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Summary 

In todays individualized society questions concerning individual autonomy, 

and its limitations, is ever so current. Most cases of individual autonomy 

passes unnoticed in our everyday lives, but where is really the limit of what 

we as individuals can choose to be exposed to without the onset of criminal 

liability? This paper deals with to which degree Swedish criminal law agree 

that individuals can choose to be exposed to violence. Practice concerning 

different kinds of cases are described and discussed in light of Swedish rules 

regarding consent. The courts decisions and reasoning are analysed based on 

lawfulness and fairness to identify strengths and weaknesses in current 

legislation and its application. Based on these investigations the author then 

proceeds to address if Swedish criminal law should take into account a 

person´s constructive, or destructive, purposes of their deeds when it comes 

to assessing criminal responsibility. 

 

Finally, suggestions are made on how Swedish criminal law should apply 

the rules of consent to violence in BDSM-sex and sports. 
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Sammanfattning 

I dagens individualiserade samhälle är frågan om individens 

självbestämmande, samt inskränkningar av denna, högst aktuella. De flesta 

fall av självbestämmande passerar obemärkt förbi i vårt vardagsliv, men var 

går egentligen gränsen för vad vi som individer kan välja att bli utsatt för 

utan inträdandet av straffansvar? I denna uppsats avhandlas till vilken grad 

den svenska straffrätten godkänner att enskilda individer väljer att utsättas 

för olika typer av våld. Praxis som berör varierande typer av fall redogörs 

för och diskuteras i ljuset av den svenska samtyckesregleringen. 

Domstolarnas beslut och resonemang analyseras utifrån lagenligheten och 

rimlighet för att finna styrkor och svagheter i gällande lagstiftning och dess 

tillämpning. Utifrån detta utreds sedan om svensk straffrätt bör ta hänsyn till 

en persons konstruktiva, alternativt destruktiva, syften med sina gärningar 

när det gäller att bedöma eventuell ansvarsfrihet. 

 

Slutligen lämnas förslag på hur den svenska straffrätten bör applicera regler 

om samtycke på våld vid BDSM-sex och idrottsutövande. 
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Förord 

När jag skriver detta förord ligger den övervägande delen av mina 

juridikstudier bakom mig, endast en liten del återstår. Detta förord blir så att 

säga ”början till slutet” då det inleder den uppsats som med största 

sannolikhet sätter punkt för min tid på Juridicum. Det känns dock inte 

särskilt vemodigt, jag ser framemot vad som komma skall, och är tacksam 

att jag gav mig själv chansen att påbörja och slutföra denna utbildning. 

Tiden har gått fort, men inte för fort. 

 

Min förhoppning är att läsarna finner denna examensuppsats lika intressant 

att läsa, som jag fann den att skriva. Eventuell kritik bör riktas mot mig 

allena, beröm vill jag däremot dela med min handledare Sverker Jönsson 

som med sina bra synpunkter och positiva inställning lett mig till en uppsats 

jag uppskattat att skriva. Jag vill även tacka min vän Vidar Bley som 

korrekturläst och lämnat synpunkter. 

 

Erik Weiselius 

 

Lund, maj 2012 
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Förkortningar 

BrB   Brottsbalk 1962:700 

EKMR Europakonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de 

 grundläggande friheterna 

HovR   Hovrätten 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.   Proposition 

RF   Riksidrottsförbundet 

SFS   Svensk författningssamling 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk Juristtidning 

TR   Tingsrätten 
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1 Inledning  

Dagens samhälle präglas av en stark individualisering som innebär att 

individen får såväl utökade valmöjligheter som utökade ansvarsområden. 

Individualiseringen blir på detta sätt ett mynt med två sidor, individen får 

möjlighet att välja, men måste då även ta ett större ansvar för sin egen 

situation. Vi kan t.ex. välja att placera våra pensionspengar i privata 

pensionsfonder, men får samtidigt eget ansvar för att den fond vi väljer är 

bra. Vid en klok investering skördar vi som individer frukterna av denna, på 

samma sätt bär vi som individer risken vid en dålig investering. 

Individualisering av samhället är inget unikt för vår tid, det är en utveckling 

som pågått under lång tid.1 Det finns dock aspekter av individualiseringen 

som är speciella för nutiden, dessa kan sammanfattas med begreppet ”det 

hyperindividualiserade samhället”. Kortfattat innebär detta att individens 

handlingsfrihet och makt ökar på bekostnad av kollektivets. Även 

värderingar skiftar i takt med ökad individualisering, företeelser som 

tidigare sågs som negativa, t.ex. att en person ofta bytte jobb, ses nu som 

något naturligt och positivt för karriären. På detta sätt premieras individens 

självbestämmande alltmer.2 

 

Naturligtvis innehar staten, och även andra organ i den offentliga sfären, 

fortfarande intresse av att på olika sätt vägleda människor i deras val. Detta 

kan göras med hjälp av verktyg såsom lagar, sanktioner och avgifter. Här 

uppstår, enligt mig, en intressant paradox. Å ena sidan får, eller ska, 

beroende på hur man ser det, individen ta större ansvar för sina egna val och 

sin egen situation. Å andra sidan är individens självbestämmande långt ifrån 

obegränsat eftersom staten anser att vissa intressen är så skyddsvärda att 

individen inte själv kan välja helt fritt. Ett exempel på detta är aktiv 

dödshjälp som inte är tillåtet i Sverige. Här vägs värdet av individens 

självbestämmande mot värdet av att skydda liv, och staten anser fortsatt att 

                                                 
1 Bauman s. 23ff. 
2 Bjereld m.fl. s 9ff. 
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det senare väger tyngst.3 Förvisso är detta inte en uppsats om aktiv 

dödshjälp, men jag anser ändå exemplet vara passande eftersom det ger en 

bild av dilemmat som uppstår när den övergripande samhällsutvecklingen 

präglas av människors ökade självbestämmande samtidigt som det i 

konkreta situationer finns lagar som bestraffar vissa val. Människan blir 

således fri att välja, så länge den väljer ”rätt”. 

 

Det är dessa ovanstående tankar och resonemang som gjort mig lyhörd när 

individens självbestämmande dykt upp i olika sammanhang under 

juristutbildningen. När jag stött på domar som behandlat självbestämmande 

har jag fått en obestämd känsla av att något inte stämmer, att det finns 

aspekter som inte tas hänsyn till när juridiken ska ge sig på att vägleda eller 

uttala sig om människor val. Denna uppsats blir således min utredning för 

att få se om denna känsla har någon förankring i verkligheten. 

Självbestämmande inom juridiken innefattar naturligtvis alldeles för mycket 

material för en uppsats av detta slag, men eftersom mitt främsta intresse är 

straffrätt är ämnet för denna uppsats redan avgränsat, i alla fall i ett första 

steg. 

 

Fokus i denna uppsats kommer ligga på hur juridiken i form av straffrätten 

ser människors val att utsättas för olika typer av våld. Mitt intresse kring 

detta är tudelat. Dels anser jag det vara intressant att se på vad som får 

människor att vilja, vad stora delar av samhället skulle beteckna som udda, 

dels är det intressant att se på samhällets juridiska synpunkter på dessa val. 

 

Ett hårdraget exempel på detta är Bernd Brandes, en tysk dataingenjör vars 

fantasi var att bli uppäten, något som naturligtvis är lite speciellt. Men 

historien slutar inte där, Brandes fann faktiskt någon som ville ta del av 

detta, Armin Meiwes, och tillsammans såg de dels till att Brandes blev 

uppäten och att en av, förmodar jag, Tysklands mest uppmärksammade 

rättegångar var ett faktum. Här väcks många frågor hos mig. Varför vill en 

person bli uppäten? Och hur kommer denna person i kontakt med någon 
                                                 
3 Prop. 1993/94:130 s. 37f. 
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som vill hjälpa till? Svaren på dessa frågor får faktisk juridisk betydelse. 

Första frågan rymmer psykologiska aspekter kring människors önskningar, 

hur udda de än må vara. Andra frågan besvaras snarare utifrån ett 

samhällsperspektiv, hur möjliggör samhällsutvecklingen att människor med 

likartade intressen kommer i kontakt med varandra? Läsaren kanske nu 

undrar vad detta har med juridik att göra? Jo, dessa situationer tas upp till 

juridisk prövning. Det måste således finnas lagstiftning, och en tillämpning 

av denna, som kan reda ut situationer som den mellan Brandes och Meiwes. 

Straffrätten måste då kunna besvara dels om offret ville bli uppätet samt om 

denna vilja ska tillskrivas någon betydelse vid prövning av ansvarsfrågan. 

På detta sätt blir min ovanstående fråga om ”varför” relevant för en 

straffrättsjurist, även om fallet Brandes-Meiwes kan kännas avlägset. På 

liknande sätt blir frågan ”hur” viktig, kanske inte alltid i prövningen av det 

enskilda fallet, men väl vid utformningen av den gällande rätten. I takt med 

att möjligheterna till kontakt med andra människor ökar, t.ex. genom 

internet, uppstår nya situationer som lagstiftningen måste reglera.4 Dels kan 

personer med ett visst intresse träffa likasinnade från andra världsdelar, dels 

kan personer med tillsynes obskyra intressen sammanstråla, oavsett måste 

rätten hålla sig uppdaterad för att kunna appliceras på den uppsjö av nya 

situationer som uppkommer i informationssamhällets kölvatten. 

1.1 Avgränsningar 

Samtycke, ansvarsfrihet och social adekvans kan diskuteras vid flera olika 

typer av gärningar, jag har dock valt att inrikta mig på de situationer då 

människor väljer att bli utsatta för våld eller risk för våld. Fokus ligger 

således på brotten i BrB 3 kap., brott mot liv och hälsa.  

 

Avgränsat från denna uppsats är således samtycke vid sexualbrott enligt 

BrB 6 kap., åtgärder vid sjuk- och hälsovård eller samtycke som 

ansvarsfrihetsgrund vid brott såsom förtal eller frihetsberövande. Eftersom 

detta är en uppsats inriktad mot straffrätt har jag även utelämnat 

                                                 
4 Thompson s. 57ff. 
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skadeståndsrättsliga aspekter. Inte heller de fall där vårdnadshavare lämnar 

samtycke å sina barns vägnar berörs i min framställning.5 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva hur den svenska 

straffrätten ser på de situationer som uppstår när människor väljer att 

utsättas för våld, eller risken för sådant våld, som faller inom BrB 3 kap. 

Detta kommer jag göra genom att först redogöra för rådande lagtext, 

förarbeten samt relevant doktrin. Sedan följer praxis på detta område, där 

jag beskriver hur lagen tillämpats i ett flertal olika fall. 

 

I nästa steg av uppsatsen ämnar jag analysera det jag fått fram för att på så 

sätt kunna identifiera vad den nuvarande lagstiftningen, samt tillämpningen 

av denna, har för styrkor respektive svagheter. I den mån jag finner brister 

kommer jag även försöka lämna förslag på adekvata ändringar. 

 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

1. Hur ser den svenska lagstiftningen kring ansvarsfrihet vid 

samtycke till våld mot den egna personen ut? 

2. Hur ser praxis på detta område ut? 

3. Finns det brister i hur lagstiftningen är utformad, alternativt, 

tillämpas? 

4. Hur skulle dessa eventuella brister kunna åtgärdas? 

5. Bör det vid ansvarsfrihet tas hänsyn till huruvida en gärning har 

ett konstruktivt eller destruktivt syfte? 

 

Ur dessa frågeställningar kommer jag även att utveckla nya, mindre 

omfattande, delfrågor under uppsatsens gång. Min avsikt är att detta 

upplägg ska tydliggöra viktiga aspekter i de aktuella problemområdena, 

samt att uppsatsen ska gynnas rent pedagogiskt. 

                                                 
5 se NJA 1997 s. 636. 
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1.3 Metod och material 

Metoden jag valt är traditionella litteraturstudier, där Jareborgs 

”Kriminalrättens grunder” utgör basen i teoridelen. Genom att analysera 

lagtext, praxis, doktrin och vetenskapliga artiklar, hoppas jag kunna ge en 

korrekt bild av den nuvarande rätten. Eftersom denna uppsats även berör 

flera komplexa företeelser såsom den enskilda människans val och innersta 

önskningar, såväl i egenskap av individ som gruppvarelse, avser jag 

korsbefrukta den juridiska framställningen med psykologi, och i viss mån 

sociologi. Dessa två ämnesgrenar kommer dock inte föräras med någon eget 

avsnitt i uppsatsen. Sociologiska perspektiv kommer jag anlägga främst för 

att visa på behovet av att lagstiftningen bör utvecklas för att kunna hålla 

jämna steg med samhällsutvecklingen. Psykologiska aspekter kommer 

appliceras på de åtgärdsförslag jag ämnar redovisa i slutet på uppsatsen. Min 

förhoppning är att denna korsbefruktning kommer gynna analysen av 

gällande rätt samt att det, i den mån det är behövligt, resulterar i adekvata 

förslag på förändringar. 

1.4 Disposition 

Jag har valt att låta ovanstående syfte styra dispositionen för denna uppsats. 

Genom att börja med en beskrivning av svensk gällande svenska rätt på 

detta område hoppas jag ge läsaren en bra grund att stå på inför den del av 

uppsatsen som innefattar analys och diskussioner. Denna grundläggande 

beskrivning utgörs, i enlighet med mina frågeställningar, av en lagteknisk 

del där nuvarande lagstiftning beskrivs. I denna del berörs även förarbeten, 

doktrin samt oskrivna ansvarsfrihetsregler. Efter detta följer en beskrivning 

av hur denna lagstiftning tillämpas, en beskrivning som sker genom en 

redovisning av praxis. 

 

Efter detta är min tanke att jag ska analysera svaren på mina två första 

frågeställningar för att kunna identifiera styrkor och svagheter med gällande 

rätt. Under denna analys kommer jag anlägga psykologiska och sociologiska 
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perspektiv för att undersöka om det finns intressen och aspekter som 

förbisetts vid tillämpningen av samtycke som ansvarsfrihetsgrund. Genom 

att på detta sätt koppla psykologi till juridisk analys hoppas jag ge läsaren en 

inblick i att det finns många hänsynstaganden som bör tas när man utformar, 

samt tillämpar, lagar. Jag kommer även anlägga ett samhällsperspektiv på 

denna analys genom att identifiera viktiga aspekter i samhällsutvecklingen, 

mitt mål med detta är att se om den nuvarande rätten håller jämna steg med 

utvecklingen, eller om ändringar behövs. Som avslutning kommer jag, 

förutsatt att jag funnit brister, att föreslå de åtgärder jag anser adekvata. 
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2 Uppsåt 

I BrB 1 kap. 2 § står att läsa att en gärning endast ska anses som brott om 

den begås uppsåtligen, förutsatt att inte annat är särskilt föreskrivet.6 När en 

gärningsman inte agerat uppsåtligen, utan endast varit oaktsam, måste det 

framgå av brottsbeskrivningen att oaktsamhet är tillräckligt. Exempel på 

detta är vållande till kroppskada eller sjukdom, BrB 3 kap. 8 §. 

 

Trots att uppsåt inte är en direkt del av samtyckeslagstiftningen, så fyller 

uppsåtsbedömningen, som läsaren ska få se i avsnitt 4 & 5, en viktig roll i 

den rättsliga prövningen av huruvida en gärning ska beviljas ansvarsfrihet 

eller inte. Då jag även avser att senare i uppsatsen lämna förslag på hur 

uppsåt bör beaktas vid den rättsliga prövningen, anser jag det viktigt att 

redan tidigt i framställningen redogöra för de olika uppsåtsbegrepp som 

används i svensk rätt. 

 

Tidigare fanns det tre olika grader, eller nivåer om man så vill, av uppsåt, 

direkt uppsåt, indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt. 2004 utformade dock 

HD en ny terminologi för uppsåt då de använde sig av begreppen 

avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.7 Detta innebar dock inte 

att de tidigare begreppen var förlegade, och eftersom den del av denna 

uppsats som behandlar praxis innehåller fall avgjorda innan 2004 kommer 

jag redogöra för båda såväl den tidigare som den nuvarande terminologin.8 

2.1 Tidigare indelning 

Direkt uppsåt är den starkaste graden av uppsåt och innebär att följden, t.ex. 

döden, är syftet med själva gärningen. Direkt uppsåt anses föreligga oavsett 

om en person dödar en annan av ilska eller av barmhärtighet, 

                                                 
6 Holmqvist m.fl. s. 1:12. 
7 NJA 2004 s. 176. 
8 Jareborg s. 312. 
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gärningsmannens positiva eller negativa värdering av gärningens syfte 

spelar således ingen roll.9 

 

Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen syftar att åstadkomma en viss 

följd, som i sin tur är förknippad med en följd som inte är gärningsmannens 

syfte. Exempel på detta är om en person förgiftar en familjs måltid med 

syfte att döda pappan i familjen. Gärningsmannen inser att även övriga 

familjemedlemmar kommer att äta av den förgiftade maten, men detta är 

inte hans syfte. Till pappans död har han således direkt uppsåt, och till 

dödandet av resterande familjemedlemmar indirekt uppsåt.10 

 

Eventuellt uppsåt var tidigare den lägsta graden av uppsåt. Prövningen om 

huruvida denna typ av uppsåt förelåg var tudelad. Först gällde det att 

gärningsmannen hade en misstanke om att en viss följd kunde inträffa som 

konsekvens av hans gärning. Sedan gjordes även ett hypotetiskt prov där det 

behövde ha framkommit att gärningsmannen, i sitt dåvarande tillstånd, hade 

begått gärningen även om han varit säker på att följden skulle inträffa.11 

2.2 Nuvarande indelning 

Avsiktsuppsåt är den nuvarande starkaste graden av uppsåt, detta motsvarar 

i mångt och mycket det tidigare direkta uppsåtet. Avsiktsuppsåt föreligger 

alltså när gärningsmannen begår gärningen med det den inträffade följden 

som syfte.12 

 

Insiktsuppsåt innebär att gärningsmannen har praktisk visshet, utan några 

egentliga tvivel, om att gärningen han företar sig kommer resultera i en viss 

följd. Insiktsuppsåt utgör ett specialfall av likgiltighetsuppsåt på så sätt att 

gärningsmannen i dessa fall ser följden som oundviklig, och därför är 

                                                 
9 Jareborg s. 312f. 
10 Jareborg s. 313. 
11 Jareborg s. 314. 
12 Jareborg s. 323. 
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prövning om hans inställning till denna följd onödig. Han är per definition 

likgiltig.13 

 

För att likgiltighetsuppsåt ska anses föreligga behöver två moment vara 

uppfyllda. För det första behöver gärningsmannen haft en misstanke om att 

gärningen kan komma att leda till en viss följd, han ska alltså ha insett 

risken för en viss effekt. För det andra ska han även ha varit likgiltig till 

denna effekt. Likgiltigheten fastställs på så sätt att hans riskinsikt inte fått 

honom att avstå från att begå gärningen, han accepterar eller godtar således 

följden av gärningen. Noteras bör här att gärningsmannen likgiltighet ska 

bedömas i den situation där gärningen företas, inte utifrån om han i 

allmänhet är likgiltig inför t.ex. vissa skyddsintressen.14 

                                                 
13 Jareborg s. 325. 
14 Jareborg s. 321ff. 
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3 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet är ett begrepp som innebär att vissa gärningar under vissa 

omständigheter inte utgör brott. Exempel på grunder för ansvarsfrihet som 

återfinns i BrB 24 kap. är nödvärn 1 § och samtycke 7 §, denna 

framställning inriktar sig på den sistnämnda. 

 

Det finns även oskrivna undantagsregler som är av intresse för denna 

uppsats, dessa berörs i avsnittet om social adekvans och ansvarsfrihet inom 

idrott. 

3.1 Samtycke 

Den nuvarande regleringen av samtycke som ansvarsfrihetsgrund återfinns i 

BrB 24 kap. 7 §: 

 

”En gärning som någon begår med samtycke från den mot 

vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med 

hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den 

medför, dess syfte och övriga omständigheter, är 

oförsvarlig.” 

 

Av denna paragraf framgår dels att ett samtycke ska ha lämnats till den 

begångna gärningen, dels att gärningen inte är oförsvarlig. Detta väcker 

naturligtvis frågor kring hur ett giltigt samtycke ser ut, hur detta samtycke 

kan lämnas samt vad som är oförsvarligt. Besvarandet av dessa frågor följer 

nedan. 

3.1.1 Vad är ett giltigt samtycke? 

Rekvisiten i denna paragraf kan delas upp i två övergripande delar, varav 

den första kan sammanfattas i att ett giltigt samtycke ska föreligga. För att 
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detta rekvisit ska anses vara uppfyllt krävs att samtliga av följande 

förutsättningar är uppfyllda: 

 

1. Den som gärningen riktar sig mot har samtyckt till gärningen. 

Individen har alltså tillåtit/accepterat/godtagit att gärningen 

utförs. 

2. Detta samtycke ska finnas vid den tidpunkt då gärningen utförs. 

Vid ett utdraget händelseförlopp krävs att samtycke är förhanden 

under hela gärningen. 

3. Den samtyckande ska vara behörig att förfoga över det intresse 

som gärningen riktar sig mot. Huvudregeln är att varje person 

endast kan bestämma över sig själv. Exempel: A kan inte hävda 

ansvarsfrihet p.g.a. samtycke från B att skada C. Undantaget från 

detta är när vårdnadshavare lämnar samtycke till vissa gärningar 

som riktar sig mot deras barn och som annars hade kunnat 

bedömas som brottsliga. Detta undantag behandlas i NJA 1997 s. 

636 som handlar om omskärelse av pojkar.15 

4. Den som lämnar samtycket måste kunna inse innebörden av 

detsamma. För att avgöra huruvida denna förutsättning är 

uppfylld eller ej i det enskilda fallet bör både individens mognad 

och verklighetsuppfattning vägas in. Här finns dock inte några 

objektiva krav såsom att den samtyckande måste uppnått en viss 

ålder, utan en bedömning bör göras kring huruvida individen haft 

kapaciteten att på ett adekvat sätt förstå gärningen och dess 

konsekvenser. Grunder som i andra sammanhang kan leda till att 

rättshandlingar blir ogiltiga, såsom psykisk störning, innebär inte 

heller de att ett samtycke per automatik inte kan sägas existerat. 

5. Samtycket måste vara frivilligt. Ett samtycke som lämnas under 

tvång är ogiltigt. 

6. Den samtyckande ska känna till de väsentliga omständigheter 

som kan påverka dennes beslut. Ett samtycke är inte giltigt om 

                                                 
15 NJA 1997 s. 636. 
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den som lämnar det är ovetande om något som hade inneburit att 

han/hon inte hade samtyckt. 

7. Samtycket ska vara allvarligt menat. Detta innebär att samtycke 

som lämnas i en skämtsam form ej är giltigt. 

 

Är dessa förutsättningar uppfyllda är således också rekvisitet ”en gärning 

som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas” uppfyllt. 

Naturligtvis finns det i vissa av dessa ovanstående punkter en del 

svårigheter i den enskilda bedömningen. En väldigt ung individ kan vara 

erfaren nog att samtycka till en viss gärning, samtidigt som en betydligt 

äldre individ kan var oförmögen att samtycka till en annan gärning. Är den 

samtyckande berusad aktualiseras ytterligare frågor vid bedömningen. 

Förstår individen, trots sin berusning, innebörden av samtycket, gärningen 

och dess konsekvenser? Är ett samtycke som lämnas under berusning 

allvarligt menat? Svaren på dessa frågor är naturligtvis olika från fall till 

fall, men att svårigheter vid bedömningen i det enskilda fallet kan 

uppkomma är föga förvånande.16 

3.1.2 Hur lämnas ett giltigt samtycke? 

Ovanstående punkter sammanfattar vad som utgör ett giltigt samtycke, 

minst lika relevant är naturligtvis hur detta giltiga samtycke kan lämnas. Till 

att börja med är det viktigt att konstatera att samtycke är ett tillstånd snarare 

än en juridisk handling. Detta innebär att samtycket inte behöver kommit till 

mer uttryck än att handlingen faktiskt godtagits. Det må låta som en diffus 

förklaring, men framstår tydligare i ljuset av att det som avses att bli 

skyddat är olika typer av intressen. Ett sådant intresse kränks ju varken mer 

eller mindre beroende på om samtycket är ett utåt manifesterat samtycke, 

såsom ett meddelande till gärningsmannen, eller ett inre samtycke som bara 

innehåller en persons outsagda känslor. Handlingen har i båda fall godtagits 

                                                 
16 Jareborg, s 247 ff. 
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och samtyckts till.17 Sedan kan naturligtvis ett samtycke vara ogiltigt av 

andra orsaker, tvång etc. 

 

I praktiken kan det dock uppstå problem med avsaknaden av viljeuttryck. 

Hamnar exempelvis samtycket under juridisk prövning, och den kränkta 

parten förnekar samtycke, kan eventuella manifestationer av samtycket 

spela roll i den rättsliga bedömningen. Trots att sådana manifestationer inte 

är ett direkt krav.18 

3.1.3 Hypotetiskt samtycke 

Med hypotetiskt samtycke menas att det inte finns något uttalat samtycke 

vid gärningstillfället, men omständigheterna är sådana att personen, vars 

intresse är föremål för gärningen, hade samtyckt om hon blivit tillfrågad. 

Detta kallas även presumerat samtycke. Ett annat tänkbart scenario är att 

personen faktiskt tillfrågats, och har nekat samtycke, men hade lämnat 

samtycke om hon känt till alla väsentliga omständigheter. Hypotetiskt 

samtycke ska inte likställas med faktiskt samtycke och innefattas därför inte 

i BrB 24 kap. 7 §, men skulle kunna åberopas som grund för att uppsåt inte 

förelegat.19 I praxis finns fall som talar såväl för som emot att hypotetiskt 

samtycke kan leda till ansvarsfrihet.20 Hypotetiskt samtycke ska inte 

förväxlas med outtalat samtycke (3.1.2). 

3.1.4 Vad är oförsvarligt? 

När ett giltigt samtycke fastslagit bör en prövning göras av nästa rekvisit 

som säger att gärningen inte får vara oförsvarlig. I BrB 24 kap. 7 § ges 

vägledning till vad som bör uppmärksammas vid en sådan prövning, och det 

är gärningens skada, kränkning eller den fara gärningen innebär. Även 

gärningens syfte och övriga omständigheter är sådant som bör vägas in i 

bedömningen om den är oförsvarlig eller ej. När samtycket rör t.ex. 

                                                 
17 Jareborg, s. 249f. 
18 Agge s. 213f. 
19 Jareborg s. 258f. 
20 Prop. 1993/94:130 s. 40. 
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egenmäktigt förfarande i BrB 8 kap. 8 § kan gärningen som huvudregel 

sägas vara försvarlig, men vid gärningar som faller inom BrB 3-5 kap. bör 

en försvarlighetsbedömning göras.21 

 

I förarbeten till BrB 24 kap. 7 § nämns att det finns begränsat med 

rättspraxis som berör ansvarsfrihet vid samtycke, vilket innebär att utredarna 

redan i slutbetänkandet från 1988 hänvisar till doktrinen.22 Det är till stor 

del samma doktrin som är aktuell idag, även om den har sammanfattats i 

nyare verk. Till att börja med kan konstateras att samtycke aldrig är 

ansvarsbefriande för gärningar som innefattar dödande. Detta innebär att 

gärningar som faller in under BrB 3 kap. 1 § (mord), BrB 3 kap. 2 § (dråp), 

BrB 3 kap. 3 § (barnadråp), BrB 3 kap. 7 § (vållande till annans död) samt 

ekvivalent brott mot arbetsmiljölagen i BrB 3 kap. 10 §, per automatik är 

oförsvarliga. I dessa fall innebär alltså den dödliga utgången i sig att 

samtycke till gärningen inte kan leda till frihet från ansvar.23 Detta 

motiveras i förarbeten till vår nuvarande samtyckesreglering med att 

respekten för människoliv väger tyngre än individens självbestämmande. I 

slutbetänkandet till nuvarande samtyckeslagstiftning betonas dock att 

samtycke ändå kan komma att ha betydelse även vid de gärningar som 

innefattar dödande. Speciellt vid så kallade barmhärtighetsmord då svårt 

sjuka personer blir hjälpta att dö med målet att undgå ytterligare smärta. I 

dessa fall kan samtycket emellertid inte leda till ansvarsfrihet, istället vägs 

samtycket in vid påföljdsbestämningen och borde då innebära en markant 

sänkning av straffvärdet. Detta motiveras med att denna typ av mord är 

jämförbara med medhjälp till självmord, något som inte är olagligt enligt 

svensk rätt.24 

 

När det kommer till misshandel, som får anses vara det mest typiska fallet 

av våld mot den egna personen som denna uppsats handlar om, är det viktigt 

att påminna om det faktum att flera gärningar som skulle kunna ses som 

                                                 
21 Jareborg s. 255. 
22 SOU 1988:7 s. 99f. 
23 Jareborg s. 255. 
24 SOU 1988:7 s. 99f. 
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grov misshandel regleras separat i lag. Då syftar jag främst på medicinska 

ingrepp såsom sterilisering, kastrering och abort. Men går vi istället vidare 

till BrB 3 kap. 5 §, som reglerar ringa misshandel och misshandel av 

normalgraden, kan vi koppla det till samtycket jag beskrivit tidigare. För att 

ett samtycke ska kunna leda till ansvarsfrihet vid denna typ av misshandel är 

det flera aspekter som ska tas hänsyn till. Skadans art, faran för ytterligare 

skada, gärningsmannens syfte och slutligen gärningens sociala värde ska 

alla beaktas. I hopp om att finna någon typ av huvudregel och för att göra 

rättsläget någorlunda klart, läggs här mycket fokus på skadans art. Som 

läsaren säkert förstår är gärningsmannens syfte och gärningens sociala 

värde tämligen svårbedömt, nödvändigtvis inte i det enskilda fallet, men 

definitivt som grund för en allmän regel.25 Viss vägledning kring hur 

samtycke samspelar med skadans art ges i förarbeten till BrB 24 kap. 7 §, 

där anförs att gränsen för den ansvarsfrihet som samtycket kan innebära går 

vid gränsen mellan ringa och normal misshandel. Samtycket utesluter alltså 

ansvar vid ringa misshandel, dock med en reservation att det kan finnas 

situationer då omständigheterna är sådana att samtycke leder till 

ansvarsfrihet även vid misshandel av normalgraden.26 Den enda inverkan ett 

samtycke kan ha på grov misshandel är att det, i vissa få fall, kan innebära 

att gärningen klassificeras som misshandel av normalgraden istället. Denna 

användning av samtycke bör dock vara sparsam eftersom utgångspunkten är 

att det inte går att lämna samtycke till grov misshandel.27 Inte heller 

gärningar som faller inom vållande till kroppskada i BrB 3 kap. 8 och 10 §§ 

borde kunna befrias från ansvar på grund av samtycke. Undantaget från 

detta skulle kunna vara gärningar som ses som ringa misshandel om uppsåt 

hade funnits.28 

 

Vid framkallande av fara för annan, BrB 3 kap 9 §, blir appliceringen av 

samtycke mer komplicerat. Det är inte brottsligt att utsätta sig själv för fara, 

eller att medverka till att någon annan sätter sig själv i fara. Utsätter sig flera 

                                                 
25 Jareborg s. 256. 
26 Prop. 1993/94:130 s. 43. 
27 Jareborg s. 257. 
28 SvJT 1969 rf. s. 20. 
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personer samtidigt för fara är inte rekvisitet utsätta annan för fara i 9 § 

uppfyllt. Här finns dock problematiska situationer som inträffar relativt ofta 

i samhället, t.ex. att någon har sex med en person som de vet om är HIV-

smittad, eller sätter sig i en bil med någon som är uppenbart berusad. I dessa 

fall gäller att samtycket inte gör risken tillåten, skulle alltså samlaget eller 

bilfärden resultera i något som inte kan befrias från ansvar (ex. grov 

misshandel eller vållande till annans död), så kan alltså den HIV-smittade 

eller föraren av bilen gjort sig skyldiga till brott.29 

3.2 Social adekvans 

Samtycke som ansvarsfrihetsgrund återfinns på vad som skulle kunna sägas 

vara olika nivåer, det som hittills berörts kan sammanfattas som den 

kodifierade rätten kring samtycke. Det avsnitt vi nu kommer till skulle 

snarare kunna sammanfattas som de oskrivna ansvarsfrihetsgrunderna, 

grunder som till viss del kan sägas innefatta även samtycke. I doktrinen 

benämns dessa ibland oftast som social adekvans, men ibland även som 

livets regler. Till den grad en gärning, eller ett risktagande, är socialt 

adekvat ska den också vara rättsenlig. Tanken med detta är undvika 

straffsanktioner i situationer där dessa inte är rimliga. Det faktum att dessa 

inte tillhör den skrivna lagtexten ska dock inte resultera i att den enskilde 

domaren, i det enskilda fallet, bedömer vad som är socialt adekvat eller 

vilka gärningar som ska åtnjuta ansvarsfrihet. Även dessa 

ansvarsfrihetsgrunder bör alltså vara klargjorda på förhand, detta blir således 

denna uppsats nästa del. Social adekvans kan vara relevant i många olika 

typer av situationer, lärare som greppar tag i elever, militära övningar och 

andra speciella undantagsfall.30 Jag har dock valt att fokusera på social 

adekvans kopplat till idrottsutövande. 

                                                 
29 Jareborg s. 258. 
30 Jareborg s. 280ff. 
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3.3 Ansvarsfrihet inom idrott 

Straffrättens regler kan komma att aktualiseras inom idrottens värld vid 

företeelser såsom mutor, dopning, läktarvåld. I denna framställning ligger 

dock fokus på samtycke till det våld som kan komma att utövas inom själva 

idrotten, exempelvis på fotbollsplanen, i boxningsringen eller 

ishockeyrinken. Samtycke är i detta sammanhang något missvisande, 

snarare rör det sig om ansvarsfrihetsregler kopplade till social adekvans. 

Anledningen till detta är att om det endast vore aktuellt att tillämpa 

samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § på våld vid idrottsutövande, så skulle vissa 

situationer bestraffas, situationer där det vore önskvärt att ansvarsfrihet 

kunde beviljas.31 Samtyckesregleringen blir således ”för sträng” för idrotten 

eftersom den leder till straffansvar i fall där ansvarsfrihet vore rimligare. Det 

är av denna anledning idrotten kan sägas vara reglerad av en allmän regel 

om ansvarsfrihet. Denna regel formuleras på följande vis: 

 

”Under förutsättning att det rör sig om frivillig deltagande 

i utövningen av sport, lek e. dyl., är alla gärningar, som 

angivits icke innebära ett otillåtet risktagande, dvs. sådana 

gärningar som med beaktande av spelets regler och idé är 

att betrakta som tillåtna risktaganden, också i sig att anse 

som socialadekvata.”32 

 

För att ansvarsfrihet ska beviljas inom idrotten är det således vissa rekvisit 

som ska vara uppfyllda, även om detta inte rör sig om en skriven lagregel. 

Frivilligt deltagande, icke otillåtet risktagande, beaktande av spelets regler 

och idé. 

 

Upplägget jag valt är att först introducera läsaren för övergripande 

resonemang kring ansvarsfrihet inom idrotten genom att förklara samspelet, 

och skillnaden, mellan idrottens regler och dess idé. Sedan ämnar jag dela in 

                                                 
31 Jareborg s. 287. 
32 Jareborg s. 287. 
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de olika gärningar som företas inom idrotten i olika kategorier, syftet med 

denna struktur är dels att göra ämnet mer lättöverskådligt för läsaren, dels 

att försöka visa var gränsen går mellan överträdelser av idrottens regler 

respektive straffrättens regler. 

3.3.1 Att bryta mot spelets regler, men inte 
dess idé 

För att utreda i vilka fall som ansvarsfrihet aktualiseras inom idrotten är det 

relevant att skilja på spelets regler respektive spelets idé. En fotbollstackling 

som en spelare företar, med syfte att hejda motspelarens framfart och att 

erövra bollen, tillhör fotbollens idé. Detta trots att tacklingen träffar 

motspelaren först och orsakar smärta. Tacklingen kan således strida mot 

fotbollens regler och möjligtvis leda till frispark i kombination med en 

varning eller utvisning, utan att någon straffrättslig sanktion blir aktuell.33 

Skulle den tacklande spelaren dock, med uppsåt, orsaka benbrott genom sin 

tackling kan han anses gjort sig skyldig till misshandel.34 Spelaren har i så 

fall brutit mot såväl spelets regler som spelets idé. 

3.3.2 Den goda, den dåliga, den skadade och 
den onda 

I nästa steg fas blir det även intressant att se på vilka gärningar som idrotten 

själva pålägger sanktioner, vilka gärningar som är straffrättsligt 

sanktionerade samt vilka gärningar som bemöts med sanktioner från såväl 

idrotten som straffrätten. 

 

1.   Den första, och tillika minst kontroversiella, gärningen inom 

idrotten har jag sammanfattat med något jag kallar den goda 

tacklingen. Detta behöver nödvändigtvis inte vara en tackling, 

utan kan även vara en spark inom karate eller ett kast inom 

brottning. Det gemensamma för gärningar av detta slag är att 
                                                 
33 Kriminalrättens grunder s. 287f. 
34 SvJT 1966 rf s. 57. 
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de utförs i enlighet med de regler som finns inom just den 

idrotten. Huvudregeln är att dessa gärningar inte ska bestraffas, 

vare sig av idrotten, gärningen bryter nämligen inte mot 

reglerna, eller av rättsväsendet, eftersom gärningen inte är 

brottslig. 

2.   Den andra gärningskategorin har jag valt att benämna som den 

dåliga tacklingen. Likt första kategorin är detta nödvändigtvis 

inte en tackling, utan kan även vara ett otillåtet grepp inom 

judo eller hög klubba i innebandy. Denna typ av gärningar 

bryter mot idrottens regler, men inte mot regler inom 

straffrätten. Således blir sanktionerna för denna typ av 

gärningar enbart idrottsrelaterade, t.ex. frispark, utvisning eller 

diskvalificering, samt möjligtvis avstängning. 

3.   Den tredje typen av gärning skulle, för att följa tematiken, 

kunna kallas den skadande tacklingen. Detta är de gärningar 

som är så allvarliga att de kan leda till straffrättsliga 

sanktioner. I realiteten utgör denna gärningskategori, ihop med 

gärningskategori två, en gråzon. Var gränsen går emellan dessa 

två är svårt att säga, det är snarare något som får bestämmas i 

det enskilda fallet. För att ändå nämna ett jämförande exempel 

så kan det här röra sig om en hög klubba i innebandy som 

skadar ögat på en annan spelare. Den individuella 

bedömningen bör innehålla frågor om spelaren hade uppsåt att 

skada? Ingick gärningen i spelet? Tillkom t.ex. den höga 

klubban vid ett skott då spelaren fullföljde sin sving lite för 

långt så att klubban råkade träffa ögat på motspelaren, så torde 

detta utgöra ett regelbrott, men inte en brottslig gärning. Gick 

däremot spelaren fram och uppsåtligen slog till offret med 

klubban i ansiktet för att skada honom, kanske t.o.m. när spelet 

varit avblåst, så går detta emot spelets idé, och han kan då 

komma att dömas för misshandel. 

4.   Den fjärde, och sista gärningskategorin, den onda tacklingen, 

innehåller de gärningar som inte har någon koppling till 
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idrotten inom vilken de utövas, de bryter således mot spelets 

idé. Exempel på gärningar som faller inom denna kategori är 

slagsmål mellan två spelare under ett parti schack, något som 

naturligtvis bör underkastas rättslig prövning. Bedömning av 

denna misshandel påverkas då inte av det idrottsliga 

sammanhanget. Viktigt att betona är dock att det kan vara 

skillnad på misshandel inom schack och misshandel inom 

ishockey. T.ex. skulle ett slagsmål mellan två ishockeyspelare 

kunna falla inom den gråzon som utgörs av den skadande 

tacklingen. Men även inom samma idrott kan samma gärning 

höra hemma i olika kategorier. Drabbar de två 

ishockeyspelarna samman på isen under spelets gång är 

sannolikheten stor att detta löses idrottsinternt, alltså med 

utvisning och avstängning, utan inblandning från rättsväsendet. 

Skulle dock samma spelare, under samma match, börja slåss i 

spelartunneln eller i något omklädningsrum, är sannolikheten 

större att straffrättsliga sanktioner tillkommer utöver de 

idrottsliga. Fortsätter spelarna sitt slagsmål på 

parkeringsplatsen utanför arenan upphör kopplingen helt till 

idrotten och ett sedvanligt straffrättsligt förfarande kan ta vid. 

 

Naturligtvis finns det nästintill oändligt med olika situationer som kan 

uppkomma inom idrotten. Till att börja med finns det väldigt många 

idrotter, dessutom är händelseförloppen ofta snabba med mycket känslor 

inblandade. Min förhoppning är dock alla idrottssituationer med våldsinslag 

ska kunna placeras in i ovanstående kategorier, och att dessa kategorier 

därför utgör en bra grund inför analysen av samtycke inom idrotten.35 

                                                 
35 Dessa kategorier är inspirerade av Krister Malmstens figur i Idrottsvåls- 
regelkonformighet och rättsenlighet. 
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4 Praxis 

När jag läst material till denna uppsats har jag fått uppfattningen att 

samtycke till våld mot sin egen person diskuteras i ett flertal olika 

situationer. Allra vanligast är det vid traditionella slagsmål när två personer 

beslutar sig för att ”göra upp”. På senare år har även självskadebeteenden 

mot annan, alltså när en person skadar någon annan på önskemål från denne, 

och våld vid BDSM-sex bedömts utifrån samtyckeslagstiftningen. Våld vid 

idrottsutövande kan på sätt och vis anses falla under samtycke, men regleras 

i realiteten med ansvarsfrihetsregler kopplade till social adekvans. Det är 

praxis kring dessa fyra företeelser jag kommer att beröra i detta avsnitt. 

Eftersom antalet avgöranden varierar mellan dessa olika områden blir min 

framställning inte heller helt enhetlig. Vissa avsnitt innefattar bara ett fall 

medan vissa innefattar flera. Vissa avsnitt innehåller avgöranden från flera 

instanser medan vissa endast innehåller avgörandet från den högsta 

instansen. Mitt mål med denna struktur är att jag med hänsyn till uppsatsens 

omfattning vill ge en så korrekt bild som möjligt av hur rådande lagstiftning 

tillämpas på dessa olika situationer. 

4.1 Slagsmål 

Följande avsnitt innefattar de situationer då två, mer eller mindre jämställda 

parter, inlåter sig i bråk. Detta innebär dock inte, som vi ska få se, att 

resultatet per automatik blir ansvarsfrihet.  

4.1.1 NJA 1993 s. 553 – Bråkande skolpojkar 

Detta mål berörde två pojkar, A och B, som började bråka i skolan. 

Inledningsvis har de knuffat på varandra, innan A sparkat B på smalbenet 

samtidigt som A sagt ”Kom igen, slå mig då”. B slog då tre slag med knuten 

hand mot A:s bröst, men då A böjt sig framåt träffade ett av slagen honom i 

ansiktet. Detta ledde till att A föll och blev medvetslös. Även om 
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medvetslösheten inte varit B:s avsikt ansågs han ändå ha gjort sig skyldig 

till misshandel. HD ansåg dock att båda pojkarna varit aktiva i situationen 

och att de båda två varit inställda på att ofreda varandra genom smärta och 

ringare skador så som blåmärken och svullnader. Vidare konstaterade HD 

att så länge bråket inte eskalerar ytterligare så kan det inte bli fråga om 

ansvar för vare sig ofredande eller misshandel. B friades således, till följd av 

samtyckets ansvarsbefriande verkan. Noteras bör här att detta var innan den 

nuvarande regleringen i BrB 24 kap. 7 § fanns, HD tillämpade istället 

allmänna straffrättsliga grundsatser, grundsatser som bara något år senare 

lagstadgades. 

 

I detta fall konstaterade HD att ett samtycke funnits, dels genom A:s sparkar 

mot B:s smalben, dels genom uppmaningen från A att B skulle slå honom. 

Eftersom våldet rörde sig inom gränserna för vad man kan samtycka till, 

alltså ringa misshandel, utgjorde gärningen inget brott. Problematiskt var 

dock att A slog i huvudet och blev medvetslös, något som skulle kunna 

resultera i en misshandelsgrad som inte går att samtycka till. Här 

konstaterade HD att B inte haft uppsåt för den del av misshandeln som rört 

sig utöver samtyckets gränser, B har alltså inte menat att A skulle slå i 

huvudet och bli medvetslös, B beviljades därför ansvarsfrihet.36 

4.1.2 NJA 1999 s. 460 – Bråk i taxikön 

I detta fall hade två unga män, A och B, börjat bråka en sen kväll i taxikön. 

Efter diverse meningsutbyten måttade A ett slag mot B, B har då duckat och 

således undvikit att bli träffad. Som svar på detta angreppsförsök måttade då 

B ett slag mot A:s ansikte, ett slag som träffade. 

 

HD gjorde i domskälen jämförelser med de bråkande skolpojkarna, men 

konstaterade att skillnaderna var för stora för att ansvarsfrihet utifrån 

samtycke skulle kunna bli aktuellt. HD betonade att när två personer som 

inte känner varandra ger sig in i en häftig ordväxling likt den som skett i 

                                                 
36 NJA 1993 s. 553. 
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taxikön, innebär inte det faktum att den ene måttar ett slag mot den andre 

något som per automatik bör betraktas som ett samtycke eller medgivande 

till våld. B frikändes dock utifrån nödvärn i enlighet med BrB 24 kap 1 §, 

men detta fall ger ändå en vägledning i hur samtycke bör tillämpas, eller inte 

tillämpas, som ansvarsfrihetsgrund.37 

 

På ytan finns det många likheter mellan detta fall och fallet med 

skolpojkarna, men det finns även betydande skillnader. T.ex. känner inte 

männen i taxikön varandra, HD gjorde då bedömningen att en inledande 

provokation eller våldshandling inte innebär ett samtycke. Detta får, enligt 

mig, anses som rimligt. En person som träter med en helt okänd person och 

måttar ett slag mot denne, bör inte anses ha lämnat ett samtycke till våld mot 

sin egen person. Kring detta fall funderar jag även kring det faktum att HD 

haft en ”reservplan” då de friade den tilltalade p.g.a. nödvärn istället för 

samtycke. Mitt intryck är att HD ville fria i detta fall, något som får anses 

rimligt eftersom han blivit attackerad. Men hur hade HD:s resonemang sett 

ut om nödvärn inte varit aktuellt? Hade de då tänjt på samtycket för att nå 

samma resultat? Dessa frågor är naturligtvis svåra att svara på, men oavsett 

så visar detta fall att en relation, eller snarare brist på relation, mellan den 

tilltalade och målsäganden kan spela roll när det gäller att bedöma huruvida 

ett giltigt samtycke lämnats eller ej. 

4.1.3 Göta HovR – B 1187-01 – Män som 
”tuppar sig” 

Denna dom innehåller flera moment då åtalet inkluderade flera olika 

gärningar mot flera olika personer. Här finns dock ett moment av samtycke 

kopplat till en misshandel som jag nu kommer redogöra för. 

 

Två män, A och B, som kände varandra hamnade i slagsmål på en lokal 

pizzeria. A hade tidigare under dagen sökt upp B och verbalt hackat på 

honom innan de på kvällen börjat knuffa på varandra samt tagit tag i 

                                                 
37 NJA 1999 s. 460. 
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varandras kläder. I denna situation ramlade de båda omkull på pizzerians 

uteservering. 

 

HovR konstaterade att båda männen ”tuppat upp sig” mot varandra, samt att 

det knuffande som sedan inträffat varit ömsesidigt. Då smärtan som B 

tillfogat A varit mindre allvarlig beviljades B ansvarsfrihet utifrån 

samtycke. 

 

Slagsmålet som detta referat berör är i stora delar likt fallet med 

skolpojkarna, även här rör det sig om uppmaningar till slagsmål från 

målsäganden. Eftersom männen på pizzerian kände varandra, till skillnad 

från männen i taxikön, och hade något som skulle kunna kallas en ”historia” 

bedömde HovR att ett giltigt samtycke lämnats.38 

4.2 RH 2009:47 – Självskadebeteende på 
annan 

Detta exempel på aktualiserandet av samtycke vid en straffrättslig 

bedömning av misshandel utgörs av endast ett fall. Eftersom det i allmänhet 

är sparsamt med rättsfall kring samtycke ansåg jag det därför finnas vikt i att 

detta ändå togs upp under en egen rubrik. 

 

I förevarande fall hade flicka B skurit flicka A i armen med en glasbit. 

Bakgrunden var den att båda flickorna vid denna tidpunkt bott på ett och 

samma ungdomshem. A hade under dagen varit påverkad av alkohol och 

tabletter samt lidit av psykiska besvär. När A i detta tillstånd själv skurit i 

sin arm har B frågat om hon skulle skära istället. A svarade ja samt 

överlämnade glasbiten hon själv använt att skära sig med till B. Efter detta 

har B skurit A i armen 2-3 gånger. 

 

                                                 
38 Göta HovR, mål B 1187-01. 
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B hävdade ansvarsfrihet pga. samtycke då A svarat jakande på hennes fråga 

samt överlämnat glasbiten. B försvarade även sitt handlande med att hon var 

orolig för att A, i det tillstånd hon var i, inte skulle kunna skära sig själv på 

ett ”säkert” sätt. B hade själv erfarenhet av att skära sig och visste därför hur 

man skar för att dämpa ångest utan att livshotande skador uppstod. 

HovR ansåg dock inte att ansvarsfrihet utifrån samtycke var aktuellt. I 

domskälen angavs att B utsatt A för betydande risker genom att skära i en 

redan blodig arm med en glasbit. Hade B velat hjälpa A borde hon istället 

kontaktat personalen på ungdomshemmet så att de kunnat hjälpa A. B borde 

även insett att A:s samtycke lämnades i en situation med speciella 

förhållanden med tanke på A:s psykiska tillstånd. B dömdes för misshandel 

av normalgraden, men samtycket fick ändå betydelse för utgången. Dels 

ledde det till att skadeståndet jämkades då HovR ansåg att kränkningen 

därmed varit mindre allvarlig, dels till att ersättningen helt föll bort. 

Eftersom TR friade, utifrån bedömningen att samtycke förelåg och att 

gärningen inte var oförsvarlig, så innebar HovR:s dom en skärpning.39 

 

Intressant är att domstolen i detta fall använder samtycket till att jämka 

skadeståndet, men inte till att bevilja ansvarsfrihet. Gällande samtycket hade 

jag gärna sett att HovR fört ett mer utvecklat resonemang kring huruvida ett 

samtycke är giltigt eller ej när det lämnas av en uppenbart psykiskt instabil 

person som dessutom är påverkad av alkohol och tabletter. Samt hur detta 

förhåller sig till den tilltalades vetskap om dessa förhållanden. 

4.3 BDSM-sex 

Under hösten 2010 (TR) och hösten 2011 (HovR) kom en relativt 

uppmärksammad40 dom rörande samtycke som ansvarsfrihetsgrund under så 

kallat BDSM-sex, i målet stod en man åtalad för grov misshandel av en 

flicka. BDSM, som är en förkortning för bondage, dominans/disciplin och 

sadomasochism, kan naturligtvis innefatta många olika typer av handlingar, 
                                                 
39 RH 2009:47 
40 Vid en internetsökning via google.se på ”bdsm-målet” fås drygt 92000 träffar, varav i 
alla fall de första 50 handlar om just detta fall. Sökning gjord 2012-04-12. 
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men det går att sammanfatta som ett rollspel av sexuell natur där den ena 

personen dominerar över den andre, undergivna, personen. Detta rollspel 

kan innehålla olika typer av våld eller andra förnedrande inslag.41 Denna 

dom är den enda i sitt slag eftersom den inte innefattar sexuellt våld kopplat 

till något av sexualbrotten i BrB 6 kap. Av den anledningen får den agera 

referenspunkt i denna del av uppsatsen. 

4.3.1 Malmö TR – B 326-10 – BDSM-målet 

I det aktuella fallet hade en 16-årig flicka tagit kontakt med en 32-årig man 

via en hemsida för personer som söker sexuella kontakter. Deras kontakt 

hade sedan fortskridit på en annan sida som riktar sig specifikt till personer 

intresserade för BDSM. Under denna nästan tio dagar långa internetkontakt 

framkom det olika saker som flickan ville prova på inom BDSM. I 

utskrifterna av konversationer mellan flickan och mannen återfinns ett 

stundtals grovt sexuellt språkbruk som syftar till att skapa känslor av 

dominans respektive underkastelse och således ingår i det rollspel som är 

grunden för BDSM. Ytterligare en aspekt av vikt var att flickan haft tidigare 

erfarenhet av BDSM samt att hon hävdade att hon var 18 år, något som det 

enligt TR inte fanns någon anledning för mannen att betvivla. Flickan hade 

även informerat mannen om att hon tidigare haft ett självskadebeteende som 

inkluderat att hon skurit sig i armarna, men att detta upphört fyra år innan 

hon träffat mannen. 

 

Efter att parterna pratat med varandra över internet bestämde de sig för att 

träffas hemma hos mannen. Till en början diskuterade de mer ingående vad 

flickan ville uppleva under deras träff, sedan gick mannen till ett annat rum i 

sin lägenhet för att utföra en arbetsuppgift. Innan han gick kom de överens 

om att flickan skulle stå i hallen och fundera på om hon vill delta i det 

stundande rollspelet, annars var det bara för henne att lämna lägenheten. När 

mannen återvände efter drygt femton minuter stod flickan kvar och parterna 

inledde då sitt rollspel. Flickans möjlighet att när som helst avbryta och 

                                                 
41 www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/ 
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lämna lägenheten kvarstod under hela helgen som parterna spenderade ihop. 

Då ordet ”sluta” är något som kan sägas under BDSM-sex utan att vara 

allvarligt menat, hade flickan och mannen under hela händelseförloppet 

använt sig av stoppord. ”Gult” för att mannen skulle ta det lugnare, och 

”rött” för att sluta. 

 

Av det som hittills framförts är det tydligt att flickan har lämnat ett giltigt 

samtycke. Hon hade tagit kontakt med mannen, de hade på ett tydligt sätt 

diskuterat vad de skulle göra när de träffas, hon var medveten om vad hon 

samtyckt till och hon har var fri att när som helst återkalla sitt samtycke 

genom att avbryta. 

 

Den misshandel som mannen senare utsätter flickan för, och som TR tagit 

ställning till, innefattade slag på låren och rumpan med en träpinne, slag på 

blygdläpparna med en linjal samt krokodilklämmor som sattes fast i flickans 

bröstvårtor. Detta har resulterat i skador i form av blåmärken på låren, 

rumpan och de yttre blygdläpparna. Flickan fick rivsår på bröstvårtorna, 

men dessa bedömer TR ha tillkommit av olyckshändelse. TR resonerade 

vidare att samtycke går att lämna till ringa misshandel och, beroende på 

omständigheterna, i vissa fall till misshandel av normalgraden. Således bör 

därför ansvarsfrihet vara aktuellt så länge misshandeln inte bedöms som 

grov. 

 

I BrB 3 kap. 6 § sägs att en misshandel ska bedömas som grov i de fall då 

den orsakar livsfara, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Inget av 

dessa rekvisit är enligt TR uppfyllda i det aktuella fallet. I samma paragraf 

står vidare att en misshandel även ska ses som grov om gärningsmannen 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet. I detta skede betonar åklagaren två 

fakta som stöd för att misshandeln ska anses vara grov, dels att mannen 

använt tillhyggen (träpinne, linjal och krokodilklämmor), dels att mannen 

känt till flickans beteendestörning som yttrat sig i självskadebeteende. TR 

resonerade dock som så att misshandeln skett i omgångar och att flickan i 

pauserna däremellan tillfrågats om hur hon kände sig och vad hon ville. 
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Detta kombinerat med att flickan haft möjlighet att avbryta talar för att 

misshandeln inte bör anses vara grov. Inte heller har det visats att mannen 

utnyttjat flickans självskadebeteende, misshandeln bedömdes därför vara av 

normalgraden. I och med detta sågs mannens handlingar inte som 

oförsvarliga enligt BrB 24 kap. 7 § och ansvarsfrihet p.g.a. samtycke gjorde 

således att åtalet lämnades utan bifall. 

 

Problematiskt med domen från TR är att flickan inte är närvarande vid 

rättegången och därför aldrig blir förhörd. I den mån flickan kommer till tals 

är det via sitt målsägarbiträde som träffat flickan på sjukhuset, detta fäster 

dock TR inte så stor vikt vid då flickan vid detta möte ljugit om att hon 

blivit våldtagen av tre andra män. Det blir därför till övervägande del 

mannens uppgifter som ligger till grund för domen.42 

4.3.2 HovR över Skåne/Blekinge – B 2802-10 – 
BDSM-målet 

Åklagaren överklagade till HovR, men även där lämnades åtalet utan bifall. 

Det skedde dock en del nytt under denna förhandling. Dels hördes flickan 

under rättegången, dels yrkade åklagaren på att mannen skulle fällas för 

misshandel av normalgraden, i TR yrkades det på ansvar för grov 

misshandel. Angående misshandelsgraden framkom inget nytt i HovR, det 

konstaterades således att det rört sig om misshandel av normalgraden. 

Ytterligare en skillnad i HovR, jämfört med tingsrättsförhandlingen, var att 

åklagaren hävdade att flickan inte samtyckt till våldet hon utsattes för av 

mannen. För att styrka detta åberopade åklagaren vittnesmål från flickan, ett 

vittnesmål som HovR ansåg vara av begränsad trovärdighet då hennes 

berättelse inte framstod som spontan eller självupplevd samt saknade 

detaljer. HovR fäste vikt vid flickans hävdande att hon fråntagits sin 

mobiltelefon vid ankomsten till mannens lägenhet, något som visade sig inte 

stämma då hon skickat sms-meddelanden under båda de nätter hon 

spenderat hos mannen. 

                                                 
42 Malmö TR, avd. 1, mål B 326-10. 
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Även de utskrifter av mannens och flickans internetkommunikation, som 

även åberopades från försvarets sida under tingsrättsförhandlingen, talade 

för att ett giltigt samtycke lämnats. HovR konstaterade således att flickan 

samtyckt till det våld som mannen utsatt henne för. Sedan följde i 

hovrättsdomen ett resonemang likt det i TR, alltså kring huruvida detta 

samtycke är ansvarsbefriande, något HovR ansåg det vara.43 

4.4 Våld vid idrottsutövande 

I denna del av min redogörelse för praxis kommer jag inte på samma sätt 

som tidigare redogöra för kontexten i vilken våldet har skett. Anledningen 

till detta är primärt att domskälen oftast innefattar en allmän hänvisning till 

att våldet företagits under en match i t.ex. fotboll eller ishockey. Jag 

förutsätter att läsaren har en förförståelse kring vad som kännetecknar denna 

typ av evenemang. Uppdelningen jag valt är att först redogöra för de fall då 

den åtalade blivit friad och att avsluta med de fall där åtalet bifallits, 

anledningen till detta är överskådlighet för läsaren samt att det för mig 

möjliggör en smidigare analys av rättsfallen i ett senare skede. En reflektion 

som kan göras redan, som läsaren snart blir varse, är att domstolarna mer 

eller mindre uteslutande tar sin utgångspunkt i samtycke för att avgöra 

ansvarsfrågan. Jareborgs allmänna regel om ansvarsfrihet vid idrott (3.3) 

kommer således inte till uttryck i praxis, anledning och eventuella 

svårigheter med detta återkommer jag till i analysen. 

4.4.1 Svea HovR – B 1762/83 – Såg näsan ut 
som en puck? 

Situationen som uppstått i detta fall var att två spelare drabbade samman 

under en ishockeymatch. Den ene spelaren har då skadat den andre genom 

att hantera sin klubba på ett sätt som strider mot reglerna inom ishockey. 

Skadorna som uppkommit var ett brutet näsben och frakturer på kindbenet. 

Spelaren friades från såväl anklagelserna om misshandel som vållande till 

                                                 
43 HovR över Skåne och Blekinge, mål B 2802-10. 
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kroppsskada då domstolen inte ansåg det styrkt att han haft uppsåt till att 

orsaka skada.44 

 

Här visar sig den tydligaste svårigheten med straffansvar kopplat till 

idrottsutövande, nämligen uppsåtsbedömningen. Hur kan man avgöra om 

den tilltalade verkligen haft uppsåt att skada sin motspelare eller bara velat 

vinna kontroll över pucken? Läsaren bör här notera att detta avgörande är 

från 1983, alltså innan HD formulerat likgiltighetsuppsåt (2.2). Frågan som 

då väcks är minst sagt relevant, hur hade detta fall bedömts utifrån 

likgiltighetsuppsåt? Detta är naturligtvis svårt att svara på då det under 

förhandlingen inte ställts frågor till den tilltalade som kan hjälpa till att 

utreda dennes likgiltighet. Men naturligtvis går det att argumentera för att 

den tilltalade insett en risk för skada när han slagit målsäganden med sin 

klubba och att sedan resonera kring eventuell likgiltighet till denna skadas 

uppkomst. Oavsett utgång hade det varit intressant att se detta mål prövas 

idag. 

4.4.2 Skellefteå TR – B 125/86 – Jag vill spela 
hockey, inte slåss 

Under en match hade en spelare brutit mot reglerna genom att slå sin 

motståndare med klubban på det visir som skyddar ansiktet. Domstolen 

ansåg att spelaren haft uppsåt att skada, men att detta uppsåt inte gått utöver 

vad målsäganden får anses ha samtyckt till.45 

 

Även detta fall rör således uppsåt, men främst i koppling till vad 

målsäganden samtyckt till genom sitt deltagande. Detta är enligt mig en 

vansklig bedömning, hur kan det anses att målsäganden samtyckt till ett slag 

med klubban mot sitt ansikte för att han ställt upp i en hockeymatch? Här 

blir gränsdragningen mellan straffansvar och ansvarsfrihet vid våld inom 

idrott problematisk, en problematik jag återkommer till i analysen. 

                                                 
44 Svea HovR, avd. 4, B 1762/83, DB 74/84. 
45 Skellefteå TR, mål B 125/86, DB 202/86. 



 35 

4.4.3 Skellefteå TR – B 308/89 – Va? Är spelet 
avblåst? 

I en handbollsmatch på tävlingsnivå, slog en spelare ut med sin arm när 

spelet var avblåst och bröt på så vis näsan på en motspelare. I domskälen 

betonade rätten att den tilltalade inte varit medveten om att spelet varit 

avblåst, samt att det i matcher på den nivån får anses vara normalt med 

fysiska närkamper av detta slag. Spelaren friades från misshandel av den 

anledning att han inte haft uppsåt att skada målsäganden ”mer än vad denne 

får anses ha samtyckt till genom att delta.”46 

 

I detta fall gestaltas ytterligare en svårighet när det gäller att bedöma den 

tilltalades uppsåt. Våld när spelet är avblåst kan inte sägas tillhöra spelets 

idé (3.3.1) och är inte något en deltagare kan sägas ha samtyckt till (4.4.4). 

Men hur fastställer man då att den tilltalade haft uppsåt att utöva våld efter 

att spelet blåsts av? I detta fall var det inte bevisat att den tilltalade insett att 

spelet varit avblåst, därför blev bedömningen samma som om gärningen 

skett när spelet varit igång och då faller således uppsåtet inom gränserna för 

den målsägandes samtycke. Här tror jag att en annan utgång varit möjlig om 

domstolen haft tillgång till nuvarande likgiltighetsuppsåt. Oavsett om spelet 

varit avblåst eller ej, och oavsett om den tilltalade insett detta eller ej, så 

slog han ut med armen i en höjd där målsägandes ansikte befann sig. Risken 

för skada finns alltså och argumentation kan föras att den tilltalade varit 

likgiltig inför följden eftersom han fullföljt rörelsen. Att så här i efterhand 

pröva ett fall med en ny uppsåtsbedömning är naturligtvis högst hypotetiskt, 

men jag hoppas ändå att detta resonemang ger läsaren en inblick i att en 

annan bedömning varit möjlig med dagens uppsåtslära. 

4.4.4 NJA 1957 C 676 – Var är pucken? 

Under en ishockeymatch har en spelare slagit en annan spelare i huvudet 

med sin klubba. Den tilltalade hävdade till sitt försvar att han försökt träffa 

                                                 
46 Skellefteå TR, mål B 308/89, DB 56/90. 
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pucken men istället träffat målsäganden då denne låg på isen. Domstolen 

gick dock på domarens uppgifter om att pucken befunnit sig långt därifrån, 

och drog då slutsatsen att slaget mot huvudet varit uppsåtligt. Spelaren 

dömdes därmed för ringa misshandel. HD förde vidare ett intressant 

resonemang:  

 

Med hänsyn till spelets natur har varje spelare att räkna 

med en hårdhänt behandling och möjligheten av att erhålla 

slag och ådraga sig skador. Emellertid är det uppenbart, att 

en spelare, sedan han fullgjort en uppgift i spelet och 

detsamma redan pågår på annan plats på banan, icke skall 

riskera att bliva utsatt för våld av motspelare.47  

 

Detta tolkar jag som att det inom spelets idé får förekomma visst våld som 

strider mot spelets regler, så länge detta sker vid kamp om bollen/pucken. 

Våld utanför spelets händelsecentrum bryter på så sätt mot såväl spelets 

regler som dess idé, och kan därför sanktioneras av straffrätten. 

4.4.5 HovR för Västra Sverige – B 578/85 – Kan 
man vinna på knock-out i basket? 

När spelet varit avblåst har en spelare slagit en annan i ansiktet med knuten 

näve. HovR anförde att de deltagande spelarna får anses ha samtyckt till 

fysiska närkamper inom vissa gränser, ”dock inte av sådant slag som den 

åtalade gjort sig skyldig till”. Domstolen tog dock hänsyn till det idrottsliga 

sammanhanget eftersom de bedömde misshandel som ringa, trots den 

knutna näven.48 

 

Här betonas återigen det som framkommit i vissa av fallen jag redan 

redogjort för, deltar man i sport får man räkna med vissa närkamper, dock 

inte när spelet är avblåst. Eftersom det i detta fall inte förelegat någon 

                                                 
47 NJA 1957 C 676. 
48 HovR för Västra Sverige, avd. 4, mål B 578/85, DB 108/85. 
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oklarhet om spelaren förstått att spelet varit avblåst (jfr 4.4.3) resulterar 

gärningen i straffansvar, även om den bedöms lindrigare p.g.a. det 

idrottsliga sammanhanget. 

4.4.6 Stockholms TR – B 7592/93 – Har Zidane 
spelat i Sverige? 

Efter avslutad match skallade en spelare en annan och dömdes då för 

misshandel. Domstolen beaktade fotbollens interna sanktionssystem på så 

sätt att det vid straffmätningen togs hänsyn till att spelaren blivit avstängd 

från spel i ett år.49 Här blir ytterligare ett samspel mellan straffrätten och det 

interna idrottsliga regelsystemet tydligt, nämligen påföljden. Eftersom 

gärningen företagits efter matchen är det föga överraskande inte aktuellt 

med ansvarsfrihet. Men att spelarens avstängning spelar in vid 

påföljdsbedömningen är naturligtvis intressant och något man kan ha 

synpunkter på, detta faller dock utanför denna syftet med denna uppsats, 

men åskådliggör ytterligare en dimension av förhållandet mellan brott och 

idrott. 

4.4.7 Göta HovR – B 3449-07 – Fängelse eller 
rött kort? 

Under en pågående fotbollsmatch slog en spelare en annan i ansiktet med 

knuten näve, varpå denna fick sy 5 stygn. Eftersom detta föregåtts av 

provocerande beteende från målsäganden, bedömdes det som ringa 

misshandel. Hovrätten betonade att ”ett knytnävsslag mot ansiktet inte kan 

omfattas av det samtycke som spelarna outsagt lämnar genom att delta, men 

att detta sammanhang spelar in vid brottsrubricering och påföljdsval.”50 

Ytterligare ett fall där samtycket inte lett till ansvarsfrihet, men där det 

idrottsliga sammanhanget ändå påverkade brottsrubricering och påföljd. 

                                                 
49 Stockholms TR, avd. 11, mål B 7592/93, DB 1932/93. 
50 Göta HovR, mål B 3449-07. 
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5 Styrkor och svagheter i lag 
respektive tillämpning 

Med anledning av att denna uppsats berör flera olika moment inom såväl 

den lagtekniska delen som inom tillämpningsdelen, är min avsikt att 

analysera dessa separat. Kopplingar mellan dessa olika företeelser kommer 

dock ske eftersom samtliga faller in under vad som kan kallas juridisk 

reglering kring samtycke till våld mot den egna personen. 

5.1 Reglering av samtycke – en flytande 
skala? 

Den reglering på detta område som redogjorts för i avsnittet om 

ansvarsfrihet rör sig över vad som bäst kan betecknas som en flytande skala 

av struktur. Samtycke återfinns då i den mer rigida änden av denna skala. 

Primärt för att samtycke som ansvarsfrihetsgrund faktiskt är lagstadgat, men 

även eftersom det finns tydliga steg för att bedöma samtycket vid en rättslig 

prövning. Genom kraven på samtycke (3.1.1) och hur detta lämnas (3.1.2) 

samt vad som ändå är oförsvarligt (3.1.4), är det relativt lätt att förstå teorin 

bakom en domstols resonemang. 

 

Skala över struktur: 

 

låg               mellan          hög 

            social adekvans         24:7 

 

Rör vi oss mot mitten av skalan, till social adekvans (3.2), kommer vi till ett 

område som inte är lagstadgat, men ändå ett juridiskt erkänt begrepp. Den 

brist på juridisk struktur som social adekvans kännetecknas av i jämförelse 

med samtycke, är dess svaghet men också dess största förtjänst. Det är 
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denna brist på struktur som möjliggör en flexibilitet att fria från ansvar i fall 

där det inte är rimligt med straffrättsliga sanktioner, trots att gärningen i ett 

annat sammanhang skulle kunna bedömas som brottslig. Men bristen på 

struktur innebär även att förutsägbarheten blir lidande, vad som är, 

respektive inte är, social adekvat är svårt att veta.51 

 

För att verkligen kunna bedöma kvalitén på såväl de skrivna, som oskrivna, 

reglerna kring samtycke vill jag nu gå vidare med att beskriva hur dessa 

återspeglas i praxis. 

5.2 Lagenlighet och rimlighet i praxis 

I detta avsnitt vill jag beröra dels i vilken utsträckning domstolarna tillämpar 

såväl de skrivna, som oskrivna, regler som tidigare redogjorts för, dels om 

de resultat som domstolarna når är rimligt. Som läsaren säkert inser går inte 

alltid lagenlighet och rimlighet ihop. En del domar kan vara nog så lagenliga 

utan att samtidigt vara rimliga, och en del domar kan vara rimliga utan att 

för den sakens skull vara lagenliga. Rimligheten jag nedan refererar till är en 

juridisk rimlighet som bäst kan beskrivas med frågan ”Är det straffrättens 

avsikt att gärningarna som denna person företagit sig ska beläggas med 

ansvar”? Denna formulerings lämplighet anser jag korrelera med motiven 

till användandet av social adekvans (se 3.2 samt 5.1). 

5.2.1 Slagsmål 

Gällande denna del av praxis följer domstolarna den strikta delen av tidigare 

beskrivna skala. Med facit i hand, alltså när domstolen väl avgjort fallen, är 

lösningarna föga kontroversiella, även om de inte varit helt lätta att förutse. 

Först konstateras huruvida samtycke funnits eller ej, t.ex. genom att en 

person verbalt uppmanat till lättare våld eller tagit tag i den andres kläder. 

Sedan utreds huruvida det våld som förekommit faktiskt hållit sig inom 

samtyckets gränser, har det stannat vid ett slag eller en knuff så har det med 

                                                 
51 Jareborg s. 281. 



 40 

bakgrund av samtycket ansetts acceptabelt. Efter detta följer en 

försvarlighetsbedömning som relativt noga följer förarbetena på så sätt att 

ringa misshandel, och i vissa fall misshandel av normalgraden, är 

försvarligt. På detta sätt stämmer praxis överens med gällande lag. Även det 

fall med bråket i taxikön, där ansvarsfrihet utifrån samtycke inte beviljas, 

skulle jag bedöma som helt lagenligt. Även om våldet där skulle kunna 

sägas vara försvarligt, är inte ett slag mot en helt okänd person att beteckna 

som ett samtycke till att själv bli utsatt för våld. 

 

Även rimligheten i dessa fall finner jag vara hög. Gällande de ”tuppande 

männen” var de båda lika delaktiga samtidigt som skadan som uppstod var 

mindre allvarlig, och utifrån detta förefaller en friande dom mest rimlig. 

Fallet i taxikön resulterade förvisso också i ansvarsfrihet, dock p.g.a. 

nödvärn istället för samtycke, men även detta förefaller helt rimligt. Något 

samtycke till våld förelåg knappast, men en fällande dom hade inte förefallit 

motiverad. Pojkarna som bråkade i skolan är möjligtvis lite mer 

problematiskt utifrån rimlighetssynpunkt. En invändning är att samhället 

inte bör, genom en friande dom, stötta unga pojkar att ”göra upp” på detta 

sätt. Men med tanke på hur vanligt det är att skolpojkar knuffas och ”bråkar 

på skoj” hade en fällande dom inte varit önskvärd, speciellt när skadan som 

uppstod inte var avsiktlig. 

 

Avslutningsvis går det här att konstatera att den nuvarande lagstiftningen 

går att tillämpa på ett adekvat sätt som leder till rimliga domar, i alla fall så 

länge det rör sig om slagsmål mellan relativt jämbördiga parter där våldet 

inte eskalerar för långt. 

5.2.2 Självskadebeteende på annan 

Även i detta fall följer domstolen den lagstadgade delen av samtyckesläran. 

Skillnaden i detta fall är att domstolen börjar i andra änden av 

samtyckesprövningen. Istället för att ta definitiv ställning till huruvida 

samtycket, som den skadade flickan lämnat är giltigt eller ej med tanke på 



 41 

hennes dåvarande tillstånd av psykisk obalans kombinerat med alkohol- och 

tablettpåverkan, fokuserar domstolen på försvarligheten. Eftersom 

domstolen bedömer gärningen som oförsvarlig spelar inte samtycket någon 

roll för ansvarsfrågan. I slutet av domen vägs dock detta samtycke in i den 

mån att kränkningen inte ses som så allvarlig att den berättigar ersättning. 

Detta resonemang följer såväl lagtext som förarbeten eftersom samtycket 

ska kunna leda till att straffvärdet hos gärningen minskar.52 Gällande 

ersättning torde detta även följa av skadeståndslagens 6 kap 1 § då den som 

samtyckt kan anses vara medverkande till skadan.53 

 

Utifrån förutsättningarna i fallet förefaller en fällande dom vara rimlig på 

alla sätt och vis. Denna typ av gärning borde inte vara fri från ansvar, 

speciellt eftersom den tilltalade med lätthet kunde påkallat uppmärksamhet 

från ungdomshemmets personal och på så sätt hjälpt målsäganden på ett 

betydligt mer adekvat sätt. Den tilltalades ”service att skära rätt” blir i 

kontexten snarare en otjänst. Jag anser vidare att domstolen resonerar smart 

då den skjuter samtycket åt sidan till en början och fokuserar på 

försvarligheten, på detta sätt undgår de svårigheten med att avgöra om 

samtycket varit giltigt eller inte. Kritik kan möjligtvis riktas mot att 

samtycket återkommer i slutet av domen som grund för att ersättning till 

målsäganden ska falla bort, men även detta anser jag vara en rimlig lösning. 

Personligen tycker jag det hade varit intressant att få en bedömning av ett 

samtyckes giltighet som lämnas av en psykisk instabil person, som 

dessutom är påverkad av olika substanser. 

 

Likt föregående slagsmålsfall förefaller lagstiftningen och dess tillämpning 

fungera väl även i denna typ av situation. 

5.2.3 BDSM-sex 

Till att börja med vill jag påpeka en svaghet i denna analys av BDSM-

praxis, den utgörs av ett enstaka fall. Det finns naturligtvis fler fall än 
                                                 
52 Prop. 1993/94:130 s. 39. 
53 SFS 1972:207. 
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ovanstående som berör samtycke vid sex som upptagits till 

domstolsprövning, men då handlar det allt som oftast om samtycke i 

koppling till sexualbrotten i BrB 6 kap. Även de fall då BDSM-sex varit 

involverat har det funnits moments av tvång som gjort att BrB 6 kap. har 

kommit att beröras. Domen som behandlats i denna framställning är den 

enda där samtycke som ansvarsfrihetsgrund vid BDSM-sex prövats, utan att 

åklagaren ens yrkat på ansvar för ett sexualbrott. Av dessa anledningar 

spelar den en central roll i denna analys. 

 

Ur ett perspektiv av lagenlighet är denna dom föga kontroversiell, den följer 

lagstiftningen och dess förarbeten exemplariskt, även om just BDSM-sex 

inte är något som uttryckligen nämns i dessa. Först fastslås att ett giltigt 

samtycke förelegat och att detta lämnats till den som utfört gärningen, något 

som för övrigt är relativt oproblematiskt med tanke på de utskrifter av 

parternas internetkonversationer som presenteras för rätten. Efter detta följer 

en försvarlighetsbedömning, även det helt i enlighet med gällande lag. 

Åklagaren argumenterar här för att våldet varit oförsvarligt, något rätten inte 

håller med om eftersom flickan dels haft möjlighet att avbryta när hon själv 

velat, dels är det inte bevisat att den tilltalade på något sätt utnyttjat flickans 

tidigare självskadebeteende. En bedömning som torde stämma väl överens 

med gällande rätt. 

 

Gällande detta fall anser jag det emellertid finnas flera 

rimlighetsinvändningar, invändningar som inte nödvändigtvis behöver 

kopplas till huruvida den tilltalade bör fällas eller ej. Låt mig förklara. En 

resultatinriktad rimlighetsinvändning skulle i detta fall kunna vara att den 

tilltalade borde blivit dömt. Då det rör sig om misshandel av sexuell natur, 

riktat mot en 16-årig flicka med en historia av självskadebeteende, går det 

naturligtvis att argumentera för att denna typ av handlingar är något som 

samhället bör beivra. T.ex. genom att konstatera ett giltigt samtycke, men att 

gärningarna varit oförsvarliga. En sådan dom hade dock inte varit lagenlig. 

Dessutom hade en liknande rimlighetsinvändning kunna göras mot den 

fällande domen, och på så sätt hade vi varit tillbaka på ruta ett. En fällande 
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dom hade alltså endast lett till ett annat resultat, inte nödvändigtvis ett mer 

lagenligt eller rimligare resultat. Det rör sig således om en kritik som i ena 

änden säger att den straffrättsliga bedömningen varit sträng, och i den andra 

änden för mild. Denna typ av värderingar är svåra att tämja till en adekvat 

straffrättslig reglering. Istället anser jag fokus bör riktas mot vilka regler 

som faktiskt tillämpas, för att på det sättet skapa en tydlighet kring vad som 

gäller vid BDSM-sex. 

 

Utifrån nyss nämnda resonemang vill jag här formulera en 

rimlighetsinvändning kopplad till domskälen. Ser vi detta fall som typiskt 

för de situationer i vilka BDSM-sex praktiseras, något som naturligtvis är 

vanskligt men ändå nödvändigt då domen är denna analys enda underlag, 

kan vi konstatera att försvarlighetsbedömningen är det som skiljer 

straffansvar från ansvarsfrihet. Samtycket i sig var uppenbart och giltigt, 

försvarligheten var däremot mer svårbedömd. Detta innebär att de som 

praktiserar BDSM-sex skulle, om det vill sig illa, genom ett enda slag kunna 

röra sig från ett älskande par till fällda våldsbrottslingar. Genom att använda 

ett visst redskap, som åsamkar skada som är att bedöma som grov 

misshandel, går parterna från exempelvis flickvän/pojkvän till 

tilltalad/målsäganden. Detta trots att båda parter, inte bara samtyckt, utan 

t.o.m. eftersträvat och funnit njutning av detta. Faktum blir att personer som 

praktiserar denna typ av sex då får balansera på en tunn linje, där 

ansvarsfrihet finns på ena sidan, och en dom för grov misshandel finns på 

den andra sidan. I de flesta fall torde detta som sagt inte bli något problem 

då personer som idkar denna typ av sexuellt umgänge med varandra sällan 

polisanmäler varandra. Trots detta bör det finnas intresse att reglera detta på 

ett mer adekvat sätt. 

 

Min förhoppning är jag nu tydliggjort för läsaren det problematiska med att 

på detta sätt tillämpa samtyckeregleringen på BDSM-sex. I senare avsnitt 

återkommer jag till hur dessa problem bör åtgärdas. 
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5.2.4 Idrott 

Granskningen av praxis kring våld vid idrottsutövande har några strukturella 

svagheter som jag vill börja med att beskriva. Till att börja med är stor del 

av fallen relativt gamla. Detta behöver inte alltid vara något problem, men i 

detta fall rör det sig om att fallen avgjorts innan den nuvarande 

samtyckesregleringen trädde i kraft. Min bedömning är emellertid att detta 

inte gör så mycket eftersom den nuvarande regleringen till stor del bygger 

på just praxis från innan dess tillkomst.54  

 

En annan svårighet som är svårare att överblicka är idrottens utveckling. 

Flera av fallen är 20-30 år gamla, frågan jag ställer mig då är om 

idrottsvärlden förändrats till den grad att även juridikens reglering av den 

behöver förändras? Denna fråga återkommer jag till efter lagenligheten och 

rimligheten i idrottspraxis beskrivits. Även juridikens egen utveckling under 

de senaste årtiondena är viktig att ta hänsyn till vid en framställning som 

denna. Jag tänker då främst på likgiltighetsuppsåtet som inte införlivades i 

svensk rätt förrän 2004. I vilken mån kan detta kommit föranleda en annan 

bedömning vid en rättslig prövning av idrottsrelaterat våld? Något definitivt 

svar är svårt att ge då praxis saknas, men mina funderingar kring detta följer 

i avsnittet om friande domar. 

 

Med anledning av att detta avsnitt innehöll fler fall än de tidigare kommer 

jag inte att granska varje fall för sig, istället analyseras de utifrån om de lett 

till en fällande eller friande dom. 

5.2.4.1 Friade 

I de fallen där åtalet ogillats (4.4.1-3) har domstolens prövning i huvuddrag 

bestått av tre steg, skadans art, uppsåt till denna skada samt omfattningen 

av den deltagandes samtycke. De tilltalade har friats antingen för att 

bristande uppsåt till den inträffade skadan, eller för att både skadan och 

uppsåtet rört sig inom ramarna för vad målsäganden får anses ha samtyckt 

                                                 
54 Prop. 1993/94:130 s. 40ff. 
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till genom att delta. Här får således uppsåtsbedömningen en betydligt mer 

framträdande roll än i övriga fall. I de andra fallen har denna må hända 

funnits, men då varit betydligt lättare att göra. När någon riktat ett slag mot 

ansiktet på någon annan, eller knuffat någon, har uppsåt till viss skada 

ansetts föreligga. Inom idrotten rör det sig ofta om snabba händelseförlopp 

där spelarna växlar mellan att skydda pucken/bollen/målet till att försöka 

vinna den åter eller att göra mål. Detta kombinerat med fysiska närkamper 

gör det svårt att veta när uppsåt till skada verkligen förelegat, och när det 

uppenbarligen funnits uppsåt så gäller det att detta varit utanför samtyckets 

ramar. 

5.2.4.2 Fällda 

I de fall som resulterat i fällande domar (4.4.4-7) har en prövning likt den 

vid de friande domarna gjorts. Efter att först ha konstaterat skada går 

domstolen vidare till ett resonemang om uppsåt kopplat till skadan samt till 

samtycket. Gemensamt för dessa fall är att våldet bedöms ha utövats utanför 

spelet, t.ex. genom att spelet varit avblåst eller att matchen varit 

färdigspelad, eller när spelet varit igång, men där gärningen i sig fallit 

utanför spelet då den företagits utanför händelsernas centrum (3.4.4) eller 

inte kunnat anses tillhöra spelets idé (3.4.7). Domstolarna pekar här på att 

samtycke kan saknas på så sätt att spelaren genom sitt deltagande inte kan 

ha ansetts samtyckt till så allvarligt våld, t.ex. deltagande i en fotbollsmatch 

innebär inte samtycke till ett knytnävsslag. Samtycke kan även fattas då 

spelet är förlagt till en annan del av planen, man kan således anses ha 

samtyckt till att bli tacklad när man har bollen eller på något annat sätt är 

direkt deltagande i spelet, men inte när spelets epicentrum befinner sig på 

andra sidan planen. 

5.2.4.3 Sammanfattning av lagenlighet och rimlighet - 
idrott 

Vid såväl de friande som fällande domarna anser jag tillämpningen av 

samtycke stämma väl överens med lagen. Vad har en spelare samtyckt till 

genom sitt deltagande? Går våldet utanför detta samtycke? Och fanns det i 
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så fall uppsåt att nyttja våld som gick utanför samtyckets gränser? Detta är 

viktiga frågor som domstolen ställer sig, samtidigt som de rättar sig till de 

svar på dessa frågor som kan anses bevisade. 

 

Lagenligheten i domarna är hög på så sätt att domstolarna dömt i enlighet 

med den samtyckesreglering som då ännu inte fanns lagstadgat, men som 

ändå användes vid den rättsliga prövningen. Problem uppstår snarare vid 

beaktande av det likgiltighetsuppsåt som numera gäller inom svensk rätt. 

Inverkan detta har på uppsåtets nedre gräns är svårt att bedöma av två 

anledningar. Dels saknas praxis som beaktat likgiltighetsuppsåt vid 

våldsgärningar inom idrottsutövande, dels framgår det inte i de äldre 

domarna som redogjorts för här vilken grad av uppsåt den tilltalade haft. Det 

är således svårt att på egen hand göra någon bedömning kring vad detta 

relativt nya uppsåtsbegrepp haft för inverkan på rättsläget. 

 

Gällande rimligheten i de domar jag läst angående våld vid idrottsutövande, 

bland vilka jag valt ut de, enligt mig, mest representativa för att beskriva 

straffrättens syn på detta våld, går det att föra kritiska resonemang. I likhet 

med det jag skrev angående resultatinriktad rimlighetsinvändning kring 

BDSM-målet (5.2.3), är kritiken jag har inte riktad till själva resultatet i 

domarna, utan snarare mot hur det straffrättsliga resonemanget förs och 

vilka regler som tillämpas. 

 

En rimlighetsinvändning kopplad till domskälen hade inom detta område 

kunnat inrikta sig på den direkta tillämpning av samtyckesreglerna som 

domstolarna använder sig av. Med detta menar jag att ett giltigt samtycke 

konstateras väldigt snabbt i de olika domarna, nästan förutsätts genom att 

spelarna deltagit, något jag finner problematiskt. Jag tänker då främst på p. 5 

i avsnittet som berör vad som kännetecknar ett giltigt samtycke (3.1.1), 

nämligen att samtycket ska vara frivilligt. Även i den mån man använder sig 

av den allmänna regel jag tidigare (3.3) redogjort för så är frivilligt 

deltagande en förutsättning för ansvarsfrihet vid våld inom idrott, ”under 

förutsättning att det rör sig om frivillig deltagande i utövningen…”. Rent 
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spontant fann jag inte denna formulering särskilt anmärkningsvärd, men vid 

närmare fundering ser jag ändå potentiella svagheter i den. För att på bästa 

sätt kunna belysa dessa svagheter är det här nödvändigt med en tillbakablick 

över idrottens historiska utveckling. 

 

Fysisk rörelse på sätt som går att likna vid idrott är naturligtvis svår att 

tidsbestämma, förmodligen förekom detta redan på stenåldern. Jag har 

därför valt att ta avstamp i en tid då idrotten och samhällets utveckling lett 

så långt att reflektioner kring idrotten nedtecknades. Detta sker redan i det 

antika Grekland då fysisk rörelse inom ramen för idrott sågs som ett sätt att 

utveckla en inte bara en god fysik, utan även en god själ.55 I ljuset av dessa 

mål blir det frivilliga deltagandet tämligen oproblematiskt. Den som vill 

uppnå god fysik, genom att t.ex. gå ner i vikt, väljer att delta. Den som vill 

uppnå ett allmänt inre välbefinnande väljer även den att delta. Motiv utöver 

dessa har vid denna tidpunkt ännu inte trätt in i idrottens värld. 

 

Dessa ”ädla” syften som Platon beskrev återfinns i mångt och mycket 

fortfarande i dagens idrottsutövande. En fotbollsträning innefattar inte bara 

lärdomar i hur man sparkar på en boll, utan även i hur man visar hänsyn 

gentemot andra.56 På detta sätt utvecklas människan som social varelse 

samtidigt som idrotten bidrar till fysisk rörelse i en tid där vi sitter mer och 

mer stilla.57 Vid en jämförelse med det antika Grekland finner vi än så länge 

få skillnader. Platons syn på idrotten är något som många delar än idag. Det 

märks som allra tydligast på den folkrörelse som idrotten vuxit fram till och 

alla de människor som arbetar frivilligt som ledare och tränare inom olika 

idrotter. Här upphör dock likheterna. Till dessa historiskt välförankrade 

syften har det tillkommit moderna aspekter på idrotten, aspekter som kan 

sammanfattas som den kommersialiserade idrotten. Tecken på detta är 

uppenbara företeelser såsom att det går att försörja sig på sin idrott, 

utövandet blir på så sätt ett arbete. Vidare märks det på att idrottsföreningar 

bolagiseras och styrelserna i större utsträckning befolkas av 
                                                 
55 Platon. 
56 Karp s. 14. 
57 Eliasson, I skilda idrottsvärldar. 
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näringslivsdirektörer än föreningsledare.58 Mer negativa företeelser är tidig 

specialisering, alltså att barn och ungdomar i allt yngre ålder behöver inrikta 

sig på en enstaka idrott på bekostnad av andra idrotter de finner roliga att 

utöva, och utslagning, alltså att de som inte är tillräckligt duktiga inte ges 

samma möjlighet att delta. Även ett ökat fokus på resultat och föräldrar som 

hetsar snarare än stöttar sina barn i deras idrottsutövande, har blivit allt 

vanligare inom dagens idrott.59 

 

Vid en återkoppling till det frivilliga deltagandet anser jag att det nu uppstår 

en del frågetecken. Hur påverkas det frivilliga deltagandet av idrottens 

utveckling i stort? En tanke är att det nu, som i Platons dåtid, är den fria 

viljan som får människor att delta, något som med stor sannolikhet stämmer 

i de allra flesta fall. En annan tanke är att viljan att delta påverkas redan i 

tidig ålder genom idealiseringen av idrottsmän. Viljan att delta riskerar då 

att snarare bli en vilja att tjäna pengar eller att uppnå berömmelse. 

Sanningen ligger förmodligen mellan dessa två tankegångar. Likaväl som 

det finns de vars förhållande till sitt idrottsutövande kännetecknas av glädje 

och fysisk aktivering, likaväl finns det även dem som inte finner så mycket 

glädje inom idrotten och där utövande i själva verket kännetecknas av stress 

och press. 

 

Ser vi här på de som tjänar pengar på sitt idrottsutövande går det att resonera 

kring om det inte är ett anställningskontrakt som är grunden för deltagande. 

I doktrinen hävdas att ett civilrättsligt kontrakt kan få en utövare att känna 

sig tvingad, men att detta inte utesluter frivilligt deltagande.60 Jag förstår 

vad Jareborg avser, men anser detta resonemang vara tillräckligt otydligt för 

att behöva diskuteras. Förvisso är detta spelarkontrakt med högsta 

sannolikhet undertecknat frivilligt, men steget att därifrån konstatera ett 

samtycke till visst våld anser jag vara i längsta laget. Även för de som 

idrottar på motionsnivå går det att ifrågasätta frivilligheten, i alla fall i 

koppling till samtycke. Idrotten är idag en folkrörelse av stor omfattning, 
                                                 
58 Motion 1997/98:Kr512. 
59 Karp s. 14ff, samt Eliasson I skilda idrottsvärldar. 
60 Jareborg s. 288. 
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riksidrottsförbundet innefattar 20 000 föreningar med totalt 3 miljoner 

medlemmar.61 Idrotten frånhåller ungdomar från destruktiva sammanhang 

med missbruk och brott, men har även rent premierande effekter eftersom 

den hjälper människor utveckla egenskaper såsom samarbete, som senare 

kan komma att värdesättas i arbetslivet.62 Att en person som då vill ta del av 

dessa positiva delar av idrotten, automatiskt ska anses ha samtyckt till visst 

våld, är enligt mig värt att ifrågasätta. 

 

Ytterligare svårigheter med det frivilliga deltagandet kopplat till samtycke 

är den utveckling som varje idrottsutövare går igenom. Individens 

deltagande kan i ung ålder vara frivilligt medan det senare i livet övergår i 

ett anställningskontrakt. Exempel: En 10-årig pojke börjar spela ishockey 

för att han tycker det är roligt att träffa kompisar på hockeyträningen och att 

åka skridskor. I 20-årsåldern blir denna kille heltidsproffs, pengar blir en 

större och större anledning till att spela ishockey i takt med att han får 

åsidosätta utbildning och en civil karriär. Detta är naturligtvis ställt på sin 

spets och jag hävdar inte att detta är verkligheten för alla, men jag tror det är 

verkligheten för vissa och det bör, enligt mig, få juridisk betydelse. När ska 

samtycket i detta fall anses lämnats? Kan denna spelare anses ha deltagit 

frivilligt, och därmed samtyckt, i början av sin idrottskarriär, men att detta 

p.g.a. hans talang utvecklats till ett jobb där deltagandet styrs av ett 

kontrakt? Är det i så fall rimligt att han, för att få sin lön, anses ha samtyckt 

till våld eller risk för våld? 

 

Hur dessa frågetecken kring frivillighet kontra samtycke ska rätas ut är inget 

jag återkommer till. Orsaken till detta är att jag inte anser att dessa frågor 

nödvändigtvis kräver ett svar, jag tror inte ens det är möjligt att besvara dem 

på ett enhetligt sätt med tanke på hur stora skillnader det finns mellan olika 

idrotter, divisioner/nivåer, och inte minst individer. Deras funktion är 

snarare att genom sin existens motivera att våld vid idrottsutövande bör 

regleras på ett adekvat och förutsägbart sätt. Bara det att frivilligheten kan 

                                                 
61 Idrotten i siffror 2010. 
62 Lindstedt m.fl. s. 179.  
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diskuteras på detta sätt är för mig incitament för att tydliggöra straffrättens 

roll inom idrotten. Så när vi går in den del av uppsatsen som berör åtgärder, 

leta då inte efter svar på dessa frågor, utan ha dem snarare i åtanke som en 

anledning till åtgärder. 
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6 Analys och åtgärder 

Efter min genomgång av reglering kring samtycke och social adekvans, 

samt hur denna kommer till uttryck i praxis och vad detta i sin tur får för 

följder har jag kunnat belysa straffrättens förhållningssätt till människors 

självbestämmande. Det fokus som råder är vilken grad av våld man kan 

samtycka till. Detta blir tydligt dels i teorin om försvarlighet (3.1.4), dels i 

praxis (4.3) då försvarlighetsbedömningen är direkt fokuserad på graden av 

våld utan någon hänsyn till det övergripande sammanhanget eller andra 

omständigheter. Inom idrotten utgör även uppsåt en del i den prövningen, 

men även här är det i koppling till graden av våld, t.ex. att den tilltalade inte 

haft uppsåt till mer skada än som innefattades av samtycket (4.4.2, 4.4.3). 

Utifrån de svårigheter som uppstår som en följd av denna fokus på 

våldsgraden, har jag kunnat identifiera vad jag vill kalla konstruktiva och 

destruktiva aktiviteter. Vad dessa begrepp innebär och vad denna indelning 

bör få för betydelse vid en straffrättslig prövning följer nedan. 

6.1 Konstruktivitet vs destruktivitet 

Den grundläggande principen att individen själv måste ha rätt att bestämma 

över sin person, och att detta självbestämmande inte bör begränsas av 

samhället utan bra skäl, är god.63 Jag anser det dock vara en princip som är 

för trubbig för juridisk tillämpning och att den därför är nödvändig att 

precisera ytterligare. Jag tror det finns en risk att en sådan precisering leder 

till att se på samtycke till våld utanför dess sammanhang. Hur människors 

val görs och vad de syftar till, anser jag vara frågor vars svar bör få juridisk 

betydelse, även om våldet som följer av de olika valen är identiskt. Om 

tanken med en lag är att skydda vissa intressen som väger tyngre än 

individens rätt till självbestämmande, är min mening att människors val 

spelar roll när det kommer till att avgöra huruvida ett skyddsintresse 

verkligen kränkts. Det synsätt jag förespråkar kring detta är en uppdelning 
                                                 
63 Malmö TR, avd. 1, mål B 326-10. 
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av människors självbestämmande i konstruktivitet och destruktivitet. De 

faktorer som bör ligga till grund för denna indelning är bakomliggande skäl, 

syfte samt resultat. Genom att pröva dessa olika faktorer anser jag att 

straffrätten kan urskilja gärningar som begås med ett självskadande syfte, 

där fokus ligger på att befrias från negativa känslor, snarare än att uppnå 

positiva känslor.64 Min tanke är att självbestämmande som syftar till att 

skada sig själv i större utsträckning bör kunna inskränkas än 

självbestämmande som är konstruktivt för individen. 

6.1.1 Bakomliggande orsaker 

Ett och samma val kan ha sin grund i olika typer av bakomliggande skäl. 

Exempel: en individ kan välja att äta för att den är hungrig, medan en annan 

individ kan göra samma val för att han/hon är deprimerad och ser förtäring 

som en tröst. För den första personen är således ätandet en fullt adekvat 

lösning på problemet som hungern utgör, denna person kan sägas ha 

konstruktiva bakomliggande skäl. För den andra är ätandet en inadekvat 

lösning på ett djupare problem, denna person kan således sägas ha 

destruktiva bakomliggande skäl. Hur omvärlden betraktar dessa två personer 

och deras val kommer således skilja sig åt, förutsatt att de olika 

bakomliggande skälen är kända. Även samhällets önskan att inskränka 

individens självbestämmande torde här påverkas. En individ med sunda 

matvanor och hunger som anledning till att äta torde knappast få sin 

självbestämmande kring mat ifrågasatt. Men en individ som riskerar sin 

hälsa genom tvångsmässigt ätande p.g.a. en depression blir förhoppningsvis 

hjälp av samhället. Detta må verka som ett irrelevant exempel, men det 

syftar till att visa hur bakomliggande orsaker påverkar hur olika val 

värderas. 

 

De bakomliggande skälen torde således spela roll i bedömning av en 

gärnings konstruktivitet eller destruktivitet. 

                                                 
64 Klonsky s. 1039ff. 
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6.1.2 Syften 

Av vidare betydelse för individens självbestämmanderätt är med vilka syften 

människor fattar vissa val, alltså vad de vill uppnå. Jag har valt att göra en 

uppdelning i positiva och negativa syften. Vad som är positivt eller negativt 

är något som, enligt mig, bör bedömas i det enskilda fallet. Denna 

bedömning bör vägledas av huruvida syftet är konstruktivt för individens 

välbefinnande eller inte. Syftar exempelvis våld under sex mellan 

samtyckande till att uppnå njutning och sexuell tillfredsställelse, blir det 

övergripande syftet positivt.65 Syftar istället våldet mellan två samtyckande 

endast till att skada varandra är detta ett negativt syfte.66 Notera att det här 

kan röra sig om samma typ av gärningar och samma grad av våld. Även 

viktigt att påpeka är att syftet ska vara övergripande. Med detta menas att 

det kan finnas ett syfte under sexakten att skada varandra, men att detta i sin 

tur syftar till att uppnå njutning, det återfinns således ett övergripande 

positivt syfte. 

 

Jag anser att denna differentiering av olika syften korrelerar med lagens 

tanke. I BrB 3 kap. 5 § är det primära intresset att skydda människor från 

skada. Applicerar vi detta på det hårdhänta älskande paret är det enligt mig 

alltför inskränkt att sammanfatta deras gärningar som misshandel. Går det 

verkligen att säga att det sexuellt tillfredsställda paret är fysiskt skadat? Om 

ja, borde ändå inte deras val göra att den tillfredsställelsen väger tyngre? Ser 

vi däremot på slagsmålet, så är misshandel en rimlig benämning. Detta trots 

att parterna är samtyckande och våldet är av samma grad som vid sexet. 

 

Inom idrotten är våldets syfte lite svårare att definiera. Inom BDSM-sex är 

dominansen/underkastelsen/våldet/förnedringen det huvudsakliga medlet för 

den sexuella tillfredsställelsen. Inom idrotten fyller inte våldet samma 

funktion, men är ändå oundvikligt p.g.a. de snabba händelseförloppen i 

                                                 
65 Jfr: HovR över Skåne och Blekinge, mål B 2802-10. 
66 Jfr: NJA 1993 s. 533. 
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kombination med att fysiska närkamper faktiskt ingår som en del i många 

sporter. 

6.1.3 Resultat 

Det är naturligtvis viktigt att resultatet av en gärning stämmer överens med 

gärningens syften, eller i alla fall inte avviker i alltför betydande grad från 

dessa. Bakomliggande skäl och syften blir ju tämligen irrelevanta om 

resultatet är ett helt annat. Vid BDSM-sex skulle resultaten med sexakten 

behöva överensstämma med det parterna avtalar om ska ske.67 Är deras 

gemensamma syfte att nå sexuell tillfredsställelse genom att t.ex. piska 

varandra, så är det inte acceptabelt att den ena parten ger den andre personen 

grova bitmärken om denne inte samtycker till det. 

6.1.4 Konstruktivitetens roll 

Jag anser denna indelning av aktiviteter, i konstruktiva och destruktiva, vara 

viktig för att skapa en rimlig straffrättslig bedömning i de olika situationer 

som beskrivits i denna uppsats praxisavsnitt. Ser vi nu tillbaka på praxis, 

med tanken om konstruktivitet och destruktivitet i minnet, så kan vi märka 

hur de olika rimlighetsinvändningarna kopplade till domskälen kan åtgärdas. 

 

I ”slagsmålsfallen” (5.2.1) och fallet som berörde flickan som blev skuren i 

armen (5.2.2), fungerade den direkta tillämpningen av samtyckesregleringen 

väl. Domstolarna följde denna tydligt, och nådde rimliga resultat. Dessa 

typer av fall berörde destruktiva situationer, personer som hamnade i 

slagsmål av olika aggressionsskäl med syftet att skada varandra, eller en 

flicka som hjälpte till att skära en annan när hon egentligen behövde, och 

kunde fått, betydligt mer adekvat hjälp. Här har strukturen i 

samtyckesregleringen lett domstolarna genom bra relevanta resonemang 

samt till domar som inte lär möta särskilt mycket kritik. Det har även lett till 

en vägvisning om hur likande fall bör behandlas och därmed en tydlighet i 

                                                 
67 Något som för övrigt rekommenderas att parterna ska göra: http://www.rfsu.se/sv/Sex--
relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/ 
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vad som gäller i liknande situationer. Förutsägbarheten blir således god för 

övriga samhället. Gällande dessa områden anser jag det alltså inte finnas 

något behov av förändringar, sådana förslag kommer därför vara isolerade 

till gärningar som bedöms som konstruktiva. 

 

Ser vi på BDSM-sex och idrott fann jag att invändningar kunde göras kring 

att reglerna om samtycke applicerades så ”rakt av”. Vad är då likheterna 

mellan BDSM-sex och idrott? Jo, de båda kan benämnas under min 

definition av konstruktiva aktiviteter. De passerar båda genom prövningen 

av bakomliggande skäl, syfte och resultat. Nu är detta förvisso en sanning 

med viss modifikation. BDSM-sex går att utföra med destruktiva 

bakomliggande skäl, men så var inte fallet i BDSM-målet jag redogjort för. 

Så bedömde i alla fall inte domstolen det, även om åklagaren argumenterade 

för att flickans självskadebeteende skulle vägas in vid bestämningen av 

misshandelsgraden. Vem hade rätt, åklagaren eller domstolen? Denna fråga 

behöver egentligen inte besvaras för att bedöma riktigheten i att dela in 

aktiviteter i konstruktiva och destruktiva. Denna indelning blir adekvat 

oavsett hur aktiviteten bedöms. Hade sexet i BDSM-målet bedöms som 

destruktivt, t.ex. om det bevisats att det var flickans självskadebeteende som 

drev flickan till att vilja bli misshandlad och mannen visste om och 

utnyttjade detta, fungerar en direkt tillämpning av samtyckereglerna väl. Var 

misshandeln att bedöma som grov blir mannen dömd till straffansvar för 

detta. Men detta resonemang anser jag inte vara rimligt om sexet är bedöma 

som konstruktivt, alltså om båda parter med konstruktiva skäl och positiva 

syften sätt söker denna kontakt och lever ut fantasier i form av BDSM-sex. 

Då leder istället denna tillämpning av samtyckesreglerna till den 

balanseringen jag beskrev i slutet på avsnitt 5.2.3, där det samtyckande paret 

är ett slag, eller en uppkommen skada, från att bli dömda våldsbrottslingar. 

Det anser inte jag vara straffrättens avsikt. 
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6.2 Konstruktivitetsbedömning 

När det kommer till att i praktiken göra straffrättslig skillnad mellan 

konstruktiva och destruktiva gärningar anser jag detta bör ske i på två olika 

nivåer, vi kan kalla dessa makro- och mikronivå. 

6.2.1 Makronivå 

Med makro menas här om svensk rätt överhuvudtaget bör anamma en 

regeltillämpning med denna typ av indelning? Även om denna fråga 

naturligtvis bör besvaras av klokare personer än mig, så är mitt svar är ja, 

och mitt förslag på makronivå kan åskådliggöras med samma figur som i 

avsnitt 5.1, men i dess nuvarande form gäller den inte bara graden av 

struktur, utan graden av inskränkning av individens självbestämmande. I 

vänstra änden är både den juridiska strukturen, och straffrättens 

inskränkning av individens självbestämmande, låga. För att sedan öka ju 

längre höger på skalan vi rör oss. 

 

låg               mellan          hög 

parternas avtal        social adekvans         24:7 

konstruktivitet                  destruktivitet 

 

Min tanke är att ju konstruktivare en aktivitet är, desto mindre bör 

individens självbestämmande inskränkas och desto mer hänsyn bör den 

straffrättsliga prövningen ta till i vilken kontext ett visst våld företas. I dessa 

fall blir det således viktigt vad parterna avtalat om ska ske, jag vill här 

undvika termerna tilltalad och målsäganden men det är de parter jag syftar 

på. 

 

Den ”stela” samtyckesregleringen, med sin tydliga struktur ska användas i 

fall med destruktiva aktiviteter. På denna sida av skalan är således 

inskränkning av individens självbestämmande hög, vilket får anses ligga i 

linje med lagens intresse att skydda objekt/människor från 
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skada/destruktivitet. Något jag för övrigt anser att dagens 

samtyckesreglering och dess tillämpning gör, förändringar på detta område 

är därför, som jag tidigare hävdat, inte nödvändiga. 

6.2.2 Mikronivå 

Naturligtvis måste även en bedömning av konstruktiviteten göras i det 

enskilda fallet, alltså på mikronivå, en bedömning som blir betydligt 

vanskligare. Att skilja på slagsmål, idrott och BDSM-sex torde inte vara 

särskilt svårt, men att skilja på ett fall av BDSM-sex från ett annat kan 

mycket väl visa sig svårare. I BDSM-målet som jag redogjort för (4.3) hade 

det funnits utrymme för en sådan bedömning då flickan hade en historia av 

självskadebeteende. I denna typ av situationer anser jag att rätten bör 

fokusera på två aspekter, partens konstruktivitet/destruktivitet och 

motpartens vetskap om denna. Den första aspekten sker med hjälp av 

faktorerna jag tidigare redogjort för, bakomliggande orsaker, syfte och 

resultat. Hade flickan då bedömts som destruktiv bör rätten gå vidare med 

att undersöka mannen vetskap om detta. Har mannen vetat om att flickans 

drivkraft grundat sig i hennes självskadebeteende? Har han kanske t.o.m. 

utnyttjat det? 

 

Detta resonemang anser jag stämma väl överens med den uppsåtslära som 

finns inom svensk rätt och som jag redogjorde för i avsnitt 2. Har två parter 

enbart konstruktiva drivkrafter till exempelvis BDSM-sex, är deras uppsåt 

knappast att skada den andre. Inte heller är det rimligt att anta att de ser en 

risk att de skadar den andre, och de lär knappast vara likgiltiga inför detta då 

det de eftersträvar är att ge/få sexuell njutning. Detta gör att jag anser att 

parterna, vid de konstruktiva gärningarna, således saknar uppsåt till 

exempelvis misshandel. 

 

Ser man istället på de fall då en part har insikt om den andres destruktivitet, 

borde denne även kunna bedömas ha ett likgiltighetsuppsåt om den insett 

risken för skada men förhållit sig likgiltig. Går det att bevisa att parten 
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utnyttjat den andres destruktivitet så skulle potentiellt även avsiktsuppsåt 

kunna aktualiseras. 

6.3 Åtgärder 

Efter att jag nu identifierat områden där jag anser det finns svårigheter 

med nuvarande lagstiftning och/eller dess tillämpning, samt redogjort för 

vilken indelningen av gärningar jag förespråkar, vill jag nu konkretisera 

mina åtgärdsförslag kopplat till de olika problemområdena. 

6.3.1 BDSM-sex 

Oavsett vilket av mina följande förslag man föredrar, och oavsett vilken 

ställning man intar till samhället och straffrättens inblandning i BDSM-

kulturen anser jag det vara viktigt att det utformas en tydlig reglering/praxis. 

Det är inte rimligt att samtyckande personer som praktiserar denna typ av 

sex inte vet vad som gäller rent juridiskt. När är de älskare och när blir de 

våldsbrottslingar? Jag hoppas att jag med dessa förslag visar att det ändå 

finns alternativ som är värda att diskutera. 

 

Istället för ett strikt fokus på graden av våld som vi sett i prövningen av 

BDSM-målet, så bör en straffrättslig prövning av BDSM-sex följa den 

bedömning av konstruktivitet som jag tidigare beskrivit (6.1, 6.2). I den mån 

gärningarna som då företagits kan bedömas som konstruktiva bör således 

parternas överenskommelse reglera deras förehavanden snarare än 

straffrätten i form av samtyckeslagstiftningen. Inskränkningen av 

självbestämmande blir i dessa fall låg i enlighet med min figur. Naturligtvis 

är det relevant att diskutera en yttre gräns, min tanke är inte att människor 

ska ha ihjäl varandra. Men jag vill erkänna att just denna yttre gräns är 

problematisk, någonstans måste den dras. Mitt spontana förslag är livsfara, 

ingen ska enligt mig kunna beviljas ansvarsfrihet när någon dött eller 

riskerat att dö. Permanenta fysiska men är en annan tänkbar gräns. Eller helt 

enkelt bara ytterligare en nivå av misshandel, alltså grov misshandel. 
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I de fall av BDSM-sex som bedöms som destruktiva bör individens 

självbestämmande vara mer inskränkt och således den straffrättsliga 

bedömningen striktare. I dessa fall lämpar sig regler om samtycke väl, där 

rådande gränsdragning vid ringa misshandel, eller i vissa fall misshandel av 

normalgraden känns rimlig. 

 

Jag skulle även kunna tänka mig en allmän regel om ansvarsfrihet kopplat 

till BDSM-sex. Sneglar vi här på Jareborgs allmänna regel68 om 

ansvarsfrihet vid idrott, ser den ut att kunna fylla en funktion: 

 

Under förutsättning att det rör sig om frivillig deltagande 

i utövningen av BDSM-sex, är alla gärningar, som 

angivits icke innebära ett otillåtet risktagande, dvs. 

sådana gärningar som med beaktande av spelets regler 

och idé är att betrakta som tillåtna risktaganden, också i 

sig att anse som socialadekvata. 

 

Som läsaren märker är den enda ändringen att jag bytt ut ”sport eller lek” 

mot ”BDSM-sex”. Nu är det förvisso inte lika tydligt vilka idéer och regler 

som gäller vid BDSM-sex som vid t.ex. fotboll, men andemeningen anser 

jag ändå vara adekvat. Regler och idé skulle kunna röra sig om de 

överenskommelser som parterna i det enskilda fallet haft. 

6.3.1.1 EKMR art. 8 

Även Europakonventionen för mänskliga rättigheter bör tas i beaktande när 

reglering kring BDSM-sex diskuteras. I art. 8, som reglerar rätten till skydd 

för privat- och familjeliv, står att läsa i första punkten: 

 

Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.69 

 

                                                 
68 Kriminalrättens grunder s 287. 
69 EKMR art 8 p. 1. 
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I ett rättsfall från Europadomstolen slås fast att en persons sexliv tillhör den 

privata sfär som, enligt art. 8, ska skyddas från intrång genom t.ex. 

lagstiftning.70 Betyder detta att BDSM-sex inte går att reglera straffrättsligt? 

Eller att gärningar som begås under utövandet av BDSM-sex inte är 

straffbara? Nej. I ett annat fall från Europadomstolen som till viss del berör 

BDSM-sex, uttrycker domstolen vissa reservationer för att inte alla sexuella 

aktiviteter faller inom art 8. Exemplen de tar är när sexet involverar ett 

större antal personer, när det sker i specialutrustade lokaler samt när det är 

mer att likna vid en klubb som rekryterar medlemmar med samma sexuella 

preferenser.71 Jag tolkar detta som att det potentiellt går att göra straffrättslig 

skillnad på olika typer av sex. Utövas t.ex. BDSM-sexet i hemmets lugna 

vrå mellan ett sedan många år gift par torde det tillhöra det privatliv som 

skyddas av art. 8. Rör det sig däremot om samma aktiviteter men i en lokal 

där parternas precis träffats, så kan de inte räkna med samma skydd av art. 

8. Här uppstår naturligtvis problem med gränsdragningen. Vad gäller när det 

gifta paret praktiserar BDSM-sex i en lokal med likasinnade? Eller om paret 

som inte känner varandra träffas i den enes hem likt parterna i BDSM-

målet? 

 

Även om det är vanskligt att juridiskt göra skillnad på olika par, olika 

miljöer etc. när det rör sig om samma handlingar, så kanske det ändå är 

rimligt att samhällets insyn och straffrättens inblandning är större i 

förehavanden mellan två för varandra helt okända personer i tillsynes 

allmänna lokaler? Argument kan finnas för att det i dessa fall är svårare för 

båda parter att bedöma den andres konstruktivitet, samt att risken för en 

polisanmälan och straffrättslig prövning är större när parterna inte känner 

varandra. Följs min linje med att parternas avtal till stor del ska få reglera 

deras förehavanden under BDSM-sex borde det i regel vara lättare att fastslå 

ett sådant avtals innehåll om det ingåtts mellan parter som känt varandra 

sedan länge och kanske ingått liknande avtal tidigare. 

 

                                                 
70 Dudgeon v. the United Kingdom, 22 oktober 1981. 
71 Laskey, Jaggard & Brown v. the United Kingdom, 19 februari 1997. 
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I den mån Europadomstolens uttalande72 kan tolkas som ett försök att endast 

straffbelägga vissa former av BDSM-sex, alltså de mellan en stor grupp för 

varandra okända personer i en specialutrustad lokal, så anser jag min 

uppdelning i konstruktivitet och destruktivitet vara lämpligare. Straffrättens 

huvudsyfte bör, enligt mig, vara att skydda vissa intressen. Gällande 

BDSM-sex torde dessa intressen primärt vara de deltagandes fysiska och 

psykiska hälsa. Det faktum att sexet skett med en okänd motpart, i en 

specialutrustad lokal, anser jag inte säger något om huruvida någon fysisk 

eller psykisk skada uppstått. Denna bedömning tror jag görs lättare, och 

framförallt bättre, genom en konstruktivitetsbedömning. 

6.3.2 Idrott 

Straffrättens roll inom våld vid idrottsutövande är inte någon lätt nöt att 

knäcka. Det finns många aspekter inom idrotten som gör det svårt att 

verkligen få en tydlig bild av när straffansvar blir, eller borde bli, aktuellt. 

Jag tycker mig kunna identifiera två olika moment där problematiken mellan 

idrott och straffrätt åskådliggörs, det är dels innan polisanmälan sker, alltså 

innan en gärning kommer till straffrättens kännedom. Det är dels när 

gärningen anmälts och således lett till en straffrättslig process. För att ge 

mer riktade åtgärdsförslag har jag valt att hålla isär dessa. Jag kan dock 

redan här säga att den övergripande lösning som jag eftersträvar är en som 

gör att idrottsutövare känner sig trygga. Jag anser det inte vara rimligt att en 

idrottsutövare, vare sig det är på amatör- eller proffsnivå, ska behöva vara 

orolig för att bli t.ex. misshandlad på ett sätt som inte har någon koppling 

till spelet. Det är således viktigt att gärningar av detta slag faktiskt anmäls 

och att en straffrättslig prövning sedan tar vid. 

6.3.2.1 Innan polisanmälan 

Idrotten ger mycket gott och straffrätten borde inte inskränka dess möjlighet 

att utbreda sig. Samtidigt innebär denna utbredning att idrotten innefattar 

allt fler människor och att de som vill delta ska kunna göra det med 

vetskapen att våld på planen beivras. Det är således viktigt att idrotten tar 
                                                 
72 Laskey, Jaggard & Brown v. the United Kingdom, 19 februari 1997. 
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våld på allvar. Såväl spelare som funktionärer verkar i stor utsträckning 

tillämpa devisen ”det som händer på planen, stannar på planen”. Med detta 

följer ett synsätt där den idrottsinterna sanktionen anses vara tillräcklig, och 

där ett straffrättsligt ansvar för sitt handlande blir en onödig bestraffning.73 

För att skapa ett klimat inom idrottsvärlden där det är accepterat att anmäla 

anser jag att uppmärksamhet bör riktas mot följande områden. 

 

Idrottens varierande kultur. Det finns en stor skillnad mellan olika idrotter, 

inte bara när det kommer till regler och idé som jag tidigare beskrivit, utan 

även i kultur. Häromdagen såg jag på Sverige mot Lettland i ishockey-VM. 

I den matchen kom en lettisk spelare in på planen efter en utvisning, åkte 

raka vägen framtill en svensk spelare, slog honom med klubban och började 

sedan utdela knytnävsslag mot hans hjälm och ansikte. Kommentatorerna 

propsade på matchstraff, vilket också blev resultatet, men någon diskussion 

om straffrättsligt ansvar har inte väckts. Nu är detta inte något unikt, men 

det exemplifierar svårigheten med Jareborgs allmänna regel om 

ansvarsfrihet vid idrott. Den lettiska spelarens beteende ligger knappast i 

linje med vare sig ishockeyns regler eller idé, det finns tusentals vittnen och 

händelsen är t.o.m. inspelad, men något straffrättsligt efterspel är ändå inte 

aktuellt. Ser man detta i ljuset av praxis så finns det ett avgörande och 

uttalande från HD, där det uttryckligen slås fast att: ”en spelare, sedan han 

fullgjort en uppgift i spelet och detsamma redan pågår på annan plats på 

banan, icke skall riskera att bliva utsatt för våld av motspelare.”74 Jag kan 

utifrån detta inte göra någon annan bedömning än att den lettiske spelaren 

hade blivit dömd för misshandel. Här blir det tydligt att kulturen inte bara 

skiljer sig mellan idrotter utan även inom samma idrott sett över tid. Genom 

att slagsmål på isen, utanför spelet, blivit vanligare har det också 

accepterats. Detta har föranlett kritik, men svårigheten kvarstår, hur ska 

straffrätten agera? En tänkbar lösning är att sätta krav på idrottsföreningar i 

större utsträckning, krav att följa upp och polisanmäla. Men jag tror 

personligen att det enda som händer då är att vissa individer/föreningar tar 

                                                 
73 Lindstedt s. 180. 
74 NJA 1957 C 676. 
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detta till sig, samtidigt som andra fortsätter som vanligt. Förutsebarheten av 

straffansvar inom idrott blir således inte bättre. 

 

Ett annat förslag är att jobba med attityder inom idrottsvärlden. Med 

information och utbildning visa spelare och ledare att fysiska närkamper må 

vara något att räkna med, men misshandel beivras. Som läsaren säkert 

förstår är detta ett väldigt omfattande arbete och således inget jag kan gå in 

på närmare. 

 

Idrottens olika instanser, utövare, ledare, domare, föreningar, förbund utgör 

alla ett filter för vilka gärningar som faktiskt anmäls. Detta är något som bör 

tas hänsyn till när det gäller att utforma ett straffrättsligt regelverk som kan 

behandla idrottsligt våld på ett bra sätt. Ägnar vi i detta avseende tid åt 

Jareborgs regel om ansvarsfrihet vid idrott anser jag inte att den gör sig bra i 

stadiet innan en straffrättslig prövning. Jag är orolig för att en sådan 

tillämpning av idrottens egna aktörer leder till att alldeles för få fall 

polisanmäls. 

6.3.2.2 Straffrättsliga prövningen 

När en anmälan väl skett och den straffrättsliga prövningen tar vid är det 

naturligtvis viktigt att såväl polis som åklagare tar detta på allvar och 

tillägnar dessa gärningar den tid och det intresse som krävs för att en bra 

utredning ska göras. Med detta sagt så fokuserar jag nu mina 

ändringsförslag på vilka regler som ska tillämpas och hur. 

 

I den praxis jag redogjort för ligger fokus på att deltagarna samtycker till ett 

visst våld som varierar beroende på vilken idrott det gäller. Sedan följer en 

uppsåtsbedömning kring huruvida den tilltalade haft uppsåt att skada 

målsäganden utöver vad samtycket berättigar till. Jag tycker personligen att 

detta är ett bra upplägg, dock med viss utvecklingspotential. Det jag hade 

velat se är hur straffrätten applicerar likgiltighetsuppsåt på våld vid 

idrottsutövande. Jag är medveten om svårigheterna med att bedöma vad en 
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person insett för risker samt vad dennes inställning varit till dessa, speciellt i 

idrottssammanhang, men jag tycker ändå det hade varit intressant. 

 

Kan det inom idrotten skapas ett klimat där polisanmälningar accepteras i 

större utsträckning, samtidigt som en rimlig tillämpning av 

likgiltighetsuppsåtet arbetas fram i praxis, så tror jag att det kan skapas en 

bra avvägning mellan ansvarsfrihet och straffansvar inom idrotten. Jag tror 

även att Jareborgs allmänna regel om ansvarsfrihet kan fylla ett syfte på så 

sätt att den prickar in de gärningar som faller utanför spelets idé, t.ex. 

situationen med den lettiske ishockeyspelaren. Jareborgs regel om 

ansvarsfrihet är av förklarliga skäl inte närvarande i praxisdelen av denna 

uppsats då publiceringen av denna regel är moderna än fallen som där 

berörs. Jag anser dock denna regel vara adekvat på flera sätt, så länge den 

aktiveras först i en straffrättslig prövning. 
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7 Avslutande ord 

Denna uppsats börjar närma sig sitt slut. Min förhoppning är att läsaren 

genom besvarande av min första frågeställning i avsnitt 3, och i viss mån 

avsnitt 2, fick en bra teoretisk grund att stå på. Vidare hoppas jag att denna 

grund kompletterades på ett bra sätt med praxisgenomgången, och därmed 

besvarandet av min andra frågeställning, i avsnitt 4. Min tredje 

frågeställning, som behandlades i avsnitt 5, anser jag identifierade brister 

med den nuvarande tillämpningen av samtyckeslagstiftningen på ett bra sätt. 

Dessa brister gjorde jag mitt bästa för att åtgärda i avsnitt 6.3, i enlighet med 

min fjärde frågeställning, även om mycket jobb kvarstår inom dessa två 

straffrättsligt komplicerade områden, idrott och BDSM-sex. 

 

Denna uppsats stora styrka anser jag främst ligga i avsnitten 5, 6.1 och 6.2, 

där jag identifierat situationer där människor riskerar att hamna i kläm pga. 

en otydlighet i den straffrättsliga bedömningen. Även den hänsyn till 

konstruktiviteten i människors val och handlande som jag framför i dessa 

avsnitt är något jag anser att den straffrättsliga processen hade gynnats av. 

Redan här vill jag dock passa på att rikta kritik mot min egen teori, eller 

beroende på hur man ser det, mot rättsväsendet. Är verkligen straffrätten, 

och dess aktörer, tillräckligt utrustade för att kunna göra den typ av 

konstruktivitetsbedömningar jag beskriver i avsnitt 6.2.2? 

Korsbefruktningen mellan psykologi och juridik är minst sagt bristfällig, 

och för att göra denna typ av bedömningar av orsakerna till människors val 

är såväl psykologisk som sociologisk kunskap nödvändig. Tyvärr är detta en 

kunskap som idag till stora delar saknas inom straffrätten.75 Oavsett vad 

man anser om just detta ser jag det inte som en anledning att inte eftersträva 

den uppdelning jag förespråkar, förutsatt att man finner den adekvat dvs. 

Snarare torde då en ökning av psykologisk forskning/kunskap inom 

straffrätten vara eftersträvansvärd, men detta är ett ämne som lämnas till 

andra att skriva om. 
                                                 
75 Schelin s. 7f. 
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