 

del av spelet och därmed inte heller enligt spelets idé. 

 I avsnitt sju kommer närmare diskuterats huruvida social adekvans är en 

lämplig ansvarsfrihetsgrund att tillämpa på våld i samband med sex utifrån 

resonemangen presenterade ovan. 

6 Våld i samband med sex i praxis 

6.1 Inledning 

Fall rörande våld som utövats i samband med sexuella aktiviteter är inte särskilt 

vanliga i domstolarna. Detta eftersom de som utövar sådana aktiviteter gör det 

för att det är något de uppskattar och de kan därmed antas vara ovilliga att 

processa om saken. Frågan kommer dock att aktualiseras med jämna mellanrum.  

                                            
104 Se regel 522 Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok 2010-2014. 
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I det nedan refererade fallet B 2802-120 vid Hovrätten för Skåne och Blekinge 

var det inte målsägande själv som väckte åtal, utan åklagaren som uppfyllde sin 

åtalsplikt enligt kap. 20 § 6 RB. Åtalsplikt föreligger om åklagaren har vetskap 

om en brottslig handling, som ligger under allmänt åtal, och om det finns så pass 

stark bevisning att åklagaren på objektiva grunder ska kunna förvänta sig en 

fällande dom. Anmärkningsvärt är även att målsägande ej närvarade vid 

huvudförhandlingen i vare sig tingsrätt eller hovrätt. Det kan anses tyda på att 

målsägande möjligen inte var särskilt intresserad av att staten skulle garantera 

henne de skyddsintressen som skulle ha ”kränkts”.105 

Av fallen framkommer också en annan effekt av det straffrättsliga samtycket.  

Det straffrättsliga samtycket används även civilrättsligt för att jämka bort 

målsägandes skadeståndsanspråk vid fällande dom, då hen då anses som 

medvållande till sina egna skador.106 Detta kommer dock inte att behandlas 

närmare. 

I samtliga de fall som refereras är det fråga om heterosexuella förhållanden. 

Den som är dominant och utför våldet en man och den som är undergiven och 

mottagare av våldet en kvinna. I fallet med de 123 slagen, som nämndes i 

inledningen, biträdde de målsägande inte åklagarens åtal utan var enbart 

civilrättsligt intresserade av skadestånd för orsakandet av deras moders död. 

Även detta tyder på att statens intresse av att skydda vissa intressen inte alltid är i 

samklang med vilka intressen individer önskar att staten skyddar åt dem.107 

Vad som är återkommande i de fall som behandlas är tre huvudteman; har 

samtycke getts? Vad ska gärningen rubriceras som? Täcker samtycket 

handlingen i fråga? 

 

6.2 Samtycke till våld med tillhygge 

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nummer B 2802-10 rörde främst 

försvarlighetsbedömningen och den vikt som ska läggas vid gärningens syfte. 

Fallet rörde ett flera dagar långt händelseförlopp där den tilltalade och 
                                            
105 Neuding och Bergman s. 29. 
106 Hovrätten för Övre Norrland B 362-13 s. 8. 
107 Hovrätten för Övre Norrland B 267-13 s. 6. 
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målsäganden hade stämt träff efter diskussioner på internet och kommit överens 

om att de skulle utöva BDSM tillsammans. Den tilltalade skulle vara den som 

hade makten över leken och målsäganden skulle vara undergiven. Flera gånger 

under de två dygn som spelet pågick ska målsäganden och den tilltalade ha ”gått 

ur” sina roller och umgåtts som folk gör mest. Tilltalade friades från ansvar i 

såväl tingsrätt som hovrätt. 

De händelser som låg för rättens bedömning var att tilltalade uppsåtligen 

skulle ha tillfogat målsäganden blånader, smärta och svullnader genom att: 

- vid flera tillfällen slå henne ett stort antal gånger på benen och rumpan, 

detta med en rotting medan målsäganden låg naken. 

- sätta så kallade krokodilklämmor i hennes bröst och sedan fästa dessa 

klämmor vid väggen. 

- slå målsägande ett stort antal gånger på blygdbenet, detta med en linjal 

medan målsäganden låg naken.108 

Genom att ha gjort detta ansåg åklagaren att tilltalade skulle ha utsatt 

målsägande för våld motsvarande misshandel av normalgraden. Att rubricera 

misshandeln som av normalgraden motiverades genom att de skador som 

uppkom av ovan nämnda handlingar inte kunnat bevisas vara av annat än 

övergående natur och förhållandevis lindriga.109 

Vad gäller samtycke förnekade målsägande att hon skulle ha samtyckt till det 

aktuella våldsutövandet. Hovrätten ansåg dock att den tilltalades invändning om 

att samtycke hade förelegat var ” i mycket hög grad sannolik” och alltså ”inte 

obefogad” då målsägande saknade trovärdighet i sin berättelse. Denna hade 

ändrats flera gånger under huvudförhandlingen.  Bevisning i form av chattloggar 

och sms och det faktum att målsägande var den som sökt upp tilltalade och 

tydligt kommunicerat vad hon ville skulle ske när det sågs (utövande av BDSM 

och rollspel enligt beskrivning ovan) ansågs också tala för att samtycke från 

målsägande förelegat.  

                                            
108 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10  s. 12. 
109 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10  s. 12. 
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Samtycket uppfyllde också kraven på att det var ett eget intresse och att den 

samtyckande varit kapabel att förfoga över detta. Målsäganden ansågs i detta fall 

kunna förfoga över sin sexualitet och kropp trots att hon var 16 år gammal. Hon 

agerade även på ett sådant sätt att inga skäl fanns för tilltalade att anta att hon var 

omyndig.110  Att målsäganden hade en historia av självskadebeteende lyftes av 

åklagaren som ett skäl till att hennes samtycke inte skulle anses giltigt då hon på 

så vis inte kunde anses kapabel. Detta avfärdades av hovrätten med grund i att 

målsäganden inte uppvisat självskadebeteende på flera år. Henne samtycke 

ansågs därmed allvarligt menat.111 

Frågan om huruvida samtycke skulle verka ansvarsbefriande eller ej hanterade 

hovrätten genom att först konstatera att gränsen för ansvarsbefriande verkan av 

samtycke bör dras i princip på samma som sätt som gränsen mellan ringa 

misshandel och misshandel av normalgraden. Man avvek dock sedan från det 

traditionella resonemanget genom att betona att samtyckets ansvarsbefriande 

verkan inte bara är beroende av skadornas omfattning och misshandelns svårhet 

utan också av gärningens syfte. Hovrätten konstaterade att en helhetsbedömning 

måste göras, främst då vid försvarlighetsbedömningen och där måste vikt läggas 

vid gärningens syfte. Hovrätten konstaterade att: “i detta hänseende har inget 

annat framkommit än att den tilltalade avsett att tillgodose målsägandes egna 

önskemål”.112 

Med beaktande av gärningarnas syfte gav alltså samtycket ansvarsbefriande 

verkan trots att våldet översteg området mellan ringa misshandel och misshandel 

av normalgraden och snarare kan diskuteras i gränslandet mellan normalgraden 

och grovt brott. Detta kan tolkas som att hovrätten valde att lägga stor vikt vid 

gärningens syfte för att möjliggöra en diskussion om ett vidare 

tillämpningsområde för samtyckets ansvarsbefriande verkan. 

Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål nummer B 267-13 fall är tämligen 

avvikande eftersom att upprinnelsen till att detta kom att hamna i domstol var att 

den som utsattes för våldet avled på sjukhus efter fyra dagars vård. Anledningen 

                                            
110 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10  s. 13. 
111 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10  s. 14. 
112 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nummer B 2802-10  s. 14. 
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till hennes död fastslogs i samband med obduktion vara hjärnskador som orsakats 

av syrebrist till följd av andnings- och cirkulationsstillestånd. Utöver detta 

konstaterades också många underhudsblödningar och blödningar utanpå kroppen. 

Båda deltagande parterna i målet hade också narkotika i blodet under 

händelseförloppet.113 Detta kan antas ha påverkat såväl omdöme som kroppslig 

tålighet. Att den målsägande var just död kan antas ha försvårat att motbevisa 

invändningen mot samtycke eftersom att det bara fanns en historia att ta ställning 

till. 

Den tilltalade åtalades för grov misshandel och dömde i hovrätten till ansvar 

för misshandel, med två skiljaktiga åsikter – ett hovrättsråd till förmån för en helt 

friande dom och en nämndeman till förmån för ansvar för grov misshandel.  Vad 

som gjordes gällande var att den tilltalade hade slagit den senare avlidna kvinnan 

med en rundstav 123 (!) gånger i samband med att de haft sex med varandra. Att 

de tidigare haft en sexuell relation och att den innehållit både maktspel och våld 

var i fallet klargjort.114 

Det utövade våldet rubricerades av hovrätten som misshandel av 

normalgraden, och inte grov misshandel som åklagaren yrkat. Detta med 

anledning av att de sammanlagda skadorna orsakade av slagen inte var av 

allvarlig karaktär och då tilltalade inte kunde anses ha uppvisat det mått av 

särskild hänsynslöshet eller råhet som krävs för att en misshandelsgärning ska 

klassas som grov. Hovrätten är även noga med att betona det faktum att ingenting 

tyder på att kvinnan har tvingats till våldet, det finns inga spår av att hon hade 

bundits eller gjort motstånd fysiskt.115 

 Den tilltalade invände mot anklagelsen om misshandel att slagen hade 

utdelats med samtycke. Hovrätten konstaterade att invändningen om samtycke 

inte var uppenbart obefogad eftersom det bevisades att de två hade haft våldsamt 

sex tidigare och det fanns bevis såsom sms-konversationer på att kvinnan velat 

bli utsatt för det aktuella våldet. Vittnesmål tydde också på att kvinnan i samband 

                                            
113 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 267-13 s. 5. 
114 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 267-13 s. 6-7. 
115 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 267-13 s. 5. 
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med tidigare besök hos tilltalade kommit hem med blåmärken och förklarat dessa 

med att det var vad hon och den tilltalade gillade. Således konstaterades att 

samtycket var giltigt till såväl form, frivillighet och att kvinnan haft insikt om 

dess innebörd.116 

Samtycket ansågs av hovrätten dock inte ha ansvarsbefriande verkan eftersom 

man ansåg att ” det i allmänhet inte är möjligt att med ansvarsbefriande verkan 

samtycka till misshandel av normalgraden.” Hovrätten betonade även att om 

gärningen har ett ”godtagbart syfte”, kan det finnas ett mer vidsträckt 

tillämpningsområde, och att ansvarsbefriande verkan då kan ges även vid 

misshandel av normalgraden.117  Hovrätten är i detta fall inne och spekulerar i 

den metod med att se till ”godtagbart syfte” och ”gärningens syfte” på samma 

sätt som gjordes i Malmöfallet, men går inte så långt som att diskutera om 

sexuell tillfredställelse kan vara ett godtagbart syfte eller vad ett godtagbart syfte 

ens är. Det hade varit önskvärt om detta gjorts. I detta fall fick samtycket den 

effekten att det inverkade på straffvärdet, i förmildrande riktning.118 

Intressant i fallet är den skiljaktiga mening som förs fram av ett hovrättsråd 

som menade att den tilltalade borde ha friats helt från straffansvar med hänsyn 

till att samtycke borde ha ansvarsbefriande verkan avseende den aktuella 

misshandeln.119 

Den skiljaktige skriver om en fallande skala vad gäller vad som är försvarlig 

våldsanvändning eller ej. Han menar då att försvarlighetsbedömningen i stor 

utsträckning präglas av hur stort anspråk staten kan anses ha på våldsmonopolet i 

olika situationer. Exempelvis finns det ytterst få skäl att någon annan än staten 

ska ha möjlighet att utöva våld mot andra individet i samband med polisinsatser 

eftersom att polisen då är statens förlängda arm och det finns ett starkt värde, för 

ordning och säkerhet, att ingen annan än staten tar till våld. I en sexuell situation 

har staten som sådan inget intresse i att utöva våld, utan snarare ett intresse av att 

dess medborgare är funktionsdugliga, och det är därför individer inte ska slå 

                                            
116 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 267-13 s. 8. 
117 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer 267-13 s. 9. 
118 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer 267-13 s. 10. 
119 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer 267-13 bilaga C s. 4. 
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varandra. Det bör dock med denna argumentationsmodell gå att nå resultatet att 

eftersom att staten inte har något intresse av att vara ensam våldsutövare i dessa 

situationer bör det vara möjligt att samtycke till än lite mer våld, eftersom att 

statens intresse av att se något njuta sexuellt av en rejäl örfil är tämligen 

obefintligt. 

Ansvarsfrihetsgrunden social adekvans har diskuterats ovan och det som 

kännetecknar att denna kan användas är att det finns ett regelsystem som reglerar 

ramarna vid sidan av det straffrättsliga systemet. Som ovan nämnt kan 

straffrätten där åsidosättas eftersom ett annat mer ändamålsenligt system finns att 

tillgå i stället. Inom sjukvården finns läkares etiska koder, inom sporten det 

aktuella förbundets egen disciplinnämnd, i de regisserade BDSM-spelen finns 

stoppordet som sanktioner. 

 Det betonas i den skiljaktiga meningen att det finns stort värde i att göra 

paralleller mellan sexuella situationer och de situationer som rör social adekvans 

men också den monumentala skillnaden i att sexuella situationer ofta saknar 

tydliga regelsystem.120 

Intressant i den skiljaktige argumentation är också att han anser att den som 

samtycker till ett visst mått våld i samband med sex också bör vara medveten om 

att det de facto är ett samtycke till lite mer än vad som tydligt ingår i det 

samtycket eftersom att en väsentlig del i sex som tänjer på gränser, är just att 

tänja på gränser. 

En väsentlig skillnad mellan domen från tingsrätten och domen från hovrätten 

är det att i domen från tingsrätten skriver man rakt ut att man beaktar att syftet 

med slagen var att ge målsäganden sexuell tillfredställelse, något som hovrättens 

domskrivning snarare tassar kring. I det avseendet är tingsrättens domskäl att 

föredra. 

 

                                            
120 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 267-13 bilaga C s. 6. 
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6.3 Samtycke till strypgrepp och dess följder 

I Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål nummer B 326-13 behandlades frågan 

om samtyckets ansvarsbefriande vid stryptag i samband med sex och hur 

farligheten av ett stryptag ska värderas. Den tilltalade åtalades för grov 

misshandel med anledning av att vid ett flertal tillfällen ha tagit stryptag på de 

två målsäganden så att dessa sedan svimmat och orsakat smärta i form av 

huvudvärk. I hovrätten dömdes den tilltalade till ansvar för misshandel av 

normalgraden och villkorlig dom och i tingsrätten dömdes den tilltalade till 

fängelse tre månader för misshandel av normalgraden. I båda instanser invände 

den tilltalade att samtycke förelegat.121 

Hovrätten rubricerade handlingarna som misshandel av normalgraden då 

åklagaren inte hade styrkt att den tilltalade hade varit medveten om att 

handlingarna var livsfarliga eller att han skulle ha utfört handlingen om han varit 

medveten om livsfaran. Uppsåtet täckte därmed inte vad som krävs för att 

gärningen ska rubriceras som grov vad gäller ” hänsynslöshet och råhet”. Vad 

gäller gärningarnas farlighet ansåg hovrätten dock att det var fråga om grov 

misshandel då det kan anses livsfarligt att orsaka någon medvetslöshet.122 Det 

kritiska är inte själva tagande av strypgrepp som handling, utan att tagandet av 

strypgrepp lett till följden medvetslöshet.  

Vad gäller bedömningen av samtycket konstaterade hovrätten att samtycke 

förelåg, vilket ansågs framgå av de videofilmer som användes som bevisning i 

målet. På så vis var inte invändningen om samtycke vare sig orimlig eller 

motbevisad av åklagaren.123 Åklagaren menade dock att strypgreppen varit 

handlingar av så allvarlig art att det inte är möjlig att uppnå ansvarsbefriande 

verkan. Det kritiska var enligt åklagaren att målsägande svimmat och fara för 

livet därmed uppstått. Vad gäller försvarligheten behandlade hovrätten saken 

kort, med hänsyn till den livsfara som avsvimningen inneburit var ansvarsfrihet 

utesluten eftersom att handlingen var oförsvarlig.124 

                                            
121 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 362-13 s. 4. 
122 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 362-13 s. 6. 
123 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 362-13 s. 5. 
124 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 362-13 s. 7. 
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Värt att notera är att hovrätten inte för något resonemang om ”gärningens 

syfte”, i likhet med det som fördes i Malmöfallet. Tingsrätten beaktar det dock 

och menar att sexuell tillfredsställelse är någon som ska beaktas till fördel för den 

tilltalade som en del av bedömningen av om handlingen i försvarlig. Det är dock 

tveksamt om ett sådant resonemang hade lett till annat resultat, med hänsyn till 

gärningens farlighet. Att tingsrätten dock diskuterar det tyder på en utveckling 

där syftet kan komma att spela en större roll i bedömningen. 

I försvarslighetsbedömningen ska enligt lydelsen fara beaktas, vilket kan anses 

ha varit det kritiska här. Det kritiska var inte skadan som sådan utan faran för 

livshotande skador. Detta skriver dock inte hovrätten utan resonerar i stället kring 

en jämförelse mellan strypgrepp och mindre allvarliga skador. Jag anser att man 

här i stället borde fört resonemanget i termer av fara och inte i termer av skada. 

 Samtycket var dock inte utan betydelse i fallet då det användes som en 

förmildrande omständighet enligt kap. 29 § 3 BrB. På så vis påverkades 

straffvärdet tillräckligt mycket för att bryta presumtionen för fängelse som 

misshandel i sin karaktär av artbrott är belagd med.125  Samtycket hade även 

betydelse i civilrättslig mening då hovrätten inte tillerkände målsägande någon 

kränkningsersättning då man ansåg att hon inte utsatts för ett sådan allvarlig 

kränkning som kränkningsersättning syftar till att ersätta. Det skadestånd som 

skulle kunna komma att utgå för sveda och värk jämkades av domstolen till 0 kr 

med hänsyn till att målsäganden, skadeståndsrättsligt, ansågs medvållande till de 

skador hon fått.126 

De slutsatser som möjligen kan dras av fallet är att det torde vara möjligt att 

samtycka till att strypgrepp tas, så länge som dessa inte leder till att den som 

”utsätts” för det försätts i medvetslöst tillstånd, eftersom handlingen då övergår 

till att vara livshotande och på så vis anses oförsvarligt, troligtvis även med 

beaktande av gärningens syfte.  

 

                                            
125 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 362-13 s. 7. 
126 Hovrätten för Övre Norrland dom i mål nummer B 362-13 s. 10. 
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6.4 Samtycke över tid och dess bestående 

Svea Hovrätts dom i mål nummer B6350-12 rörde frågan om samtyckets 

ansvarsbefriande verkan vid strypsex. Parterna i fallet var vid tillfället en relation 

och brukade regelbundet ägna sig åt sex med inslag av våld och dominans. 

Tidigare hade både våld som strypsex där den tilltalade successivt minskat 

målsägandens möjlighet att andas tills hon sagt stopp och maktlekar varit en del 

av deras normala sexliv och i diskussioner med vänner hade begreppet 

”våldtäktssex” använts för att beskriva parternas sexliv.127 

Den händelse som var aktuell i fallet var att detta vid ett tillfälle enligt 

målsägande gått överstyr och att den tilltalade hade inte, som han brukade göra, 

lättat på strypgreppet vilket lett till att målsägande fått skador på stämbanden och 

efter händelsen hade svårt att tugga normalt. Han hade också snedvridit 

målsägandes huvud, tagit armkroksgrepp kring hennes hals när han stod bakom 

henne och utdelat ett 30-tal slag mot hennes ansikte och hennes armar. Händelsen 

ska ha ägt rum i samband med att målsägande och tilltalade inte hade varit 

sams.128 Detta kom att prägla den bedömning av ”gärningens syfte” som gjordes 

av hovrätten.  

Då tingsrätten och hovrätten bedömde fallet tämligen olika kommer såväl 

förstainstansdomen som hovrättens dom att diskuteras. I tingsrätten så friades 

mannen från ansvar eftersom att man inte fann någon anledning till att bedöma 

invändningen om samtycke som uppenbart oförsvarlig. Tingsrätten gjorde också 

bedömningen att händelsen var att bedöma som misshandel av normalgraden då 

skadorna var måttliga och övergående. Man beaktade även att den tilltalade 

hävdade att han under sexakten flera gånger frågat om målsägande mådde bra 

och att hon svarat att det gjorde hon. Tilltalade angav att allt han gjort och det 

våld han utövat enbart hade varit i syfte att, som så många gånger innan, 

tillfredsställa målsägandens sexuella önskningar. Sammanvägningen av det 

övergående våldet, syftet att tillfredsställa och att han förvissat sig om att 

                                            
127 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 6350-12 s. 5. 
128 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 6350-12 s. 4-5. 
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samtycke förelåg gjorde att samtycket skulle ses som giltigt och våldet inte som 

oförsvarligt.129 

Hovrätten bedömde dock saken annorlunda. Tingsrätten ansåg att 

handlingarna hade till syfte att vara sexuellt tillfredsställande och accepterade 

därmed våldsanvändningen. Hovrätten ansåg i stället att handlingarna var ett 

uttryck för att den tilltalade hade varit arg på målsägande. Det var fråga om ett 

straff, en hämnd och våldsanvändningen var därmed inte försvarlig. Att använda 

våld och sex som ett straffande medel ansågs inte vara ett godtagbart syfte. ”Om 

syftet varit ett annat än att sexuell tillfredställelse kan det inte omfattas av 

målsägandes samtycke”130 Om man tolkar hovrättens domskäl motsatsvis kan 

man därigenom läsa det som att handlingarna, om de utförts med syfte att uppnå 

sexuell tillfredsställelse hade omfattats av samtycke och varit fria från ansvar. 

Därmed kan man argumentera att doktrinen om sexuell tillfredställelse som ett 

värde stärktes genom denna dom. 

Två hovrättsråd var skiljaktiga till förmån för att fastställa tingsrättens dom 

med anledning av de det skäl att de inte ansåg att bevisen var starka nog för att 

befästa att tilltalade haft uppsåt till grov misshandel.131 Rubriceringen av 

handlingen som misshandel gör också att våldet inte är att anse som oförsvarligt 

och därmed kan samtycke verka ansvarsbefriande. Det visar att 

rubriceringsfrågan som steg i ansvarsfrihetsbedömningen är väldigt viktig för den 

senare försvarlighetsbedömningen. 

 

6.5 Samtycke till våld mot känsliga kroppsdelar och  

begränsad rörlighet 

Svea Hovrätts dom i mål nummer B 10385-11 rör flera gärningar vid olika 

tillfällen, bland annat våldtäkt, men det som kommer att refereras i det följande 

är enbart den åtalspunkt som rör misshandel vad gäller våld utövat vid ett tillfälle 

då parterna hade i övrigt frivilligt sex med varandra. 

                                            
129 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 6350-12 bilaga A s. 18-19. 
130 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 6350-12 s. 6. 
131 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 6350-12 s.11. 
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Det våld som var aktuellt för prövning var att den tilltalade skulle ha gett 

målsägande ett stort antal örfilar. Målsäganden hade gentemot den tilltalade 

uttryckt att hon ville bli slagen, bunden och att hon ville att tilltalad skulle 

”tvinga” henne att göra saker. Den tilltalade invände därför att målsägande hade 

samtyckt till de i fallet aktuella slagen. Samtycket bestreds dock av åklagare 

eftersom målsägande var 15 år gammal och dessutom varit berusad vid det 

aktuella tillfället. Domstolen ansåg ändock att målsäganden varit kapabel att ta 

sina intressen tillvara och inse vidden av vad hon samtyckte till då 

berusningsgraden inte hade varit hög. Åldern var inte heller ett skäl mot giltigt 

samtycke eftersom att den som är 15 år gammal anses kapabel att förfoga över 

sin sexualitet.132 

Handlingarna rubricerades som misshandel av normalgraden eftersom de hade 

orsakat smärta som inte var obetydlig. Vad gäller samtyckets ansvarsbefriande 

verkan beaktades också att tilltalade hade avsett att slagen skulle uppfylla 

målsägandens egna önskemål, och med det sett tillsammans med att våldet inte 

varit av allvarlig grad var gärningarna även att se som försvarliga. Samtycket gav 

därmed ansvarsbefriande verkan.133  Av detta fall kan slutsatsen dras att 

utdelandet av örfilar, om än kraftiga sådana, i det enskilda fallet hamnade inom 

området för samtyckets verkan om de utdelas i syfte att tillfredsställa sexuella 

preferenser.  

Fallet aktualiserar också frågan om straffrättsligt risktagande då hovrätten 

konstaterar att att samtycka till hårdhänt sex är inte att samtycka till att tillfogas 

skador”.134 Just i detta avseende anser jag att hovrättens resonemang är tämligen 

bristfälligt. Det måste anses plausibelt och rimligt att förutse att hårdhänt sex 

innehåller slag, och slag kan i sin tur orsaka blånader och smärta. Detta kan 

jämföras med skiljaktiga hovrättsrådet i fallet med de 123 slagen som menade att 

”det våld åtalet avser inte går längre än vad som XX hade att förvänta sig”.  

I fallen ovan hade parterna en relation sedan tidigare, eller som i Malmöfallet i 

vart fall haft kontakt och diskuterat förutsättningar innan de hade sex med 

                                            
132 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 10385-11 s. 4. 
133 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 10385-11 s. 6 och bilaga A s. 32. 
134 Svea Hovrätts dom i mål nummer B 10385-11 s. 4. 
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varandra. I Stockholms tingsrätts dom i mål nummer B 1668-13 var 

förutsättningar sämre, och risken för oönskade konsekvenser var därmed större.  

Inom BDSM, och okonventionellt sex, är kommunikation och säkerhet av 

yttersta vikt. För att tillgodose att ingen i tänjandet på sina gränser utsätts för 

något hen inte vill, rekommenderar RFSU att man alltid ska ha lämpliga stoppord 

på plats och önskemålen klarlagda.135  Så var inte fallet här, målsäganden och 

den tilltalade hade i stället träffats ute på stan, varit berusade och gått hem till 

den tilltalade vid femtiden efter att det framkommit att de båda gillade ”hårda 

tag”.136 

Det våld som sedan kom att bli fråga i domstol var att den tilltalade hade tagit 

smärtande grepp, slagit målsäganden med öppen hand, slagit målsägande med 

knuten näve, nypt målsägande, tagit strypgrepp på och dragit målsägande i håret. 

Slagen hade utdelats mot målsägandes ansikte, huvud och kropp i allmänhet. 

Verkningar av handlingarna blev att målsägande hade spår efter slagen i form av 

smärta, svullnader och blånader. De slag som riktats mot målsägandens kropp var 

så hårda och så många till antalet att målsäganden uppgav att hon var orolig att 

hennes revben skulle ha knäckts.137 

Den tilltalade framförde till sitt försvar att målsäganden hade samtyckt. Detta 

samtycke bestreds av målsäganden. I sin bedömning av om samtycke förelegat 

lade tingsrätten stor vikt vid att målsägandes händer och fötter varit bojade 

respektive bundna vid en krok i väggen och vid sängens fotände. Domstolen 

menade att om målsägande inte hade samtyckt till att bli dominerad hade hon inte 

låtit tilltalad binda upp henne på detta vis och att det hade varit möjligt för henne 

att kroka sig loss från väggen. Det hade heller inte varit möjligt för tilltalad att 

binda upp målsägande på detta vis om hon hade gjort motstånd. Samtycke ansågs 

därmed föreligga.138 

Vad gäller rubriceringen av det ovan nämnda våldet konstaterade tingsrätten 

utan närmare behandling att skadorna uppgick till misshandel av normalgraden. 

                                            
135  RFSU Stockholm s. 18. 
136 Stockholms tingsrätts dom i mål nummer B 1668-13 s. 3.  
137 Stockholms tingsrätts dom i mål nummer B 1668-13 s. 10. 
138 Stockholms tingsrätts dom i mål nummer B 1668-13 s. 8-9. 
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Tingsrätten konstaterade även att slagen mot ansiktet med knytnäve så att spår 

lämnades och våldet mot revbenen inte föll inom samtyckets område och att 

ansvar för dessa handlingar var aktuellt. Våldet ifråga var för grovt då knuten 

näve gör slag allvarligare och ansikte och huvud är särskilt känsligt 

skademässigt. Det innebär också att man kan tolka fallet som att de övriga 

handlingarna föll inom området för samtyckets ansvarsbefriande verkan.139 

Fallet kan sägas ge uttryck för att ett stort mått våld faller inom området för 

samtyckets ansvarsbefriande verkan och att den ”utsattes” agerande är av stor 

vikt för bedömningen av samtyckets giltighet. I detta fall gick alltså tingsrätten 

bortom det klassiska ”mellan ringa misshandel och misshandel av 

normalgraden”. 

7 Vilken grund för ansvarsfrihet bör 

 användas vid sex med våldsinslag? 

7.1 Social adekvans  

Jag anser att jag har presenterat stöd för att sex som sådant och möjligheten att 

utöva sin sexualitet, även den som inte passar i den enkla formen, har ett socialt 

värde. Wegerstad har argumenterat att BDSM-sex skulle kunna ses på samma 

sätt som spel och lek eftersom det är fråga om aktiviteter där smärta och våld är 

del i något större som har ett socialt accepterat värde, i princip jämförbart med 

sport.140 Wegerstad menar även att den som samtycker till våld i BDSM-

sammanhang inte samtycker till exakt 27 slag på sättet X av svårighetsgraden Y 

utan till ett koncept som förekommer under en viss tidsperiod vissa personer 

emellan. Konceptet kan därmed komma att innefatta andra specifika handlingar 

än de som först diskuterats.141  

                                            
139 Stockholms tingsrätts dom i mål nummer B 1668-13 s.10. 
140 Wegerstad s. 15. 
141 Wegerstad s. 14. 
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Exempelvis kan ett slag som sagts ska ges med öppen handflata kanske i 

stället ges med en linjal, men det är fortfarande i linje med lekens idé och 

gärningens syfte är fortfarande sexuell tillfredsställelse. 

Ett problem med att tillämpa social adekvans på BDSM-sex är enligt 

Wegerstad att om många komponenter ska göras ansvarsfria för att de är del i ett 

större koncept kan det komma att innebära att små händelser som egentligen 

innebär ett sexuellt övergrepp ses genom fingrarna.142 Det är en klok invändning 

från Wegerstad, men den går också att bemöta genom att hävda att den som 

befinner sig i en lek kan när som helst bryta leken om absoluta gränser passeras.  

Till stöd för att se BDSM, och okonventionellt sex, som en samhälleligt rimlig 

aktivitet menar även Cowan, dock i en brittisk kontext, att den positiva effekten 

av sexuell tillfredsställelse bör ses som en samhälleligt beaktansvärd effekt och 

man kan på så vis argumentera för att BDSM har ett socialt värde som kan 

motsvara det som sport och sjukvård anses ha.143  Enligt samma metodik har Asp 

och Ulväng argumenterat för att sexköp bör vara tillåtet, eftersom att värdet av 

sexuell samvaro och sexuell tillfredsställelse är ett ytterst personligt och starkt 

intresse.144 Att värdet ligger på individnivå i det sexuella sammanhanget och att 

värdet som ligger i sporten snarare är på kollektiv nivå kan vara ett argument till 

att det inte går att dra paralleller mellan de två. 

Sex och social adekvans tenderar att som med Wegerstads argumentation leda 

till frågan om de negativa konsekvenserna, eventuella övergrepp. När det 

kommer till sporten som socialadekvat diskuteras dock sällan de negativa 

effekter sporten medför i form av skador och kostnader för dessa. Att något kan 

ha negativa konsekvenser behöver inte per automatik innebära att det inte finns 

ett värde i grunden som gör att det bör vara tillåtet. 

I de fall som det rör sig om utövande av tydlig förutbestämd BDSM med 

tydliga regler, som kan vara fallet när leken föregås av förhandlande, 

samtyckeskontrakt och uppdragning av tydliga gränser och stoppord bör social 

                                            
142 Wegerstad s. 15. 
143 Cowan s. 77-78. 
144 Asp och Ulväng s. 55-57. 
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adekvans kunna aktualiseras. Detta då det är fråga om något av socialt värde och 

något som har tydliga idéer och spelregler.145 Sanktionen blir i det fallet inte en 

statlig och straffrättslig utan att överträdelse av regler hanteras genom stoppord. 

Sanktionen kan där argumenteras vara att det är färdigspelat vilken kan antas 

vara en negativ effekt.  

Här är det dock viktigt att skilja på de rena BDSM-fallet och de fall som rör sig i 

gränslandet mellan ringa misshandel och misshandel utan att uppfylla kraven för 

BDSM, det konventionella sexet. Det är flera nyanser av grått, inte svart eller 

vitt. Vad gäller det som i uppsatsens referats till som ”okonventionellt sex” 

saknas BD-delen av BDSM och det är bara SM-delen som är aktuell. Därmed är 

också de ofta uttalade gränserna, de planerade ramarna, kodorden och därmed det 

som utgör spelets regler inte på plats. Social adekvans är därmed inte en lämplig 

ansvarsfrihetsgrund för dessa fall. 

Vad gäller sex som ”bara” är hårdhänt i en grad mer än mellan ringa 

misshandel och misshandel av normalgraden och på så sätt normavvikande är 

social adekvans en mindre lämplig ansvarsfrihetsgrund. Detta då det i min 

mening inte är säkert att tydliga och förutsebara regler för vad som är del av ett 

eventuellt spel föreligger. Det faller sig naturligt att om det inte finns tydliga 

regler är det svårt att ha någon tydlig bild av spelets idé. 

Den främsta fördelen med att använda social adekvans som 

ansvarsfrihetsgrund för okonventionellt sex med mått av våld på misshandelsnivå 

är att det skulle ge utrymme för sexuella preferenser utan förflytta samtyckets 

bortre gräns. Som visats ovan är inte praxis i dag helt tydligt, och att införa en 

särskild argumentationsmodell i fråga om sex och våld skulle säkerligen inte göra 

rättsläget tydligare.  

För de rena BDSM-fallen anser jag dock att social adekvans kan vara lämplig 

att tillämpa. Dock inte för de fall av sexuella aktiviteter som enbart är 

okonventionella och präglade av inte förbisebara inslag av våld. 

Som argument mot en tillämpning av social adekvans kan man också 

framhålla rättsfigurens värde i att vara den allra sista utposten mot orimlig 

                                            
145 Se till exempel Norberg, 2012. 
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straffrättstillämpning, att bara tillämpas i extraordinära fall. Även om fallen med 

okonventionell sex med våldsinslag inte haglar är de så pass många att jag anser 

att en tillämpning av social adekvans vid dem skulle riskera just institutets 

extraordinära karaktär. 

Att en tydlig lagstiftning skulle tillkomma om hur och när social adekvans ska 

tillämpas är i den närmaste framtiden ytterst otroligt. Dels för att det är vore 

lagtekniskt svårt att få den så pass specifik som krävs för enkel tillämpning och 

så pass öppen att den står sig i ett föränderligt samhälle, dels för att 

straffrättsreformer inte är prioriterad verksamhet i ett osäkert politiskt läge. 

 Därav ligger ansvaret för att utveckla och förvalta rättsfiguren på 

domstolarna. Om man ifrån domstolarnas inte är restriktiv med att utöka vad 

social adekvans kan användas till kommer det i slutändan inte att vara den 

nödlösnings-garant det är som det är i dag, och vad ska då tillämpas på de allra 

mest orimliga fallen? 

 

7.2 Samtyckets ansvarsbefriande verkan – ett utvidgat 

tillämpningsområde? 

Av de ovan refererade rättsfallen framkommer en spretig bild, såväl i var gränsen 

ska dras och hur argumentationen ska föras.  Jag anser dock att man kan sätta ner 

foten i vart fall om en sak, det som sägs i dag om att gränsen för samtyckets 

ansvarsbefriande verkan ligger mellan ringa misshandel och misshandel inte är 

härskande i fråga om det hårdhänta sexet. Där bör gränsen således snarare sägas 

ligga mellan misshandel och grov misshandel. Att tillämpa denna ordning i 

stället för den som tillämpas i dag torde inte vara något problem i förhållande till 

straffrättens legalitetsprincip eftersom det handlar om tolknings- och 

tillämpningsfrågor. 

Det finns tillämpningsproblematik i fråga om att det saknas förutsebarhet då 

domstolarna i fallen ovan verkar ovilliga till att diskutera frågan om hur mycket 

våld i ett större sammanhang, det är därmed svårt för andra domstolar att 

använda tidigare fall vid framtida prövningar, just då de är lätt undvikande. Den 
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väg som jag tycker är den mest intressanta och mest lämpliga är den om att lägga 

mer vikt vid gärningens syfte i den sammanvägda bedömningen, och på sätt 

flytta gränsen för att en handling är oförsvarlig. Om färre handlingar faller på att 

vara oförsvarliga, då är samtyckets tillämpningsområde utökat utan 

lagstiftningsprocess. Problem med konstruktionen om ”godtagbart syfte” är dock 

att bedöma vad som är ett godtagbart syfte och vems syfte som är ett godtagbart 

syfte. 

I frågan om vem som har den tilltalades syfte att tillfredsställa målsägandens 

sexuella önskemål ansetts vara beaktansvärt. Likaså bör den samtyckandes syfte 

ges vikt vid bedömningen. Om X har samtyckt till att låta Y slå henne för att X 

vet att det skänker Y sexuell tillfredställelse vilket i sin tur gör henne glad, är det 

då ett godtagbart syfte? 

Också vad som kan anses vara syftet med en handling typiskt sett kan vara av 

relevans. En risk är att det är den enskilda domarens uppfattning om vad som är 

ett godtagbart syfte skulle få genomslag, och det kan ifrågasättas om de som 

besitter de högsta posterna inom domstolsväsendet är representativa för den 

generella sexuella toleransnivån och huruvida de är utbildade inom 

normavvikande sexuella uttryck. 

 Det vore en konstruktion med mer robust lagstöd än konstruktionen om social 

adekvans och det vore inte att gå utanför lagens syfte utan snarare att utvidga 

området för ansvarsfrihet. Legalitetsprincipen är tungt vägande i fråga om 

betungande åtgärder, såsom strängare straff eller frihetsberövande, detta vore inte 

att betunga, utan snarare att befria. 

Ökad skydd för sexuell integritet borde kunna innebära att området för 

sexuellt självbestämmande utökas och att man kan samtycka till mer? Strahl 

menar att ”den typiska misshandeln” har för syfte att orsaka skada eller smärta 

och att en operation har det typiska syftet att hjälpa patienten, och därför vore det 

orimligt att straffa den misshandel som har ett gott syfte.146 Det går att utifrån 

detta resonemang argumentera för att även en misshandel som sker som del av 

                                            
146 Strahl s. 384. 
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sex ska vara ansvarsfri. Det är ju också en typ av misshandel som inte faller inom 

den typiska misshandeln eftersom den sker för att tillfredsställa begär och lust. 

Några slutsatser som dock kan dras av fallen ovan är att domstolarna lägger 

vikt vid planering, förutsebarhet och om parterna har diskuterat vad som ska ske. 

Är parterna ”erfarna” på området beaktas också detta.  Om det är något parterna 

ägnat sig åt innan beaktas också det inom försvarslighetsbedömningen. 

Regelbundenhet och kontinuitet kan också ha den effekt att det inte är 

nödvändigt att tydligt lämna samtycke vid varje enskilt tillfälle, så länge den 

utövande garanterar sig om att samtycke inte återtagits.  

De skador som accepterats har alla varit av graden misshandel av 

normalgraden och det har varit av vikt att skadorna har varit måttliga och av en 

natur att de inte är bestående eller innebär en risk för livsfara om kontroll skulle 

förloras. Strypgrepp som del i sex är ett särskilt intressant och problematiskt 

område. Strypgrepp som utförs korrekt och kontrollerat utgör inte en oförsvarlig 

handling i fråga om skada men i fråga om fara ligger det i riktningen att 

kontrollen tappas och på så vis medvetslöshet uppstår, och därmed livsfara, vilket 

alltid är oförsvarligt.  

En aspekt av tillämpningen av samtycke som ansvarsfrihetsgrund som kan 

tyckas problematisk är metoden som sådan. För att ansvarsfrihet ska vara aktuellt 

och det utövade våldet ses som tillåtet och frivilligt måste det först ha 

konstaterats att det är fråga om ett straffbelagt agerande. 

 Man måste alltså konstatera att något är fel för att sedan är landa i att det är 

rätt, vilket jag kan tycka är suboptimalt. Straffrätten är till stor utsträckning inte 

enbart straffande, utan ska också bland annat kommunicera klander.147 Det är inte 

för att vi är rädda för fängelse vi inte begår brott, utan för att vi inte vill göra fel. 

Slutsatsen av att tillåta det sexuella våldet genom social adekvans är trots allt att 

kommunicera, det ni gör är fel, men det kan väl accepteras. Att tillåta det genom 

samtycke är snarare att kommunicera att var och en har att bevaka sina sexuella 

intressen som den behagar. 

                                            
147 Von Hirsch s. 38. 
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8 Avslutande kommentar 
I uppsatsen har jag ämnat utreda vilka förutsättningar för ansvarsfrihet vid 

våldsutövande i samband med sex som finns i svensk rätt, den teoretiska grund 

de står på, den praktiska tillämpningen och hur de bör användas. Detta sett dels 

till de brister som finns i enlighet, dels sett till ansvarsfrihetsgrundernas inbördes 

relation. Som primära grunder har jag diskuterat samtyckets ansvarsbefriande 

verkan enligt kap. 24 § 7 och dess bortre gräns, konstruktionen social adekvans 

och var gränsen mellan dessa två bör dras. 

I fråga om ansvarsfrihet, oavsett om denna skulle ges genom resonemang om 

samtyckets ansvarsbefriande verkan eller genom social adekvans som 

argumentationsmodell är gärningens syfte det avgörande elementet.  

Vid samtycke som grund för ansvarsfrihet är syftet avgörande vid 

försvarlighetsbedömningen och vid social adekvans är syftet avgörande för om 

handlingen kan anses ha ett socialt värde som motiverar avsteg från brottsbalken. 

Social adekvans är dock inte en lämplig modell för att nå ansvarsfrihet för de 

sexuellt laddade våldet då det inte alltid sker med de strikta ramar och spelregler 

som kan anses vara ett krav för att undantagsvis åsidosätta den materiella 

straffrätten.  

Ett vidare område för samtyckets ansvarsbefriande verkan är snarare att 

föredra, i just de sexuella situationerna. I de sexuella situationerna utgör värdet 

av sexuell integritet, självbestämmande och sexuell tillfredsställelse ett sådant 

godtagbart syfte som kan motivera ett bredare område för ansvarsfrihet genom 

samtycke än i andra situationer. Dock är vad som är ett ”godtagbart syfte” inte är 

tydligt definierat och knapphändigt definierat i förarbetena och domstolarna 

bedömer detta på vitt skilda sätt. Det kan skapa problematik vad gäller 

förutsebarhet och på så vis kan de krav som uppställs av legalitetsprincipen 

komma att äventyras. 

Som Ulväng och Asp skriver bör intresset av självbestämmande över den 

privata sfären vara mer värt än intresset av så kallad ”moralisk anständighet” och 

detta intresse måste ibland få tangera gränser när andra skyddsvärda intressen, i 
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misshandelsfallen kroppslig integritet, hotas.148 Det är i slutändan det viktigaste 

skälet till att människor bör kunna få välja att hänge sig åt våld och makt. 

  

                                            
148 Asp och Ulväng s. 60. 
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