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Summary 

In the Swedish criminal law there is a possibility to exclude criminal 

liability for certain acts with the support of a general principle of social 

adequacy, which can be described as an unwritten ground for excluding 

criminal liability. The principle has been developed in doctrine and case-law 

and is taken into consideration when there are no other rules to explain why 

a certain act should be free from criminal liability, at the same as it is 

considered unreasonable that someone is to be held liable for the act. The 

purpose of this essay is to problematize the use of the principle of social 

adequacy as an unwritten ground for excluding criminal liability in relation 

to the importance of legal certainty.  

 

The investigation shows that there are other acceptable ways to exclude 

social adequate acts from criminal liability rather than using the general 

principle of social adequacy. Firstly, the term social adequacy can also be 

relevant when interpreting criminal provisions. The fact that a certain act is 

considered to be social adequate, is in these cases used as an argument to 

interpret the provisions in a restrictive manner. This means that a provision 

is interpreted in such a way that a certain act falls outside its scope, even 

though this act can be considered to be within the wording of the provision. 

Secondly, the requirement for ”gärningsculpa” makes it possible to exclude 

social adequate acts from criminal liability in situations where such acts do 

not constitute an unacceptable risk taking. This can be described as social 

adequacy because of the absence of ”gärningsculpa”.  

 

In the essay it has also been noted that considering the requirement of legal 

certainty there is a reason to be critical of the possibility to use the principle 

of social adequacy as a ground for excluding criminal liability. Since there 

are no guidelines concerning the principle in doctrine or in case-law, it is not 

possible to foresee whether a certain act is free from criminal liability under 

social adequacy. Based on the current legal position there is, therefore, a 
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risk that the use of the principle of social adequacy may lead to an 

unpredictable and arbitrary adjudication. 

 

The conclusions that are drawn is that it is possible to motivate the 

exclusion of criminal liability for social adequate acts, with the use of the 

interpretation of the law and the requirement of ”gärningsculpa”. As a result 

of this, there is no need to apply the principle of social adequacy as an 

unwritten ground for excluding criminal liability. It is, therefore, concluded 

that there is no justifiable motivation for its use. With the importance of 

legal certainty, it is also considered more appropriate to handle the exclusion 

of criminal liability for social adequate acts within the framework of the 

interpretation of the law, instead of referring to social adequacy as a general 

principle. 
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Sammanfattning 

I den svenska straffrätten finns det en möjlighet att medge ansvarsfrihet för 

vissa gärningar med stöd av en allmän princip om social adekvans, vilken 

också kan beskrivas som en oskriven ansvarsfrihetsgrund. Principen, som 

har utvecklats i doktrin och rättspraxis, aktualiseras när det saknas stöd i 

andra undantagsregler för att en viss gärning ska vara fri från straffansvar, 

samtidigt som det framstår som orimligt att hålla någon ansvarig för 

gärningen. Syftet med denna uppsats är att problematisera kring 

användningen av principen om social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund med hänsyn till kravet på rättssäkerhet.  

 

Utredningen visar att det förutom med stöd av den allmänna principen om 

social adekvans även finns andra godtagbara sätt att hantera ansvarsfrihet 

för socialadekvata gärningar på. För det första kan begreppet social 

adekvans även aktualiseras vid tolkningen straffbestämmelser. Det faktum 

att en gärning anses vara socialadekvat betraktas då som ett stöd för att göra 

så kallade reduktionsslut. Detta innebär att en straffbestämmelse tolkas på 

ett sådant sätt att en viss gärning faller utanför dess tillämpningsområde, 

även om denna gärning faktiskt kan anses rymmas inom bestämmelsens 

ordalydelse. För det andra medför kravet på gärningsculpa att det är möjligt 

att undanta socialadekvata gärningar som inte kan anses innefatta något 

otillåtet risktagande från straffansvar, vilket kan beskrivas som social 

adekvans genom bristande gärningsculpa.  

 

I uppsatsens konstateras även att det med hänsyn till kravet på rättssäkerhet 

finns anledning att ställa sig kritisk till möjligheten att medge ansvarsfrihet 

med stöd av en allmän princip om social adekvans. Eftersom det saknas 

riktlinjer i både rättspraxis och doktrin för när social adekvans kan 

aktualiseras är det inte möjligt att på förhand avgöra huruvida en viss 

gärning kan vara fri från straffansvar med hänvisning till denna princip. 
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Utifrån rådande rättsläge riskerar därför tillämpningen av social adekvans 

att leda till en oförutsebar och godtycklig rättstillämpning.  

 

Slutsatserna som dras är att möjligheten att motivera ansvarsfrihet för 

socialadekvata gärningar, genom lagtolkning och krav på gärningsculpa, 

medför att det saknas behov av att tillämpa den allmänna principen om 

social adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund. Därmed framstår 

denna grund som omotiverad. Med hänsyn till kravet på rättssäkerhet får det 

dessutom anses lämpligare att hantera ansvarsfrihet för socialadekvata 

gärningar inom ramen för lagtolkning, istället för med hänvisning till social 

adekvans som en allmän princip.  
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Förord 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

När en läkare skär i en patient under en operation kan denna handling anses 

uppfylla rekvisiten för misshandel i 3 kap. 5 § BrB. Likaså kan en 

fasthållning under en fotbollsmatch betraktas som ofredande enligt 4 kap. 7 

§ BrB.1 Att gärningar av detta slag ska föranleda straffansvar kan tyckas 

orimligt. Andra fall är dock inte lika givna, ska exempelvis en journalist 

hållas ansvarig för vapenbrott då denne, i journalistiskt syfte, köper en pistol 

för att undersöka hur lätt det är att få tag på vapen?2 

 

Det är i situationer som de ovan nämnda som det blir relevant att diskutera 

ansvarsfrihet med stöd av den allmänna principen om social adekvans. 

Denna princip, som utvecklats i den straffrättsliga doktrinen och i 

rättspraxis, kan även beskrivas som en allmän oskriven undantagsregel 

genom vilken det är möjligt att förklara varför vissa gärningar inte ska 

föranleda straffansvar. Social adekvans aktualiseras dock enbart när det inte 

finns stöd i någon annan undantagsregel för att medge ansvarsfrihet, 

samtidigt som straffansvar framstår som orimligt att utkräva. De 

lagreglerade rättfärdigande omständigheterna i 24 kap. BrB som exempelvis 

nöd, nödvärn och samtycke har nämligen inte bedömts vara tillräckliga för 

att rättfärdiga alla gärningar som inte bör föranleda straffansvar.3 Situationer 

kan därför uppstå där en viss gärning uppfyller rekvisiten i en 

straffbestämmelse men det saknas stöd i någon rättfärdigande omständighet 

för att betrakta den som tillåten. Så har exempelvis ansetts vara fallet 

rörande vissa åtgärder som vidtas inom hälso- och sjukvården eller 

                                                 
1 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 256, s. 259. 
2 Denna fråga var föremål för diskussion i NJA 2015, s. 45. Avgörandet behandlas närmare 

i kap. 4.6.  
3 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 254f. Istället för rättfärdigande omständigheter brukar 

det ibland talas om objektiva ansvarsfrihetsgrunder, se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 

2015, s. 65. I denna framställning kommer begreppen rättfärdigande omständigheter och 

objektiva ansvarsfrihetsgrunder att betraktas som synonyma begrepp. 
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gärningar som begås inom ramen för sport och lek. I dessa fall finns det 

därför istället en möjlighet att medge ansvarsfrihet med stöd av den 

allmänna principen om social adekvans.4 

 

Hur begreppet social adekvans ska tillämpas i svensk straffrätt är dock inte 

helt självklart. I viss doktrin förekommer uppfattningen att social adekvans 

kan aktualiseras vid tolkningen av straffbestämmelser, det vill säga redan 

vid bedömningen av om gärningen uppfyller rekvisiten i en 

straffbestämmelse.5 Likaså har begreppet social adekvans ansetts kunna 

användas som beteckning på gärningar som inte uppfyller kravet på 

gärningsculpa vid bedömningen av straffrättsligt relevant orsakande (social 

adekvans genom bristande gärningsculpa).6 Mot denna bakgrund finns det 

därför anledning att fråga sig om det verkligen är motiverat att tillämpa 

social adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund. Det tycks nämligen 

som det även finns andra sätt att hantera ansvarsfrihet på, för gärningar som 

kan betraktas som socialadekvata.7  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att problematisera kring användningen av 

principen om social adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund med 

hänsyn till kravet på rättssäkerhet.8  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningar ställts upp:  

 

                                                 
4 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 254ff. 
5 Se Strahl 1976, s. 407f. och Svensson 2016, s. 405ff. 
6 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 255. 
7 Det finns ingen konkret definition av vad som avses med socialadekvata gärningar eller 

vad som gör en viss gärning socialadekvat. I denna uppsats har jag därför valt att inte 

definiera detta begrepp. Istället kommer det följa av uppsatsen när en gärning kan betraktas 

som socialadekvat. 
8 Vad som avses med begreppet rättssäkerhet i denna uppsats behandlas i kap. 1.6. 
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 Hur kan ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar motiveras på 

andra, godtagbara sätt, än med hänvisning till principen om social 

adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund? 

 

 Kan det, mot bakgrund av svaret på första frågan, anses motiverat att 

tillämpa en princip om social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund?  

 

1.3 Avgränsningar  

Inom ramen för denna uppsats är det nödvändigt att göra vissa 

avgränsningar. Syftet med uppsatsen innebär att hanteringen av social 

adekvans kommer att granskas närmare. För att läsaren ska få en helhetsbild 

över den rådande ansvarsstrukturen i svensk straffrätt kommer denna 

struktur att presenteras. Eftersom social adekvans enligt doktrin och 

rättspraxis aktualiseras vid bedömningen av huruvida rekvisiten för en 

otillåten gärning är uppfyllda, kommer rekvisiten för personligt ansvar 

endast att behandlas på ett ytterst översiktligt sätt.9 Vidare kommer enbart 

gärningsculpa, som modell för att avgöra straffrättsligt relevant orsakande, 

att behandlas. Andra modeller som finns för att bedöma orsakande kommer 

således inte att beröras. En sådan avgränsning görs till följd av uppsatsens 

begränsade utrymme. Det är dessutom i förhållande till modellen om 

gärningsculpa som social adekvans diskuterats i doktrinen, varför en 

avgränsning av detta slag får anses vara motiverad också av denna 

anledning.  

 

Utöver social adekvans finns det ett antal rättfärdigande omständigheter i 

svensk straffrätt. Då fokus för denna uppsats ligger på tillämpningen av 

social adekvans för att medge ansvarsfrihet för vissa gärningar kommer 

dessa rättfärdigande omständigheter inte vara föremål för närmare 

granskning. Social adekvans har i viss mån ansetts samspela med samtycke 

                                                 
9 För en närmare redogörelse kring de olika rekvisiten i brottsbegreppet, se kap. 2. 
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som rättfärdigande omständighet. Det kan därför bli relevant att lyfta fram 

förhållandet mellan samtycke och social adekvans. Någon mer fördjupande 

redogörelse kring samtycke bedöms dock inte vara nödvändig för att 

uppfylla uppsatsens syfte.  

 

Uppsatsen kommer att fokusera på tillämpningen av social adekvans så som 

en allmän och generell princip för att begränsa straffansvaret. Granskningen 

är således inte begränsad till vissa särskilda brottstyper. Mot bakgrund av 

detta kommer därför inte möjligheten att undanta gärningar från 

straffansvar, inom ramen för enskilda rekvisit i vissa straffbestämmelser, att 

behandlas.  

 

I uppsatsen kommer några typfall beröras där social adekvans enligt doktrin 

har ansetts aktualiseras. På grund av uppsatsens begränsade utrymme 

kommer dock inte alla möjliga typfall att diskuteras. Framställningen är 

istället begränsad till de typfall som får betraktas som de mest centrala på 

området, nämligen sport och lek samt hälso- och sjukvård.  

 

Utöver tillämpningen av social adekvans i svensk straffrätt kommer även att 

granskas om detta begrepp förekommer i de nordiska länderna Norge, 

Danmark och Finland för att hantera ansvarsfrihet för vissa gärningar. Av 

utrymmesskäl kommer dock någon genomgång av rättspraxis inte att göras i 

denna del. Framställningen är istället begränsad till material i form av 

förarbeten och doktrin.  

 

1.4 Metod  

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer den rättsdogmatiska 

metoden att tillämpas. Rättsdogmatiken syftar huvudsakligen till att göra en 

rekonstruktion av gällande rätt.10 Metoden tar därför sin utgångspunkt i 

                                                 
10 Jareborg 2004, s. 4. 
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användandet av de allmänt accepterade rättskällorna i form av lagstiftning, 

lagförarbete, rättspraxis och juridisk doktrin.11  

 

I den rättsdogmatiska argumentationen finns det inget hinder för att anlägga 

ett större perspektiv och gå utanför gällande rätt för att leta efter ideala 

lösningar.12 Förutom de allmänt accepterade rättskällorna är det, inom ramen 

för den rättsdogmatiska metoden, även tillåtet att studera exempelvis 

lösningar i utländsk rätt eller avgöranden från lägre instanser för att berika 

analysen av gällande rätt.13 I uppsatsen kommer därför också att granskas 

om begreppet social adekvans tillämpas i de nordiska länderna Norge, 

Danmark och Finland för att medge ansvarsfrihet för gärningar som kan 

anses vara socialadekvata. Avsikten med uppsatsen är dock inte är att göra 

en komparativ studie kring hur socialadekvata gärningar hanteras i svensk 

rätt och i utländsk rätt. Istället ska det utländska materialet användas för att 

visa hur andra länder hanterar liknande gärningar, vilket kan bidra med 

perspektiv på den svenska hanteringen. I sammanhanget ska dock 

poängteras att material av detta slag inte hör till de rättskällor som används 

för att fastställa gällande rätt i Sverige, varför sådant material endast är av 

marginell betydelse i en rättsdogmatisk studie.14  

 

Det råder olika uppfattningar i den juridiska doktrinen kring hur långt den 

rättsdogmatiska metoden sträcker sig. Vissa författare anser att denna 

metod, förutom att rekonstruera gällande rätt, även inrymmer en möjlighet 

att analysera och kritisera rätten.15 Andra menar istället att metoden endast 

kan tillämpas för att utreda gällande rätt och att en annan metod måste 

tillämpas för att analysera denna.16 I uppsatsen kommer jag att utgå ifrån att 

den rättsdogmatiska metoden även innefattar en möjlighet att analysera och 

kritisera gällande rätt. Förutom att fastställa gällande rätt kommer nämligen 

även rättsläget att analyseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.  

                                                 
11 Kleineman 2013, s. 21.  
12 Jareborg 2004, s. 4. 
13 Sandgren 2015, s. 44. 
14 Sandgren 2015, s. 44. 
15 Se Jareborg 2004, s. 2 och Kleineman 2013, s. 35. 
16 Se Sandgren 2015, s. 45f.  
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1.5 Material  

Materialet i uppsatsen kommer att bestå av lagstiftning, lagförarbete, 

rättspraxis och juridisk doktrin. Eftersom det saknas någon lagreglering 

kring social adekvans kommer särskilt doktrin och rättspraxis vara av stor 

betydelse för arbetet. Det är nämligen inom ramen för dessa rättskällor som 

begreppet diskuterats och utvecklats närmare. Ett av få förarbete på området 

som dock har behandlat social adekvans, och som därför kommer beröras i 

uppsatsen, är SOU 1988:7. I detta förarbete diskuterades nämligen både 

tillämpningen av social adekvans och möjligheterna att införa en allmän 

ansvarsfrihetsregel om social adekvans i svensk rätt.  

 

När det gäller doktrinen på området utgör Asp, Ulväng och Jareborgs bok 

Kriminalrättens grunder (2013) ett centralt verk. Denna bok behandlar 

nämligen tillämpningen av social adekvans i svensk rätt på ett tydligt och 

översiktligt sätt samt ett antal typfall där begreppet aktualiseras. Då 

uppsatsen kommer utgå ifrån det brottsbegrepp som författarna begagnar sig 

av i boken kan detta verk anses vara viktigt också i detta avseende.17 Vidare 

kommer Svenssons artikel ”Social adekvans i straffrättsdogmatiken” (2016) 

att vara av betydelse för uppsatsen. Artikeln bidrar nämligen med 

systematik och perspektiv på användandet av social adekvans i svensk 

straffrätt. Som exempel på annan doktrin som kommer att användas kan 

nämnas Leijonhufvud, Wennberg och Ågrens bok Straffansvar (2015). 

Även boken Allmän straffrätt i vad angår brotten (1976) skriven av Strahl 

kan anses vara viktig i sammanhanget, då denna utgör det första verk i 

svensk rätt där begreppet social adekvans diskuterats.  

 

Förutom i den juridiska doktrinen har begreppet social adekvans även 

diskuterats närmare i rättspraxis. I uppsatsen kommer därför ett antal 

rättsfall som rör tillämpningen av social adekvans att vara föremål för 

närmare behandling och analys. Avsikten med denna granskning är härvid 

att undersöka hur domstolarna ser på social adekvans samt på vilken nivå i 

                                                 
17 Ett liknande brottsbegrepp har även använts i rättspraxis, se NJA 2012 s. 45. 
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brottsbegreppet som de anser att detta begrepp aktualiseras. Resultatet av 

denna undersökning ska sedan i uppsatsens analyskapitel jämföras med 

synen på tillämpningen av social adekvans som framkommit i doktrin och 

förarbeten. Detta för att kunna fastställa gällande rätt på området.  

 

När det gäller urvalet av rättsfall i uppsatsen kommer främst avgörande från 

HD att behandlas. I sammanhanget ska poängteras att det endast finns ett 

fåtal fall från HD där tillämpningen av social adekvans diskuteras närmare. 

Valet av rättsfall kommer således till stor del att baseras på vad som finns 

att tillgå på området. Rättsfall där HD endast helt kort nämner social 

adekvans utan något närmare resonemang kring begreppets innebörd och 

tillämpning kommer dock inte att behandlas. Detta eftersom dessa inte kan 

anses ge någon närmare vägledning kring tillämpningen av social adekvans. 

Mot bakgrund av den sparsamma behandlingen av social adekvans från 

HD:s sida kommer även ett rättsfall från hovrätten att behandlas. 

Hovrättsavgörande har dock inte ansetts ha en lika stark ställning som 

avgörande från HD.18 Ett avgörande från hovrätten kan dock anses bidra 

med värdefull upplysning kring hur social adekvans faktiskt tillämpas på 

domstolsnivå, varför det är relevant att också behandla detta i uppsatsen.  

 

Det utländska materialet som kommer att behandlas i uppsatsen består till 

övervägande del av etablerad straffrättslig doktrin från de nordiska länderna 

Norge, Danmark och Finland. Även vissa förarbeten från dessa länder 

kommer att vara relevanta.19 Vad gäller redogörelsen för den finska synen 

på hanteringen av socialadekvata gärningar är det värt att notera att enbart 

material som är skrivet på svenska och engelska kommer att behandlas. En 

sådan avgränsning är nödvändig att göra på grund av mina bristande 

kunskaper i det finska språket.  

 

                                                 
18 Se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 31. 
19 Se kap. 1.3 rörande avgränsning av material i denna del. 
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1.6 Perspektiv  

I uppsatsen kommer ett rättssäkerhetsperspektiv att anläggas. Detta innebär 

att det rådande rättsläget avseende tillämpningen av social adekvans 

kommer att granskas kritiskt i förhållande till kravet på rättssäkerhet. Det 

förekommer dock olika uppfattningar i doktrin kring vad som avses med 

begreppet rättssäkerhet.20 Inom ramen för denna uppsats kommer jag därför 

att utgå ifrån den syn på rättssäkerhetsbegreppet som Leijonhufvud, 

Wennberg och Ågren samt Frändberg intar.   

 

Enligt Leijonhufvud, Wennberg och Ågren uppställs det ett högt krav på 

rättssäkerhet för att tillse att statens maktutövning inte sker på ett 

godtyckligt och slentrianmässigt sätt. Kravet på rättssäkerhet syftar således 

till att förhindra att staten missbrukar sin möjlighet att utöva makt i 

förhållande till den enskilde. I rättssäkerhetsbegreppet finns det ett krav på 

förutsebarhet, vilket innebär att det ska gå att bedöma vilka straffrättsliga 

verkningar som en specifik gärning kan leda till. För att så ska vara möjligt 

uppställs det därför ett krav på att lagtext ska vara klar och tydlig till sitt 

innehåll.21 

 

Frändberg menar att det finns ett krav på rättssäkerhet för att förhindra att 

den enskilde blir föremål för överhetens godtycke. Begreppet rättssäkerhet 

kan enligt honom definieras som förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. 

För att rättssäkerhet av detta slag ska anses föreligga uppställs tre olika krav. 

Det första kravet innebär att det ska finnas klara och adekvata regler. Det 

andra kravet innebär att dessa regler ska vara publicerade. Slutligen innebär 

det tredje kravet att rättstillämparen måste tillämpa reglerna lojalt och 

korrekt.22 

 

                                                 
20 Se exempelvis Peczenik 1995, s. 89-100 och Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, 

s. 27f. 
21 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 27. 
22 Frändberg 2005, s. 288f. 
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Mot bakgrund av vad ovan nämnda författare uttalat kan konstateras att den 

grundläggande tanken bakom kravet på rättssäkerhet är att förhindra att den 

statliga makten utövas på ett godtyckligt sätt. Inom ramen för 

rättssäkerhetsbegreppet uppställs därför ett krav på förutsebarhet, vilket mer 

konkret innebär att det ska vara möjligt att på förhand kunna bedöma vilka 

straffrättsliga verkningar en gärning kan resultera i. Det är denna syn på 

rättssäkerhet som kommer ligga till grund för rättssäkerhetsperspektivet i 

denna uppsats.  

 

1.7 Forskningsläge 

Forskningen rörande social adekvans får anses vara relativt sparsam. I 

doktrinen är det främst Asp, Ulväng och Jareborg som behandlat begreppets 

innebörd och tillämpningsområde närmare i Kriminalrättens grunder 

(2013).23 Utöver detta verk ska även Svenssons artikel ”Social adekvans i 

straffrättsdogmatiken” (2016) nämnas. I denna artikel, som utgör det senaste 

bidraget till forskningen på området, undersöker Svensson vilken funktion 

som begreppet social adekvans fyller i den svenska straffrätten.   

 

Även om Svensson i sin artikel har behandlat social adekvans på ett mer 

ingående sätt än tidigare forskning gjort saknas det dock fortfarande en mer 

djupgående och omfattande utredning kring begreppets närmare innebörd 

och tillämpning. Avseende begreppets tillämpning finns det exempelvis inte 

någon omfattande diskussion kring på vilken nivå i brottsbegreppet som 

social adekvans aktualiseras, samtidigt som det förekommer olika 

uppfattningar i doktrin i denna fråga. Mot bakgrund av detta är målet med 

uppsatsen därför att, genom en djupgående utredning på området, bidra till 

ökad klarhet avseende tillämpningen av social adekvans i svensk rätt.  

 

Något som kan anses peka på ett behov av utökad forskning på området är 

det faktum att det under år 2015 inleddes ett forskningsprojekt rörande 

                                                 
23 Se även Jareborg 2001. 
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social adekvans. Projektet leds av Jack Ågren som är universitetslektor i 

straffrätt vid Stockholms universitet. Inom ramen för projektet ska social 

adekvans analyseras ur ett praktiskt perspektiv och ett rättsfilosofiskt 

perspektiv. Det praktiska perspektivet innebär att fokus ligger på att utreda 

den straffrättsliga innebörden och den praktiska betydelsen av en lära om 

social adekvans. Ändamålet med det rättsfilosofiska perspektivet i sin tur är 

att tydliggöra den principiella grunden och den rättspolitiska betydelsen 

avseende social adekvans som lära.24  

 

1.8 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en redogörelse för hur ansvarsstrukturen 

ser ut i svensk straffrätt i kapitel två. I denna del behandlas därför 

brottsbegreppet och de olika rekvisit som konstituerar detta begrepp. Syftet 

med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrundsförståelse för när det är 

möjligt att hålla någon straffrättsligt ansvarig för en gärning, vilket har 

betydelse för behandlingen av social adekvans i senare kapitel. I kapitel tre 

följer sedan en redogörelse för social adekvans så som begreppet kommit till 

uttryck i förarbetena och i den svenska straffrättsliga doktrinen på området. 

Åsikterna kring social adekvans systematiseras i detta kapitel utifrån på 

vilken nivå i brottsbegreppet som det ansetts att detta begrepp aktualiseras. I 

denna del av uppsatsen berörs även ett antal typfall avseende tillämpningen 

av social adekvans som framkommit i doktrinen.  

 

Kapitel fyra innehåller en redogörelse för ett antal rättsfall där social 

adekvans behandlats närmare. Varje rättsfallsredogörelse inleds med en 

bakgrund och därefter behandlas den bedömning som gjorts i målet. Efter 

detta kommenteras sedan varje rättsfall där domstolens tillämpning av social 

adekvans analyseras. Även uttalanden i doktrin avseende de olika fallen 

lyfts fram. I kapitel fem behandlas sedan hur gärningar, som i svensk rätt 

                                                 
24 Ragnar Söderbergs stiftelse: Social adekvans, http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/social-

adekvans. 
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faller inom ramen för begreppet social adekvans, hanteras i de nordiska 

länderna Norge, Danmark och Finland. Syftet med denna översikt över 

nordisk rätt är att bidra med perspektiv till analysen av hanteringen av 

socialadekvata gärningar i svensk rätt. Avslutningsvis analyseras och 

besvaras sedan uppsatsens frågeställningar i kapitel sex och utifrån resultatet 

så dras vissa slutsatser. 
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2 Ansvarsstrukturen i svensk 
straffrätt 

2.1 Brottsbegreppet  

Med brott avses enligt 1 kap. 1 § BrB en gärning som är beskriven i BrB 

eller i annan författning och för vilken straff är föreskrivet. Denna definition 

utgör det så kallade formella brottsbegreppet. Något materiellt brottsbegrepp 

saknas i svensk rätt. Förklaringen till detta är främst att det inte har ansetts 

möjligt att fastslå några allmänna kriterier för vad som karaktäriserar alla 

brott i materiellt avseende.25 

 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är den formella definitionen av 

brottsbegreppet i 1 kap. 1 § BrB inte fullständig. Det faktum att det är 

föreskrivet straff för en viss gärning är nämligen endast ett nödvändigt krav, 

men inte ett tillräckligt. För att brott ska anses föreligga krävs nämligen 

även att ett antal andra brottsförutsättningar kan anses vara uppfyllda. Dessa 

förutsättningar eller rekvisit kan delas upp i två olika huvudnivåer: rekvisit 

för otillåten gärning (A) och rekvisit för personligt ansvar (B).26 För att en 

otillåten gärning ska föreligga fordras dels att gärningen är 

brottsbeskrivningsenlig (A1), dels att någon rättfärdigande omständighet 

inte föreligger (A2). Personligt ansvar i sin tur kan endast anses föreligga i 

det fall det allmänna skuldkravet är uppfyllt (B1) och någon ursäktande 

omständighet inte är tillämplig (B2). De båda huvudnivåerna (A och B) 

delas således in i fyra undernivåer (A1 och A2 respektive B1 och B2) och 

brott föreligger endast om alla dessa rekvisit är uppfyllda.27  

                                                 
25 Berggren m.fl.: Brottsbalken – En kommentar (version den 1 januari 2016, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentar till 1 kap. 1 § BrB, under rubriken 

Brottsbegreppet, se även Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 38. 
26 Värt att notera är att det i annan straffrättsligt doktrin förekommer en annan indelning av 

brottsbegreppet där brottsförutsättningarna kan delas upp i: (1) objektiva rekvisit och (2) 

subjektiva rekvisit, se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 39.  
27 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 58f.  

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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2.2 Brottsbeskrivningsenlighet  

Det första steget för att avgöra om ett brott har begåtts är att pröva huruvida 

en brottsbeskrivningsenlig gärning föreligger på A1-nivå. Vad som avses 

med denna prövning är en tolkning och en tillämpning av de 

straffbestämmelser som finns i 3-22 kap. BrB eller i andra 

specialstraffrättsliga lagar. Straffbestämmelserna består av en beskrivning 

av en eller flera gärningstyper samt en till detta knuten straffskala. Av 

brottsbeskrivningen följer således de rekvisit som gäller för varje brottstyp. 

För att en brottsbeskrivningsenlig gärning ska anses föreligga krävs att en 

handling eller i vissa fall en underlåtenhet uppfyller de krav som stadgas i 

en brottsbeskrivning.28 Förutom i de fall en gärning uppfyller rekvisiten i en 

självständig straffbestämmelse, kan en gärning även vara 

brottsbeskrivningsenlig om någon av de osjälvständiga brottsformerna som 

finns reglerade i BrB föreligger. Som exempel på sådana brottsformer kan 

nämnas försök, förberedelse och stämpling.29  

 

Vid prövningen om en gärning ska anses brottsbeskrivningsenlig är det inte 

bara straffbestämmelsens ordalydelse som har betydelse, exempelvis finns 

det olika sätt för att bedöma vilka orsakande som är straffrättsligt 

relevanta.30 I de nästkommande underkapitlen kommer två viktiga aspekter 

av prövningen på A1-nivå att beröras närmare, nämligen frågan om 

lagtolkning av straffbestämmelser och kravet på gärningsculpa för att 

begränsa antalet gärningar som ska föranleda straffansvar. 

 

2.2.1 Tolkning av straffbestämmelser  

Som nämnts i föregående kapitel handlar bedömningen på A1-nivå om en 

tolkning och tillämpning av olika straffbestämmelser. Innan det går att 

avgöra om en konkret gärning kan anses vara brottsbeskrivningsenlig måste 

                                                 
28 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 60, s. 69. För närmare kring begreppen handling 

respektive underlåtenhet, se Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 71-77. 
29 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 60f. 
30 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 61. 



 20 

nämligen det kriminaliserade området fastställas. Det är därför möjligt att 

uppfatta det som att bedömningen på A1-nivå egentligen sker i två steg, 

varvid steg ett består i att fastslå det kriminaliserade området. Steg två i sin 

tur innebär att domstolen bedömer huruvida det är möjligt att subsumera den 

faktiska gärningen under rekvisiten i straffbestämmelsen, mot bakgrund av 

den tolkning som gjorts av rekvisiten i steg ett.31  

 

När det gäller tolkning av straffbestämmelser saknas det en lära i straffrätten 

kring hur dessa bestämmelser ska tolkas och tillämpas. Istället får 

vägledning hämtas i allmänna principer om lagtolkning. Viss betydelse kan 

dock legalitetsprincipen anses ha i sammanhanget. Denna princip, som 

kommer till uttryck i bland annat 1 kap. 1 § BrB, innehåller ett 

föreskriftskrav som innebär att en gärning endast kan anses utgöra ett brott 

om det finns stöd i lag för detta.32 Mot bakgrund av detta krav måste 

rättstillämpning på straffrättens område därför grunda sig på lag.33 Vidare 

uppställs inom legalitetsprincipen även ett analogiförbud, vilket betyder att 

en straffbestämmelse inte får tillämpas utanför sin ordalydelse.34 

Analogiförbudet innebär således att gärningar som inte kan anses rymmas i 

en straffbestämmelses ordalydelse inte ska föranleda straffansvar. 

Ordalydelsen blir på så sätt den gräns som inte får överträdas vid tolkningen 

av straffbestämmelsen.35 

 

Inom ramen för allmänna principer om lagtolkning finns det ett antal olika 

lagtolkningsmetoder att tillgå. En av dessa metoder är den så kallade 

bokstavstrogna tolkningen. Denna metod innebär en beskrivning av 

lagtextens språkliga innebörd. För att komma fram till den språkliga 

innebörden kan exempelvis ordböcker eller legaldefinitioner i lagtexten 

användas.36 Utöver den bokstavstrogna tolkningen är det möjligt att begagna 

sig av en teleologisk tolkning eller ändamålstolkning för att tolka lag. Denna 

                                                 
31 Jfr Jareborg 2001, s. 107. 
32 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 46, s. 69.  
33 Jareborg 2001, s. 106. 
34 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 46. 
35 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 29. 
36 Peczenik 1995, s. 330f, se även Jareborg 2001, s. 108 och Ekelöf m.fl. 2016, s. 88. 
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typ av tolkning innebär att lagtextens bakomliggande syfte eller ändamål 

beaktas vid tolkningen av lagtext. Vad som uttalats i förarbeten rörande en 

viss bestämmelses ändamål blir härvid särskilt intressant i sammanhanget.37 

Förutom med hjälp av förarbeten kan det även bli relevant att försöka 

fastställa en bestämmelses ändamål genom en avvägning mellan olika etiska 

och juridiska sak- och auktoritetsskäl.38  

 

Enligt Jareborg fyller den teleologiska tolkningsmetoden inte någon större 

funktion vid tolkningen av straffbestämmelser. En straffbestämmelses 

speciella ändamål är nämligen i regel endast att antingen undertrycka ett 

förbjudet beteende eller att se till att människor vidtar föreskrivna 

handlingar. Utöver dessa ändamål är det dock även möjligt att utläsa vissa 

speciella ändamål i de olika straffbestämmelsernas skyddsintresse. Med 

detta begrepp avses sådana intressen som kan anses skyddade av 

strafflagstiftning, exempelvis intresset av mänskligt liv och statens bestånd. 

Eftersom skyddsintressena ofta är formulerade i mycket generella termer är 

det dock enbart i undantagsfall som dessa ger vägledning vid en teleologisk 

tolkning.39 

 

Förutom olika lagtolkningsmetoder är det i sammanhanget relevant att 

nämna något om tillämpningen av så kallade reduktionsslut eller 

reducerande tolkning som det ibland kallas.40 Reduktionsslut utgör dock 

ingen lagtolkningsmetod utan endast ett begrepp som används för att 

beskriva ett visst tolkningsresultat, det vill säga relationen mellan den regel 

som tolkats och den regel som blir följden av en sådan tolkning.41 Som 

exempel har det ansetts vara möjligt att göra reduktionsslut inom ramen för 

den teleologiska tolkningsmetoden.42 Att använda sig av reduktionsslut 

innebär att vissa fall undantas från en bestämmelses tillämpningsområde 

                                                 
37 Jareborg 2001, s. 111. 
38 Peczenik 1995, s. 375. 
39 Jareborg 2001, s. 51f, s. 111. 
40 Jareborg 2001, s. 125. 
41 Frändberg 2005, s. 54f. 
42 Se Ekelöf m.fl. 2016, s. 105, som diskuterar möjligheten till reduktionsslut inom ramen 

för tillämpningen av den teleologiska tolkningsmetoden.  
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trots att dessa anses inrymmas i bestämmelsens ordalydelse.43 Med andra 

ord medför tillämpningen av reduktionsslut att det straffbara området 

inskränks genom att lagtexten ges en innebörd som är mer precis än ordets 

betydelseområde.44 Ett reduktionsslut kan bli relevant att göra i situationer 

då det föreligger omständigheter som medför att bestämmelsens ändamål 

motverkas eller inte tillgodoses. Lagregler är nämligen ofta formulerade på 

ett så allmänt sätt att deras ordalydelser inrymmer fler fall än vad som 

avsetts.45  

 

Enligt Bratt och Tiberg ska möjligheten för domstolarna att använda sig av 

reducerande tolkning inte uppfattas som att dessa i vissa fall väljer att gå 

emot tvingande lagstiftning. Eftersom det endast rör sig om tolkning av lag 

föreligger nämligen ingen obstruktion från domstolarnas sida gentemot 

lagstiftaren. För att det ska vara tillåtet att göra en reducerande tolkning av 

en straffbestämmelse fordras dock att bestämmelsen är formulerad på ett 

sådant generellt sätt, att även gärningar som inte varit åsyftade att vara 

föremål för kriminalisering faller inom denna.46  

 

2.2.2 Gärningsculpa  

I flertalet brottsbeskrivningar uppställs krav på orsakande.47 Exempelvis 

fordras ett orsakssamband mellan den brottsliga gärningen och en effekt vid 

alla slags effektbrott, det vill säga sådana brott som uttryckligen stadgar att 

en gärning ska ha resulterat i en viss effekt.48 Enligt Asp, Ulväng och 

Jareborg är det dock vanligt att flera gärningar samtidigt kan anses stå i 

orsakssamband till en viss följd. Svårigheterna ligger i att sortera bort de 

orsakssamband som inte ska föranleda straffansvar. Det är nämligen 

orimligt att straffa alla typer av gärningar som står i sådant samband med 

den effekt som inträffat. Vid bedömningen av huruvida en 

                                                 
43 Ekelöf m.fl. 2016, s. 101ff.  
44 Jareborg 2001, s. 124f. 
45 Ekelöf m.fl. 2016, s. 105f. 
46 Bratt och Tiberg 1989, s. 410, not. 11. 
47 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 78. 
48 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 46.  
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brottsbeskrivningsenlig gärning föreligger måste därför tolkningen av 

straffbestämmelserna kompletteras med någon form av modell för att 

avgränsa antalet orsakande som ska anses föranleda straffansvar.49 

 

Asp, Ulväng och Jareborg uppställer ett krav på så kallad gärningsculpa för 

att avgöra vilka orsakande som ska anses straffbara.50 För att en 

brottsbeskrivningsenlig gärning ska föreligga fordras således att detta krav 

är uppfyllt.  Prövningen av kravet på gärningsculpa kan sägas ske i två steg. 

I det första steget måste bedömas huruvida gärningsmannen vidtagit en 

kontrollerad gärning som innefattar ett otillåtet risktagande.51 Vidare måste i 

andra steget av bedömningen avgöras om gärningen kan anses ha orsakat 

följden på ett relevant sätt.52  

 

Vid bedömningen av gärningsculpa har det betydelse vilken kontroll som 

gärningsmannen haft över det händelseförlopp som uppställs i 

brottsbeskrivningen. En gärning kan nämligen vara kontrollerad i olika 

utsträckning. Baserat på gärningens kontroll är det därför möjligt att göra en 

uppdelning i fall av okontrollerat orsakande och fall av full kontroll. När det 

gäller fall av okontrollerat orsakande har gärningsmannen bara kontroll över 

en del av händelseförloppet. Efter en viss period mister nämligen 

gärningsmannen denna kontroll. En sådan situation uppstår exempelvis då 

en person avlossar ett skott med en pistol mot en annan person. Personen 

som skjuter har i detta fall bara kontroll över händelseförloppet fram tills 

dess att denne trycker på pistolens avtryckare. Vad som händer därefter kan 

personen inte påverka. Det är i situationer som denna, när det rör sig om ett 

okontrollerat orsakande, som en bedömning av gärningsculpa aktualiseras. 

För att gärningen ska anses vara brottsbeskrivningsenlig krävs således att 

                                                 
49 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s.78f, s. 135. 
50 För exempel på andra modeller för att avgöra straffrättsligt relevant orsakande, se 

Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 60ff. 
51 Under begreppet kontrollerad gärning inryms både handlingar och underlåtenheter som 

kan anses kontrollerade. Med kontrollerad handling avses att gärningsmannen kan avsluta 

eller avbryta det kausala förlopp som handlandet medför. En underlåtenhet i sin tur är 

kontrollerad om gärningsmannen på uppmaning kan vidta denna handling, se Asp, Ulväng 

och Jareborg 2013, s. 139.              
52 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 135. 
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den kontrollerade gärningen innefattar ett otillåtet risktagande, samt att 

följden som uppställs i brottsbeskrivningen orsakats på ett relevant sätt.53 

 

Förutom fall av okontrollerat orsakande är det även möjligt att tala om fall 

där gärningsmannen har kontroll över hela händelseförloppet fram till dess 

att brottet fullbordats. Som exempel kan full kontroll över händelseförloppet 

anses föreligga då en person gör sig skyldig till olaga tvång genom att med 

hjälp av våld trycka ner en annan persons huvud under vatten. Vidare kan 

utgångspunkten vid brottstyper såsom våldtäkt, stöld, häleri och mened 

anses vara att dessa förövas med full kontroll. När det gäller brottstyper där 

orsaksförloppet normalt kan anses vara mer utdraget, som exempelvis vid 

brotten i 3 kap. BrB, är det däremot vanligare att gärningsmannen inte har 

full kontroll över händelseförloppet. Det faktum att gärningsmannen har 

haft kontroll över hela händelseförloppet får till effekt att gärningen bedöms 

vara gärningsculpös. Eftersom gärningen utförs med full kontroll kan denna 

nämligen sägas innefatta mer än bara ett risktagande. Likaså medför 

kontrollen att gärningen kan anses ha orsakat följden på ett relevant sätt. 

Med andra ord kan kraven på otillåtet risktagande och relevans betraktas 

som uppfyllda genom att gärningsmannen haft full kontroll över 

händelseförloppet.54 

 

Kravet på otillåtet risktagande kan också uttryckas som att gärningen ska ha 

varit oaktsam. För att en handling ska anses innefatta ett otillåtet risktagande 

krävs först och främst att den kontrollerade gärningen medför en risk för att 

en okontrollerad följd inträffar. Mot bakgrund av denna risk ska det vidare 

anses finnas goda skäl att inte vidta den kontrollerade gärningen, för att på 

så vis undvika att denna resulterar i den okontrollerade följden. Som 

exempel kan ett otillåtet risktagande anses föreligga om en person släpper 

flera stenar från ett höghus. En handling av detta slag medför en risk för 

skada på både människor och egendom. Till följd av denna risk får det 

därför anses finnas starka skäl att avstå från att företa en sådan handling. 

                                                 
53 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 141f. 
54 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 143. 
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Prövningen huruvida en viss gärning har innefattat ett risktagande ska göras 

mot bakgrund hur världen såg ut när denna företogs, betraktad utifrån de 

förutsättningar som gärningsmannen hade.55 

 

När det gäller relevanskravet kan detta beskrivas som att någon i 

gärningsmannens position ska ha haft skäl att beakta att det konkreta 

händelseförloppet kunde inträffa, och det tillhör den kategori av 

händelseförlopp, som medför att den kontrollerade gärningen innefattar ett 

otillåtet risktagande. Relevanskravet innebär således att det uppställs ett 

krav på riskföreverkligande där orsakandet av följden måste medföra att 

någon av de risker, som gör den kontrollerade gärningen till ett otillåtet 

risktagande, förverkligas. Genom detta krav är det möjligt att avgränsa bort 

sådana orsakande som inte bör föranleda straffansvar.56 

 

2.3 Rättfärdigande omständigheter 

För det fall en brottsbeskrivningsenlig gärning föreligger är nästa steg i 

prövningen att på A2-nivå avgöra huruvida någon rättfärdigande 

omständighet är tillämplig som gör att gärningen ändå ska anses vara 

tillåten. Alla gärningar som faller inom en brottsbeskrivning är nämligen 

inte otillåtna.57 I förarbeten har uttalats att en tolkning av 

brottsbeskrivningar enligt dess formella ordalydelse skulle innebära en 

alltför vidsträckt kriminalisering av olika typer av gärningar. Det är därför 

nödvändigt att undanta vissa gärningar från straffansvar trots att de är 

brottsbeskrivningsenliga.58 

 

När en annars otillåten gärning kan anses vara rättfärdigad kan detta enligt 

Asp, Ulväng och Jareborg beskrivas som: 

 

                                                 
55 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 146ff. 
56 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 164f.  
57 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 63. 
58 SOU 1988:7, s. 39.  
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”att en intressekollision lösts på så sätt att ett faktiskt straffhot 

neutraliseras av särskilda omständigheter som ger skäl för att acceptera 

(den annars brottsliga) gärningen. Det skall emellertid betonas att det inte 

är fråga om att mer allmänt göra en intresseavvägning i varje enskilt fall. 

Lagstiftaren har i vissa bestämmelser givit anvisningar om hur den ska 

utföras. Graden av förutsebarhet skulle annars bli alldeles för låg. Även 

vid icke skrivna undantagsregler måste undantagssituationerna vara 

typiserade.”59  

 

De flesta rättfärdigande omständigheterna återfinns i 24 kap. BrB. Som 

exempel på några av dessa kan nämnas nödvärn (24 kap. 1 § BrB), nöd (24 

kap. 4 § BrB) samt samtycke (24 kap. 7 § BrB). Från lagteknisk synpunkt 

har det nämligen ansetts mest lämpligt att reglera dessa undantagsregler 

separat i särskilda bestämmelser, istället för i varje enskild brottsbeskrivning 

där dessa undantag kan aktualiseras.60 

 

Utöver de lagstadgade rättfärdigande omständigheterna menar Asp, Ulväng 

och Jareborg att det även finns en oskriven undantagsregel med stöd av 

vilken en gärning kan anses vara tillåten. I vissa fall är det därför möjligt att 

komma fram till att en gärning ska vara befriad från straffansvar trots att det 

saknas stöd i någon av de lagstadgade undantagsreglerna. Värt att notera är 

dock att flera av dessa undantagsfall vanligtvis faller bort från straffansvar 

redan på grund av att kravet på gärningsculpa inte är uppfyllt. Det finns 

dock, trots detta, ändå ett behov av att betrakta vissa gärningar som tillåtna 

även om det saknas något klart stöd för detta. Gärningar av detta slag kan 

anses vara socialadekvata och ansvarsfrihet motiveras med stöd av en 

allmän princip om social adekvans.61 

 

I det fall en gärning bedöms vara brottsbeskrivningsenlig, och ingen av de 

rättfärdigande omständigheterna är tillämpliga, föreligger en otillåten 

gärning. För att ett brott ska anses vara förhanden måste därefter prövas om 

rekvisiten för personligt ansvar på B-nivå är uppfyllda.62 

                                                 
59 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 208. 
60 Berggren m.fl.: Brottsbalken – En kommentar (version den 1 januari 2016, Zeteo, 

www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentar till 24 kap. BrB, under rubriken Inledning. 
61 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 64, s. 210. 
62 Se kap. 2.1 rörande brottsbegreppet. 

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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2.4 Kravet på skuld 

När det gäller rekvisiten för personligt ansvar måste först och främst 

bedömas huruvida kravet på skuld kan anses vara uppfyllt. Med begreppet 

skuld avses i svensk rätt att gärningsmannen antingen företagit en viss 

gärning med uppsåt eller av oaktsamhet. Att en gärning begåtts med uppsåt 

innebär, enkelt uttryckt, att gärningsmannen vidtagit gärningen med ”vett 

och vilja” eller på ett sådant sätt så hen förstår vad hen gör. Oaktsamhet i sin 

tur kan beskrivas som att gärningsmannen ”inte förstår” att dennes 

handlande leder till en viss följd. Det klandervärda vid brott som begåtts av 

oaktsamhet är att gärningsmannen borde förstått att en viss följd skulle 

kunna orsakas av dennes agerande.63  

 

Vidare måste i detta steg av prövningen även bedömas huruvida 

täckningsprincipen kan anses uppfylld. Denna princip innebär att det i stor 

utsträckning ska föreligga täckning mellan gärningsmannens uppsåt eller 

oaktsamhet och den otillåtna gärningen. Med andra ord måste således 

gärningsmannens föreställning om vad som skett i hög grad överensstämma 

med vad som faktiskt hänt. Skulle sådan täckning saknas innebär detta att 

rekvisitet för personligt ansvar inte kan anses vara uppfyllt och därmed 

föreligger inget brott.64 

 

2.5 Ursäktande omständigheter  

I den mån det kan konstateras att en otillåten gärning har begåtts med 

antingen oaktsamhet eller uppsåt, beroende på vilken form av skuldform 

som är kriminaliserad i den enskilda straffbestämmelsen, återstår att pröva 

om någon ursäktande omständighet är tillämplig.65 Dessa ursäktande 

omständigheter består i ett antal undantagsregler, vilka kan medföra att 

                                                 
63 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 269f. 
64 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 99. 
65 Istället för ursäktande omständigheter används ibland begreppet subjektiva 

ansvarsfrihetsgrunder, se Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 111. 
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förövaren av den otillåtna gärningen kan anses ursäktad från straffansvar. 

Som exempel på sådana regler kan nämnas excess (24 kap. 6 § BrB) och 

straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB). Skillnaden mellan rättfärdigande 

omständigheter och ursäktande omständigheter kan sägas vara att medan 

tillämpningen av rättfärdigande omständigheter rättfärdigar en gärning, som 

således ska anses vara tillåten, medför ursäktande omständigheter endast att 

gärningsmannen ursäktas från ansvar. Gärningen är således fortfarande 

otillåten i det fall en ursäktande omständighet aktualiseras.66 

 

                                                 
66 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 65, s. 369. 
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3 Social adekvans i den 
svenska doktrinen 

3.1 Inledning 

Vad som avses med social adekvans är i mångt och mycket oklart. I den 

straffrättsliga doktrinen på området förekommer olika uppfattningar kring 

vad begreppet innebär och hur det ska tillämpas. I detta kapitel kommer de 

synpunkter som finns i doktrin och förarbeten kring social adekvans att 

lyftas fram. De olika uppfattningarna kommer härvid att systematiseras och 

sorteras utifrån var i ansvarsstrukturen som en prövning av social adekvans 

anses aktualiseras. Även ett antal typfall, där det enligt doktrin blir relevant 

att hänvisa till social adekvans för att medge ansvarsfrihet, kommer att 

behandlas. Som avslutning på kapitlet kommer de olika uppfattningar 

rörande social adekvans som framkommit i doktrin och förarbeten att 

sammanfattas för att komma fram till om det finns några gemensamma drag 

kring vad social adekvans innebär, samt på vilken nivå i brottsbegreppet 

som en tillämpning av detta begrepp blir relevant.   

 

3.2  Social adekvans och 
brottsbeskrivningsenlighet 

3.2.1 Social adekvans genom lagtolkning 

Enligt Strahl omfattar brottsbeskrivningarna fler gärningar än de som bör 

bestraffas. Mot bakgrund av detta blir det därför relevant att hänföra sig till 

social adekvans som en allmän grund för att förklara varför vissa gärningar 

ska vara befriade från straffansvar. Det händer nämligen att även helt 

vardagliga handlingar som rent generellt kan anses vara tillåtna uppfyller 

rekvisiten i olika straffbud. Att sådana situationer ska föranleda straffansvar 

framstår dock som orimligt. Straffbuden ska därför läsas på ett sådant sätt 

att gärningar av detta slag faller utanför tillämpningsområdet för dessa. 
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Ansvarsfriheten grundas i dessa fall på gärningens sociala adekvans. Med 

andra ord är det också möjligt att uttrycka det som att ”livets regel” medför 

att något straffansvar inte ska utkrävas i dessa situationer.67 

 

För att gestalta vilken funktion som social adekvans fyller i straffrätten 

anser Strahl att det är möjligt att använda sig av exempel. Ett av dessa 

exempel består i att en person startar ett taxiföretag som denna avser att 

driva i flera år. Taxiföretagets ena bil kör på en fotgängare som blir skadad. 

Den person som startade företaget kan i detta fall sägas ha orsakat skadan 

med möjligt uppsåt, då denne måste ha insett, när företaget startades, att 

något sådant skulle kunna hända. Att starta ett taxiföretag är dock ett sådant 

handlande som kan anses vara social adekvat, vilket gör att något 

straffansvar inte ska utkrävas i detta fall.68 

 

När det gäller Strahls resonemang kring social adekvans kan detta tolkas 

som att han anser att ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar kan hanteras 

redan på A1-nivå i brottsbegreppet, vid bedömningen av huruvida en 

brottsbeskrivningsenlig gärning har förövats. Strahls synsätt innebär 

nämligen att straffbestämmelserna ska tolkas på ett sådant sätt att de inte 

omfattar gärningar som kan anses vara socialadekvata. Resonemanget 

grundar sig således på användandet av lagtolkning för att utesluta 

straffansvar. En liknande uppfattning intar Svensson som menar att Strahl 

tycks anse att begreppet social adekvans framförallt ska tillämpas när det 

gäller tolkningen av rekvisiten i straffbestämmelserna. Bestämmelserna 

tolkas då på ett sådant vis att gärningar som kan anses vara socialt 

accepterade faller utanför tillämpningsområdet för dessa. Detta trots att 

dessa gärningar faktiskt inryms i bestämmelsernas ordalydelser. Betraktat på 

detta sätt blir således begreppet social adekvans ett sätt att förklara varför en 

straffbestämmelse ska tolkas på ett särskilt vis. Med andra ord kan sägas att 

                                                 
67 Strahl 1976, s. 407f. 
68 Strahl 1976, s. 408. 
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det faktum, att en gärning kan anses vara socialadekvat, ger stöd för att göra 

reduktionsslut.69 

 

Även Jareborg har diskuterat möjligheten att göra reduktionsslut för att 

utesluta straffansvar. Enligt honom är det svårt att avgöra var gränsen går 

mellan korrigering genom en oskriven undantagsregel och korrigering 

genom reduktionsslut. Båda dessa former av korrigeringar sker dock på 

ungefär samma grunder. Det är därför möjligt att begagna sig av begreppet 

”socialadekvat” också i de fall där tillämpningen av reduktionsslut resulterar 

i att en gärning ska anses vara tillåten.70  

 

För att visa på de svårigheter som föreligger med att dra en tydlig gräns 

mellan korrigering genom en oskriven undantagsregel och korrigering 

genom reduktionsslut hänvisar Jareborg till NJA 1987 s. 148.71 I detta mål 

stod en person åtalad för att obehörigen inträngt och kvarstannat i ett 

trapphus. HD konstaterade i målet att för att olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 

2st. BrB skulle anses föreligga krävdes att någon obehörigen inträngt eller 

kvarstannat i ett visst utrymme. Detta rekvisit innebar att förfaranden som 

överensstämde med exempelvis lag och sedvana inte skulle föranleda 

straffansvar. Bestämmelsens utformning fick också enligt domstolen anses 

möjliggöra att en viss intresseavvägning kunde göras i varje individuellt fall. 

Vidare uttalade HD att för att straffansvaret inte skulle bli för omfattande 

borde bestämmelsens tillämpningsområde begränsas på ett sådant vis att 

handlingar som inte rent allmänt kunde uppfattas som klandervärda föll 

utanför. I målet hade den tilltalade endast uppehållit sig i trapphuset under 

någon minut. Mot bakgrund av detta ansåg HD därför att den tilltalade inte 

hade gjort sig skyldig till olaga intrång och ogillade därför åtalet.  

 

Vad gäller social adekvans har förutom Strahl även Svensson behandlat 

detta begrepp närmare. Svensson anser att diskussionen kring social 

                                                 
69 Svensson 2016, s. 405f. 
70 Jareborg 2001, s. 290.  
71 Jareborg 2001, s. 290. 
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adekvans har sin grund i frågan hur gränsdragningen ska göras mellan fall 

där det är motiverat att straffansvar ska kunna utkrävas och fall där ansvar 

bör anses vara uteslutet. Social adekvans som begrepp tillämpas dock i flera 

sammanhang och med olika innebörd. Ibland används begreppet nämligen 

som en beteckning på tillåtna gärningar i allmänhet. Vid andra tillfällen ses 

begreppet istället som en beteckning på en viss specifik typ av gärningar. 

Till följd av detta är det därför möjligt att göra en uppdelning mellan social 

adekvans i vid respektive snäv mening. Med social adekvans i vid mening 

avses att en gärning inte ska anses otillåten även om det faktiskt hade varit 

möjligt att tolka in denna i ett straffbuds ordalydelse om en annan tolkning 

hade valts.72 I begreppet inryms också de fallen då straffansvar är uteslutet 

till följd av att någon av de allmänna förutsättningarna för brott, som 

uppställs inom straffrättens allmänna del, inte kan anses vara uppfylld. Som 

exempel på en sådan förutsättning kan nämnas de läror som finns för att 

avgöra vilka orsakssamband som är straffrättsligt relevanta.73 Med andra ord 

innebär social adekvans i vid mening således att en gärning är tillåten till 

följd av subsumtionsövervägande eller på grund av att någon allmän 

dogmatisk förutsättning inte är uppfylld i det enskilda fallet.74  

 

Avseende Svenssons resonemang kring social adekvans i vid mening är det 

möjligt att betrakta det som att detta begrepp kan placeras på A1-nivå i 

brottsbegreppet. Det är nämligen vid prövningen av huruvida en gärning är 

brottsbeskrivningsenlig som subsumtionsövervägande och frågor om 

exempelvis orsakssamband aktualiseras.  

 

En av författarna som Svensson anser använder sig av social adekvans i vid 

mening är Roxin som diskuterat begreppet i tysk doktrin. Enligt Roxin finns 

det två typer av fall då en gärning kan anses vara socialadekvat. I det första 

fallet rör det sig om gärningar som faller inom en straffbestämmelses 

ordalydelse men som innefattar ett tillåtet risktagande, vilket medför att 

                                                 
72 Vad som avses med social adekvans i snäv mening behandlas i kap. 3.3. 
73 Se kap. 2.2.2. rörande gärningsculpa.  
74 Svensson 2016, s. 406. 
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något straffansvar inte ska utkrävas. Den andra typen av fall tar sikte på 

gärningar som kan anses vara allmänt accepterade och utan betydelse och 

som visserligen inryms i ett straffbud, men som inte utgör en kränkning av 

det rättsgoda i bestämmelsen. För att medge ansvarsfrihet för denna typ av 

gärningar anser Roxin att det är möjligt att använda sig av en teleologisk 

tolkning av straffbuden, vilket innebär att straffbuden tolkas på ett sådan vis 

att de inte ska anses tillämpliga om skyddsintressena bakom dessa inte har 

varit föremål för kränkning. Mot bakgrund av de ovan nämnda sätten att 

hantera socialadekvata gärningar på, finns det därför ingen anledning att 

tillämpa social adekvans som en egen dogmatisk kategori för att förklara 

varför en gärning ska vara fri från straffansvar. Istället kan ansvarsfrihet för 

gärningar av detta slag, genom nämnda sätt, hanteras på ett vis som är mer 

dogmatiskt preciserat.75    

 

3.2.2 Social adekvans genom bristande 
gärningsculpa 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg aktualiseras social adekvans som begrepp i 

flera sammanhang för att beskriva varför en viss gärning ska vara 

undantagen från straffansvar. På A1-nivå kan en gärning anses vara 

socialadekvat då denna inte uppfyller kravet på gärningsculpa (social 

adekvans genom bristande gärningsculpa). Genom att uppställa ett krav på 

otillåtet risktagande i bedömningen av gärningsculpa är det nämligen 

möjligt att undanta gärningar från straffansvar i situationer, där det kan 

anses vara otänkbart att utkräva sådant ansvar.76   

 

Vad som avses med kravet på otillåtet risktagande har berörts närmare i kap. 

2.2.2. I sammanhanget kan dock ett antal exempel på gärningar lyftas fram 

där det kan anses föreligga tillåtna risktagande. Det första exemplet är 

gärningar som vidtas av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

                                                 
75 Svensson 2016, s. 407. Beskrivningen av Roxins resonemang kring social adekvans 

bygger på Svenssons framställning, se not. 38 i Svenssons artikel för hänvisning till Roxins 

arbete.   
76 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 255. 
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Trots att åtgärder på detta område innebär stora risker för annans liv och 

hälsa utgör dessa tillåtna risktagande, om de sker i överenstämmelse med de 

föreskrifter och anvisningar som finns på området. Vidare kan risktagande 

inom organiserad sportutövning betraktas som tillåtna om de nödvändiga 

säkerhetsåtgärder som följer av föreskrifter på området beaktas. Även 

gärningar som resulterar i regelöverträdelser som är att se som ”naturliga” 

inom ramen för idrotter som exempelvis fotboll och ishockey kan anses 

utgöra tillåtna risktaganden. Detta förutsätter dock att risktagandet hänför 

sig till personer som frivilligt deltar i utövandet av dessa idrotter.77 

Gärningar som på detta sätt inte uppfyller kravet på otillåtet risktagande kan 

således inte anses vara gärningsculpösa och därmed inte heller 

brottsbeskrivningsenliga. Ett sådant resonemang gäller dock bara i 

förhållande till fall av okontrollerat orsakande. Kontrollerar gärningsmannen 

istället hela händelseförloppet föreligger nämligen gärningsculpa.78 

 

3.3 Social adekvans som en oskriven 
ansvarsfrihetsgrund 

Förutom på A1-nivå, genom kravet på gärningsculpa, anser Asp, Ulväng 

och Jareborg att begreppet social adekvans kan användas på A2-nivå i 

brottsbegreppet för att förklara varför vissa gärningar ska vara undantagna 

från straffansvar. Det rör sig då om situationer där gärningsculpa föreligger 

på grund av att gärningsmannen har full kontroll över händelseförloppet från 

gärningens början till dess fullbordan.79 Trots att kravet på gärningsculpa 

kan anses uppfyllt vid kontrollerade gärningar ska inte alla gärningar av 

detta slag föranleda straffansvar. Som nämnts tidigare finns det ett antal 

rättfärdigande omständigheter, vilka medför att en brottsbeskrivningsenlig 

gärning ska anses vara tillåten.80 Författarna intar dock uppfattningen att det 

inte alltid går att finna stöd i dessa undantagsregler för att en viss gärning 

                                                 
77 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 157-162. 
78 Se kap. 2.2.2. rörande gärningsculpa. Vid fall av full gärningskontroll kan social 

adekvans enligt Asp, Ulväng och Jareborg istället aktualiseras på A2-nivå, se kap. 3.3. 
79 Se kap. 2.2.2. 
80 Se kap. 2.3. 
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ska vara fri från straffansvar. Det finns därför ett behov, att i vissa 

situationer, hänföra sig till en allmän princip om social adekvans som stöd 

för att förklara varför en särskild gärning ska anses vara tillåten. Sett från 

detta perspektiv utgör social adekvans således en allmän oskriven 

undantagsregel.81 

 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är det möjligt att beskriva social adekvans 

på A2-nivå som en slags dogmatisk ”slasktratt” eller ”säkerhetsventil”, som 

endast bör tillämpas när det inte går att förklara att en gärning ska vara fri 

från straffansvar med hänvisning till andra regler och principer som är bättre 

förankrade i straffsystemet. Genom principen om social adekvans är det 

således möjligt att medge ansvarsfrihet i situationer, där det anses vara 

orimligt att utkräva ansvar, samtidigt som kravet på gärningsculpa är 

uppfyllt och ingen av de lagstadgade rättfärdigande omständigheterna är 

tillämpliga. Författarna poängterar dock att begreppet social adekvans står 

för en juridisk slutsats om att brott inte ska anses föreligga och inte för ett 

argument eller skäl i sig för att brott inte föreligger. Social adekvans är 

således en etikett som sätts på resultatet och inte en faktor i sig som avgör 

resultatet.82  

 

Den syn som Asp, Ulväng och Jareborg har på social adekvans som en 

juridisk slutsats kan i viss mån anses delas av Svensson. Han uttrycker 

nämligen det på följande sätt:  

 

”Begreppet social adekvans tycks sammanfattningsvis användas när 

rättstillämparen i ett visst fall ser ett behov av att komma fram till 

slutsatsen att en gärning är tillåten, men i brist på argument för denna 

nöjer sig med en hänvisning till slutsatsen som sådan. Det är då inte fråga 

om att tillämpning av en ”undantagsregel om social adekvans” gör en 

gärning tillåten, utan om att en viss oskriven undantagsregel visar att en 

gärning är social adekvat – eller, med andra ord, tillåten.”83 

 

                                                 
81 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 254f.  
82 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 254f. 
83 Svensson 2016, s. 416. 
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Leijonhufvud, Wennberg och Ågren betraktar social adekvans som en 

oskriven ansvarsfrihetsgrund. Författarna understryker dock att användandet 

av social adekvans inte kan anses vara oförenligt med legalitetsprincipen 

trots att ansvarsfrihet medges utan stöd i lag. Detta eftersom tillämpningen 

inte medför någon nackdel för den tilltalade. Principen om social adekvans 

ska ses som ett komplement till de ansvarsfrihetsgrunder som är lagstadgade 

i situationer där dessa grunder inte aktualiseras, men där det kan betraktas 

som orimligt att hålla någon straffrättsligt ansvarig. För att denna princip 

ska aktualiseras förutsätts dock att det finns en intressekonflikt mellan ett 

intresse som är skyddat av straffordningen och ett annat intresse som kan 

anses äga företräde.84  

 

Mot bakgrund av vad som ovan nämnts kan konstateras att Leijonhufvud 

Wennberg och Ågren får anses vara av uppfattningen att principen om 

social adekvans aktualiseras på A2-nivå som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund. Denna grund blir dock endast relevant om ingen av de i 

lag stadgade grunderna är tillämpliga.  

 

När det gäller den diskussion som Svensson för kring social adekvans i snäv 

mening är det möjligt att placera denna på A2-nivå. Han anser att begreppet 

i denna mening tillämpas i situationer där det saknas andra sätt att förklara 

varför en gärning ska vara fri från straffansvar men där den, trots detta, 

borde betraktas som tillåten. En gärning är med detta synsätt socialadekvat 

och tillåten även om det dels är möjligt att subsumera denna under ett 

straffbud genom tolkning av detta, dels saknas stöd i andra undantagsregler 

för att komma fram till denna slutsats. Social adekvans i snäv mening kan 

således betraktas som en dogmatisk slasktratt som tar sikte på de fall där 

ansvarsfrihet inte kan förklaras på något annat sätt. Svensson understryker 

dock att det enbart i ett visst antal fall bör vara aktuellt att tillämpa 

begreppet i snäv mening. Ett förfarande där domstolarna själva vidtar 

lämplighetsbedömningar i varje enskilt fall och bara medger ansvarsfrihet 

                                                 
84 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 82f.  
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när straffansvar kan betraktas som orimligt skulle inte vara lämpligt. Trots 

det faktum att en oskriven undantagsregel om ansvarsfrihet kan anses vara 

till den tilltalades fördel skulle det nämligen, med hänsyn till kraven på 

förutsebarhet och legalitet, vara möjligt att ifrågasätta en sådan ordning.85 

 

En annan författare som kan lyftas fram i sammanhanget är Agge. Han har 

dock ett annat synsätt på brottsbegreppet än vad Asp, Ulväng och Jareborg 

har.86 För att brott ska anses föreligga krävs enligt Agge att två 

förutsättningar är uppfyllda, formell typicitet och materiell typicitet. Med 

formell typicitet avses de fall där det är möjligt att tolka in en viss gärning 

under ett straffbud. Det ska således råda formell överenstämmelse mellan 

det enskilda straffbudet och de konkreta omständigheterna i det enskilda 

fallet. Att bestraffa alla gärningar som kan subsumeras under ett straffbud 

skulle dock få orimliga konsekvenser och ibland även gå emot syftet bakom 

kriminaliseringen av vissa gärningstyper. Därför uppställs också ett krav på 

materiell typicitet. Detta krav innebär att vissa situationer är undantagna 

från tillämpningsområdet för straffbuden. Brott föreligger bara i de fall då 

ingen av dessa situationer kan anses aktualiseras. Med andra ord ska 

straffbuden läsas med reservation för vissa undantagsfall, så kallade 

atypiska situationer.87  

 

Enligt Agge finns det olika sätt att hantera ansvarsfrihet för atypiska 

situationer på. Vissa fall kan uteslutas redan genom en restriktiv tolkning av 

straffbudet, vilket resulterar i att de atypiska situationerna faller utanför 

straffbudets tillämpningsområde. Vid en sådan tolkning får straffbudets 

ändamål och sociala syfte särskild betydelse. Förutom genom lagtolkning 

finns det även ett antal straffrihetsgrunder som kan medföra att en gärning 

ska undantas från straffansvar. Utöver de lagstadgade grunderna som 

exempelvis nödvärn finns det även oskrivna straffrihetsgrunder som 

                                                 
85 Svensson 2016, s. 406, s. 414. 
86 Angående brottsbegreppet se kap. 2. 
87 Agge 1964, s. 326ff. 
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utvecklats i rättspraxis och som utgör ett komplement till de grunder som 

finns i lag.88  

 

Även om Agge inte nämner begreppet social adekvans är det, mot bakgrund 

av hans resonemang kring brottsbegreppet, möjligt att tolka det som att 

social adekvans skulle betraktas som en oskriven straffrihetsgrund som 

utvecklats i rättspraxis. Med detta synsätt skulle social adekvans således 

aktualiseras på A2-nivå i brottsbegreppet först efter det att gärningen 

bedömts kunna subsumeras under ett straffbud. Svensson anser dock att 

Agges åsikter kring formell och materiell typicitet är något föråldrad. Enligt 

honom består inte tolkningen av straffbud av formella hänsynstagande som 

därefter kompletteras med materiella faktorer. Tolkning innebär istället att 

både formella och materiella överväganden görs. Till följd av detta är det 

därför enligt Svensson rimligt att utgå ifrån att en del av de frågor, som av 

bland annat Agge hanteras inom ramen för materiella övervägande, 

egentligen består i tolkning av straffbud. Det faktum att en viss gärning kan 

betraktas som socialadekvat kan därför bli relevant vid tolkningen av 

straffbuden.89 

 

Förutom i den straffrättsliga doktrinen har social adekvans även behandlats i 

förarbeten. I SOU 1988:7 uttalade den så kallade fängelsestraffkommittén 

att det fanns gärningar som kunde anses vara tillåtna trots att det dels var 

möjligt inordna dessa under ett visst straffbud, dels saknades stöd i någon av 

de lagstadgade objektiva ansvarsfrihetsgrunderna för att undanta dessa från 

straffansvar. Anledning till detta var nämligen att det ansågs svårt att 

formulera straffbud på ett sådant sätt att de inte omfattade fler gärningar än 

de som faktiskt borde straffas. I flera situationer kunde det därför uppstå 

intressekollisioner mellan det straffskyddade intresset och ett annat intresse 

som borde gå före, vilket resulterade i att en gärning kunde anses vara 

befriad från straffansvar trots att det var möjligt att subsumera denna under 

                                                 
88 Agge 1964, s. 335-345. 
89 Svensson 2016, s. 404f. 
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ett straffbud. Sådana situationer kunde beskrivas som att ansvarsfrihet 

förelåg på grund av social adekvans.90  

 

Mot bakgrund av den diskussion som fängelsestraffkommittén förde i SOU 

1988:7 är det möjligt att uppfatta det som att kommittén betraktade social 

adekvans, som en oskriven objektiv ansvarsfrihetsgrund på A2-nivå i 

brottsbegreppet. Stöd för detta synsätt kan hämtas ifrån det faktum att 

kommittén diskuterade möjligheten att införa en lagreglering kring social 

adekvans genom en allmän ansvarsfrihetsregel. Denna regel skulle ta sikte 

på gärningar som inte omfattades av tillämpningsområdet för de redan 

lagreglerade ansvarsfrihetsgrunderna. Kommittén menade nämligen att det 

fanns ett antal fall där domstolen skulle behöva medge ansvarsfrihet trots att 

det saknades lagstöd för detta. Vad som avsågs var de fall där det var 

möjligt att subsumera vissa gärningar under ett straffbud trots att syftet med 

straffbudet inte varit att kriminalisera denna typ av gärningar. Kommittén 

konstaterade dock att det vållade vissa svårigheter att formulera en 

bestämmelse som omfattade alla de situationer som borde vara befriade från 

straffansvar. Eftersom de sociala värderingarna i samhället var föremål för 

löpande förändring kunde nämligen nya intressekonflikter uppkomma, 

vilket skulle innebära att den allmänna ansvarsfrihetsgrunden skulle behöva 

ändras konstant. Till följd av detta föreslogs därför aldrig någon 

lagreglering. Kommittén underströk dock att avsaknaden av reglering inte 

gav domstolarna rätt att på rent skönsmässig grund medge ansvarsfrihet när 

detta framstod som passande. Rättstillämparen uppmanades också att iaktta 

stor varsamhet vid tillämpningen av oskrivna ansvarsfrihetsgrunder.91 

 

                                                 
90 SOU 1988:7, s. 130f. 
91 SOU 1988:7, s. 128ff. 
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3.4 Tillämpningen av social adekvans på 
särskilda områden 

3.4.1 Sport och lek 

Enligt Leijonhufvud, Wennberg och Ågren utgör sport och lek ett av 

områdena där det kan bli relevant att diskutera social adekvans.92 Denna 

uppfattning delas av Asp, Ulväng och Jareborg som påpekar att det inom 

olika sporter händer att gärningar vidtas som kan anses utgöra exempelvis 

ringa misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB eller olaga tvång enligt 4 kap. 4 § 

BrB. Författarna hävdar dock att den som av egen vilja deltar i sport eller 

lek kan anses ha samtyckt till sådan våldsutövning som spelets regler 

medger. Ansvarsfrihet för vissa gärningar på idrottens område kan således 

förklaras med stöd av rättfärdigande omständigheten samtycke i 24 kap. 7 § 

BrB.93 En liknande inställning intar Lindholm som anser att våld som kan 

betraktas som regelriktigt inom olika idrotter inte ska föranleda straffansvar. 

Genom att välja att utöva en viss idrott kan deltagaren nämligen anses ha 

lämnat sitt samtycke till att bli föremål för våld som ingår som en naturlig 

del i utövandet av idrotten.94  

 

Asp, Ulväng och Jareborg anser dock att det inte enbart går att stödja sig på 

en regel om samtycke i alla idrottsrelaterade situationer där straffansvar inte 

bör utkrävas. En sådan situation kan uppstå då någon blir föremål för 

idrottsrelaterat våld som är otillåtet enligt spelets regler, men som inte kan 

anses oförenligt med spelets idé. I detta fall är det nämligen inte säkert att 

det föreligger något samtycke från den som utsätts för våldet.95 Även 

fängelsestraffkommittén intog denna uppfattning i förarbeten. Enligt 

kommittén var det inte möjligt att bara använda samtycke som grund för 

ansvarsfrihet vid idrottsrelaterade gärningar. Att den som deltog i utövandet 

av en sport av egen vilja även var medveten om risken för skador medförde 

                                                 
92 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 83.  
93 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 256.  
94 Lindholm 2014, s. 195, se även SOU 1988:7, s. 137. 
95 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 256.  



 41 

nämligen inte, att denne kunde anses ha godtagit en skada i det enskilda 

fallet. Ansvarsfrihet i dessa situationer kunde dock enligt kommittén 

motiveras med att vissa regelöverträdelse kunde anses accepterade i 

samhället. Detta trots att sådana överträdelser kunde resultera i vissa 

personskador.96 

 

För att förklara varför idrottsrelaterade gärningar ska vara fri från 

straffansvar även i situationer, där det inte är går att stödja sig på ett 

samtycke, anser Asp, Ulväng och Jareborg att det är möjligt att ställa upp en 

allmän regel om ansvarsfrihet avseende sport och lek. Denna regel innebär 

att kontrollerade gärningar inom sport och lek som, till följd av spelets 

regler och idé, utgör tillåtna risktagande även kan anses vara socialadekvata 

och därmed undantagna från straffansvar.97 Som exempel aktualiseras 

regeln då någon vidtar en fasthållning under en fotbollsmatch. En sådan 

gärning står i strid med spelets regler och kan, rent straffrättsligt, anses 

utgöra ofredande. Gärningen är dock inte oförenlig med spelets idé och får 

således anses vara socialadekvat. Med stöd av den allmänna regeln om 

ansvarsfrihet ska något straffansvar därför inte utkrävas i detta fall.98 Enligt 

Lindholm är det dock i viss mån oklart vilket idrottsrelaterat våld som kan 

anses vara socialadekvat.99 Våld som sker utanför spelet kan enligt Asp, 

Ulväng och Jareborg inte anses vara fritt från straffansvar med hänvisning 

till social adekvans.100 Detsamma torde gälla för grova regelöverträdelser.101 

 

Enligt Harlevi utgör social adekvans en ansvarsfrihetsgrund som kan 

tillämpas i idrottssammanhang när ett samtycke inte är tillräckligt för att en 

gärning ska vara fri från straffansvar. Social adekvans som 

ansvarsfrihetsgrund är således beroende av vad en idrottsutövare kan anses 

samtycka till genom sitt deltagande. Då det inte är möjligt att utsträcka 

                                                 
96 SOU 1988:7, s. 137.  
97 Ansvarsfrihet till följd av bristande gärningsculpa aktualiseras inte vid gärningar där 

gärningsmannen har kontroll över hela händelseförloppet. Någon bedömning av otillåtet 

risktagande behöver inte göras i dessa fall, se kap. 2.2.2. 
98 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 256.  
99 Lindholm 2014, s. 194.  
100 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 257. 
101 Se SOU 1988:7, s. 137. 
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samtycket till att även omfatta våld som ligger utanför ramen för spelets 

regler, medför en hänvisning till social adekvans, att möjligheten till 

ansvarsfrihet inom detta område utsträcks.102  

 

I sammanhanget kan lyftas fram att det tycks saknas rättsfall där social 

adekvans uttryckligen diskuterats i förhållande till idrottsrelaterat våld. Svea 

hovrätt har dock i ett avgörande rörande våld under en fotbollsmatch 

diskuterat begreppet tolerans, vilket enligt Harlevi skulle kunna tolkas som 

en form av social adekvans.103 I målet104 hade spelare A först tilldelat 

spelare B en knuff och därefter ett slag i ansiktet sedan domaren blåst av 

spelet. Hovrätten uttalade i målet att våld som förekom under en 

fotbollsmatch mellan spelare kunde motivera en tolerant straffrättslig 

bedömning. Gränsen för hur långt toleransen sträckte sig behövde dock vara 

tydlig för att förhindra våld som gick emot reglerna. Våld som företagits 

efter det att spelet blåsts av fick dock enligt domstolen anses passera 

gränsen för vad som kunde betraktas som tolererbart. Spelare A dömdes 

därför för misshandel till följd av det våld som denne utövat mot spelare B.  

 

3.4.2 Hälso- och sjukvård 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg aktualiseras social adekvans inom ramen 

för hälso- och sjukvården för att förklara varför vissa gärningar inte ska 

föranleda straffansvar. Denna uppfattning grundar sig på det faktum att 

medicinska åtgärder, som exempelvis operationer, i stor utsträckning 

innebär ingrepp som kan betraktas som misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. 

Avseende vissa ingrepp, som abort och transplantationer, finns det regler 

som stadgar vad som gäller. När det gäller andra åtgärder är det mera ovisst 

i vilka situationer sjukvårdspersonal har rätt att vidta gärningar som annars 

är att betrakta som otillåtna. Författarna är av uppfattningen att gärningar 

som företas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet inte kan anses 

                                                 
102 Harlevi 2008, s. 199f.  
103 Harlevi 2008, s. 214. 
104 RH 1995:23. 
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innefatta något otillåtet risktagande. En operation utförd av en läkare är 

således inte att betrakta som gärningsculpös, då gärningen inte innebär 

något otillåtet risktagande.105 Om en patient avlider i samband med 

operationen ska läkaren därför inte hållas ansvarig för vållande till annans 

död.106 Enligt Svensson måste däremot ansvarsfrihet för den kontrollerade 

gärning som vidtas när en läkare skär i en patient, vilken straffrättsligt kan 

anses falla inom flera straffbud, förklaras på något annat sätt än med 

hänvisning till kravet på gärningsculpa. Detta eftersom en sådan gärning 

utförs med gärningskontroll.107  

 

För att förklara varför gärningar inom hälso- och sjukvården inte ska 

föranleda straffansvar anser Asp, Ulväng och Jareborg att det i vissa fall är 

möjligt att stödja sig på regeln om nöd i 24 kap. 4 § BrB. I andra fall kan 

straffansvar uteslutas till följd av att samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB 

föreligger. Ingrepp som kan betraktas som befogade ur ett medicinskt 

perspektiv får nämligen anses vara försvarliga i enlighet med denna 

bestämmelse. Med stöd av 24 kap. 7 § BrB är det således möjligt att 

rättfärdiga gärningar som annars skulle utgöra grov misshandel. Alla 

åtgärder som vidtas inom hälso- och sjukvården kan dock inte anses fria 

från straffansvar med stöd av samtycke. Orsaken till detta är främst att ett 

giltigt samtycke kräver att den samtyckande personen har full insikt om 

relevanta omständigheter och risker, något som inte alltid är fallet inom 

hälso- och sjukvården.108  

 

I de fall då inga andra rättfärdigande omständigheter är tillämpliga är det, 

enligt Asp, Ulväng och Jareborg, nödvändigt att hänvisa till en regel om 

social adekvans för att förklara varför en läkare ska vara fri från 

straffansvar. En sådan regel aktualiseras framförallt i situationer där det 

saknas ett giltigt samtycke. Som exempel kan nämnas fall där en person 

                                                 
105 Se kap. 2.2.2. rörande gärningsculpa och situationer där gärningsmannen har kontroll 

över hela den straffbelagda gärningen.  
106 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 258. 
107 Svensson 2016, s. 409, se även Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 258f.  
108 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 259, se även Strahl 1976, s. 384. 
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beslutat sig för att undergå en operation utan att denne kan sägas vara helt 

införstådd med dess konsekvenser och risker. Hur en regel om social 

adekvans närmare ska formuleras i detta sammanhang är dock oklart. 

Åtminstone krävs för ansvarsfrihet i dessa fall att ingreppet sker i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet.109 

 

Enligt Svensson är det möjligt att notera vissa gemensamma drag kring 

resonemangen avseende social adekvans inom falltyperna sport och lek och 

hälso- och sjukvården. Den första likheten mellan dessa typer av fall är att 

det går att utläsa en normkonflikt mellan intresset av lagföring och ett annat 

intresse. Ett annat gemensamt drag är att intresset som står i konflikt med 

lagföringsintresset uppfattas som viktigt eller nyttigt för den person som blir 

utsatt för den straffbelagda gärningen. Vidare finns det inom sport och 

sjukvård regler kring vad som kan anses vara tillåtet. Båda dessa områden är 

således styrda av regler. Den sista likheten består i att det rör sig om 

verksamheter där det i stor utsträckning är möjligt att lämna samtycke för att 

utesluta straffansvar. Social adekvans tillämpas därför i hög utsträckning 

som ett sätt att utvidga tillämpningsområdet för samtyckesregeln i 24 kap. 7 

§ BrB i båda dessa typer av fall. I sammanhanget kan dock lyftas fram att 

Svensson anser att de argument som är gemensamma för dessa falltyper, 

och som medför att gärningar inom dessa verksamheter kan betraktas som 

socialadekvata, inte behöver gälla för andra typer av fall.110 

 

3.5 Sammanfattning 

Det saknas någon klar innebörd av begreppet social adekvans. Likaså finns 

det olika åsikter rörande hur begreppet ska tillämpas. I doktrinen är man 

dock överens om att social adekvans fyller en viss funktion i straffrätten för 

att begränsa antalet gärningar som ska föranleda straffansvar. Tillämpningen 

av social adekvans handlar således i grunden om att försöka dra en gräns 

                                                 
109 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 260f. 
110 Svensson 2016, s. 415. 
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mellan straffbara och straffria gärningar. De olika straffbuden är nämligen 

formulerade på ett sådant sätt att de inrymmer fler gärningar än de som bör 

bestraffas. Begreppet social adekvans tar därför sikte på sådana gärningar 

som inte varit avsedda att vara föremål för kriminalisering men som ändå 

faller inom en straffbestämmelses ordalydelse. Det framstår nämligen i 

dessa situationer som orimligt att bestraffa sådana gärningar, samtidigt som 

det saknas andra sätt för att förklara varför gärningar av detta slag inte ska 

föranleda straffansvar.  

 

Vad gäller frågan kring på vilken nivå i brottsbegreppet som social 

adekvans aktualiseras finns det olika uppfattningar i doktrinen. Några 

författare menar att det är möjligt att beakta detta begrepp på A1-nivå vid 

tolkningen av straffbestämmelser. Det faktum, att en gärning kan anses vara 

socialadekvat, har nämligen ansetts ge stöd för att göra så kallade 

reduktionslut vid tolkningen av dessa bestämmelser. Detta innebär att 

straffbestämmelserna tolkas på ett sådant sätt att socialadekvata gärningar 

faller utanför bestämmelsernas tillämpningsområde, trots att dessa gärningar 

faktiskt inryms i bestämmelsernas ordalydelser.  

 

Ett annat sätt som ansetts göra det möjligt att undanta socialadekvata 

gärningar från straffansvar på A1-nivå är uppställandet av kravet på 

gärningsculpa. Det händer nämligen att gärningar av detta slag inte kan 

sägas innefatta något otillåtet risktagande, vilket medför att kravet på 

gärningsculpa inte kan anses vara uppfyllt och därmed är gärningarna inte 

heller brottsbeskrivningsenliga. Begreppet social adekvans blir i dessa 

situationer en beteckning som sätts på resultatet (social adekvans genom 

bristande gärningsculpa). En bedömning av gärningsculpa blir dock bara 

relevant att göra i fall av okontrollerat orsakande. Kontrollerar 

gärningsmannen istället hela händelseförloppet föreligger gärningsculpa. I 

doktrinen har det därför ansetts möjligt att i dessa situationer använda sig av 

en allmän princip om social adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund 

på A2-nivå för att medge ansvarsfrihet. Social adekvans blir då en form av 

rättfärdigande slasktratt som tillämpas när det saknas andra undantagsregler 
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för att förklara varför en gärning ska vara fri från straffansvar. Denna 

oskrivna grund för ansvarsfrihet har bedömts aktualiseras inom falltyperna 

sport och lek samt hälso- och sjukvården, framförallt i situationer där det 

ansetts saknas samtycke eller där ett samtycke inte varit tillräckligt för att 

medge ansvarsfrihet. 
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4 Social adekvans i svensk 
rättspraxis 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer ett antal rättsfall som berör tillämpningen av social 

adekvans att behandlas. Förutom avgöranden från HD kommer även ett fall 

från hovrätten att lyftas fram.111 Redogörelsen för varje rättsfall inleds med 

en bakgrund till målet där de viktigaste omständigheterna lyfts fram. 

Därefter behandlas domstolens bedömning i de olika avgörandena. Som 

avslutning på varje redogörelse kommer avgörandena att kommenteras, 

varvid domstolarnas syn på begreppet social adekvans analyseras och de 

åsikter som finns i doktrin kring de olika fallen lyfts fram. I denna del 

fastställs också på vilken nivå i brottsbegreppet som domstolarna anser att 

frågan om social adekvans aktualiseras. Behandlingen av rättsfall i detta 

kapitel är således mer än enbart en genomgång av ett antal avgörande då 

redogörelsen även kommer innehålla analytiska aspekter, vilka sedan 

kommer att ligga till grund för den slutliga analysen i uppsatsens avslutande 

kapitel.  

 

4.2 Medicinsktingrepp av religiösa skäl 

4.2.1 Bakgrund 

I NJA 1997 s. 636 var frågan huruvida en person, R.A., kunde hållas 

ansvarig för misshandel efter att ha omskurit sex pojkar utan bedövning. 

Ingreppen skedde i detta fall utanför hälso- och sjukvårdens område på 

begäran av pojkarnas vårdnadshavare. R.A. dömdes i både tingsrätten och 

hovrätten för misshandel medan HD valde att ogilla åtalet. Enligt 

                                                 
111 De rättsfall som valts är sådana där tillämpningen av social adekvans diskuterats 

närmare och som därför får anses vara centrala på området. Flera av dessa avgörande har 

även varit föremål för diskussion i doktrin. För närmare diskussion kring urvalet av rättsfall 

se kap. 1.5. 
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Leijonhufvud, Wennberg och Ågren utgör avgörandet förmodligen det 

första i svensk rätt där HD hänvisade direkt till social adekvans för att 

förklara varför ansvar för misshandel inte skulle utkrävas.112 

 

4.2.2 HD:s bedömning 

I avgörandet uttalade HD att det förutom med stöd av de lagstadgade 

ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB även fanns möjlighet använda sig av 

social adekvans som en oskriven regel om ansvarsfrihet. Denna regel kunde 

aktualiseras i situationer där det uppstått en konflikt mellan ett intresse som 

var skyddat av straffordningen och ett annat intresse som kunde anses väga 

tyngre. I vissa situationer fordrades dock enligt domstolen att det även 

förelåg ett samtycke för att en gärning skulle betraktas som socialadekvat.  

 

Vidare konstaterade HD att det förekom bland judar och muslimer att 

personer av manligt kön omskars av religiösa skäl. Omskärelse av judiska 

barn på religiös grund hade enligt domstolen ägt rum under en längre tid i 

landet. Eftersom antalet muslimska trosbekännare i Sverige ökat under de 

senaste åren fick det vidare antas att omskärelse blivit vanligare i landet. Till 

följd av dessa omständigheter ansåg HD att omskärelse av religiösa skäl 

uppfyllde kravet för social adekvans. Under förutsättning att det förelåg ett 

samtycke skulle utförandet av omskärelse således inte föranleda straffansvar 

för misshandel. HD underströk dock att kravet på social adekvans innebar 

att omskärelsen skulle genomföras på ett sådant vis att barnet inte fick utstå 

onödig smärta eller utsättas för hälsorisker på grund av förhållandena vid 

ingreppet.  

 

Sammantaget ansåg HD att de aktuella ingrepp som den tilltalade gjort, mot 

bakgrund av att omskärelse av religiösa skäl kunde betraktas som en 

socialadekvat gärning samt att det förelåg samtycke från barnens 

                                                 
112 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 83f, se även Asp, Ulväng och Jareborg 

2013, s. 266. 
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vårdnadshavare, medförde att gärningarna inte skulle föranleda straffansvar. 

HD ogillade således åtalet mot R.A. 

 

4.2.3 Kommentar 

Eftersom avgörandet utgör ett av de första där HD hänvisat till social 

adekvans för att förklara varför straffansvar inte skulle utkrävas kan viss 

vägledning, för hur social adekvans ska förstås, hämtas ifrån detta. I målet 

uttalade domstolen att en oskriven ansvarsfrihetsregel om social adekvans 

kunde aktualiseras när det förelåg en konflikt mellan ett intresse som var 

skyddat av straffordningen och ett annat intresse som borde sättas före. En 

förutsättning för att det skulle bli aktuellt att diskutera social adekvans tycks 

således enligt HD ha varit att det förelåg en intressekonflikt mellan intresset 

av lagföring och ett annat intresse.  

 

HD ansåg i det ifrågavarande målet att omskärelse av religiösa skäl, under 

vissa förutsättningar, utgjorde en socialadekvat gärning. I förarbeten har 

avgörandet tolkats som att regleringen av misshandel i 3 kap. 5 § BrB fick 

stå tillbaka till följd av religiösa och traditionella skäl, trots att dessa skäl 

inte kunde anses ha någon direkt grund i de klassiska rättskällorna. Dessa 

skäl medförde nämligen att gärningarna kunde betraktas som 

socialadekvata.113 Förutom i förarbeten har avgörandet även kommenterats i 

doktrin. Enligt Schiratzki tillämpade HD en form av normalitetsbedömning 

för att komma fram till att social adekvans kunde tillämpas. Bedömningen 

grundade sig nämligen på att omskärelse av det manliga könet av religiösa 

skäl ansågs vara vanligt förekommande bland judar och muslimer i 

Sverige.114  

 

Utöver Schiratzki har även Svensson kommenterat avgörandet. Han anser 

att avgörandet utgör ett exempel på hur social adekvans tillämpas som en 

utväg för att medge ansvarsfrihet i situationer där det föreligger en 

                                                 
113 SOU 2015:80, s. 184.  
114 Schiratzki 1997, s. 494. 
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intressekonflikt mellan kriminalisering och ett annat intresse. HD ställdes 

nämligen inför en situation där det saknades tydlig vägledning i den svenska 

straffrätten för hur konflikten mellan de olika intressena skulle hanteras. 

Hänvisningen till social adekvans blev därför ett sätt att ta sig ur ett juridiskt 

dilemma. Några år senare kom också lag (2001:499) om omskärelse av 

pojkar, vilken bland annat innehåller reglering kring vem som får utföra en 

omskärelse och när ett sådant ingrepp får vidtas.115 Efter att HD 

uppmärksammat frågan trädde således lagstiftaren in och reglerade denna 

typ av ingrepp direkt i lag. Ansvarsfrihet för gärningar av detta slag 

motiveras således inte längre med hänvisning till social adekvans utan 

medges istället med stöd i denna lag. 

 

I målet berörde HD inte närmare huruvida gärningarna var 

brottsbeskrivningsenliga. Istället övergick domstolen direkt till att diskutera 

om ingreppen kunde anses vara befriade från straffansvar på någon grund, 

vilket skulle kunna bero på att HD ansåg att det var tydligt att gärningarna 

uppfyllde rekvisiten för misshandel. Mot bakgrund av detta är det enligt min 

mening möjligt att tolka det som att social adekvans behandlades på A2-

nivå som en oskriven ansvarsfrihetsregel. Något annat som talar för detta är 

det faktum att HD diskuterade social adekvans och samtycke, som utgör en 

rättfärdigande omständighet, i viss mån gemensamt. Trots att gärningarna 

uppfyllde kriteriet för social adekvans krävdes det enligt HD att det även 

förelåg samtycke från målsägandenas vårdnadshavare för att gärningarna 

skulle vara fria från straffansvar. Detta resonemang skulle kunna uppfattas 

som att HD såg social adekvans som ett sätt att utvidga tillämpningsområdet 

för samtycke som rättfärdigande omständighet. Enbart ett samtycke var 

nämligen enligt domstolen inte tillräckligt för att medge ansvarsfrihet.  

 

                                                 
115 Svensson 2016, s. 416.  
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4.3 Lärarfallet  

4.3.1 Bakgrund 

I avgörandet NJA 2009 s. 776 diskuterades social adekvans i samband med 

frågan kring lärares tillsynsplikt.116 En lärare respektive en elevassistent, 

Å.G. och S.F., stod i målet åtalade för att ha frihetsberövat samt misshandlat 

eleven F.S. genom att först låst in honom på en toalett och därefter hållit fast 

hans armar, huvud och ben. Vidare var även S.F. åtalad för att ha 

misshandlat eleven P.S. genom att ha tryckt flera snöbollar i ansiktet på 

honom. Tingsrätten dömde de båda tilltalade för misshandel och olaga 

frihetsberövande. Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast avseende 

påföljden.  

 

4.3.2 HD:s bedömning 

HD inledde med att konstatera att det saknades lagstöd som medgav att 

lärare fick använda sig tvång eller våld inom skolans verksamhet, varefter 

domstolen övergick till att pröva huruvida någon allmän grund för 

ansvarsfrihet kunde anses föreligga. HD poängterade i detta sammanhang att 

avsaknaden av lagstöd inte innebar att åtgärder som innehöll våld eller tvång 

aldrig fick vidtas i skolverksamhet. Reglerna om ansvarsfrihet i 24 kap. BrB 

gällde nämligen även inom sådan verksamhet. Dessa regler skulle enligt 

domstolen ses i ljuset av den tillsynsplikt som lärare och övrig skolpersonal 

kunde anses ha gentemot sina elever. Tillsynsplikten innebar att lärare både 

hade en rätt och en skyldighet att ingripa för att tillse att elever inte skadade 

andra personer, eller att de själva blev skadade. I det ifrågavarande målet 

ansåg dock HD att det varken kunde anses föreligga någon nöd- eller 

nödvärnssituation.   

 

                                                 
116 För liknande avgörande se även NJA 1988 s. 586 som även detta berörde möjligheten 

för lärare att använda tvång och våld i skolverksamhet. Någon uttrycklig hänvisning till 

begreppet social adekvans förekom inte i detta mål. Avgörandet nämns dock i doktrin under 

rubriken ”Social adekvans”, se exempelvis Leijonhufvud, Wennberg och Ågren 2015, s. 84. 
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Därefter övergick HD till att diskutera ansvarsfrihet utan lagstöd (social 

adekvans). I denna del av prövningen uttalade domstolen att lärare och övrig 

skolpersonals tillsynsplikt kunde innefatta en rätt att vidta åtgärder för att 

upprätthålla ordningen, som exempelvis att hålla kvar en elev i ett klassrum 

eller avvisa denne från samma rum. HD hänvisade vidare till rättsfallet NJA 

1988 s. 586, i vilket möjligheten för lärare att använda våld eller tvång inom 

skolverksamheten diskuterades. I det hänvisade avgörandet konstaterade HD 

att lärare, vid utövandet av sin tillsynsplikt, inte kunde anses vara helt 

förhindrade från att vidta kroppsliga ingrepp mot elever i situationer där 

varken agerande i nöd eller nödvärn kunde betraktas som aktuellt. 

Gränsdragningen mellan vad som var tillåtet och otillåtet fick dock bedömas 

i varje enskilt fall utifrån rådande omständigheter. Mot bakgrund av detta 

resonemang tillade HD i det ifrågavarande målet att möjligheten att använda 

kroppsliga ingrepp inom skolverksamheten dock begränsades av behovs- 

och proportionalitetsprincipen. Ett kroppsligt ingrepp fick således inte gå 

utöver vad som var nödvändigt i det enskilda fallet. Vidare skulle inte de 

skador eller olägenheter som kunde uppkomma till följd av ingreppet stå i 

missförhållandet till syftet med åtgärden. Utöver detta uttalade HD även att: 

”Eftersom uttryckligt lagstöd saknas får utrymmet för att tillgripa kroppsliga 

ingrepp inom skolverksamhet som grundas på utövandet av tillsynsplikten 

anses vara klart begränsat.”117 

 

I det aktuella fallet ansåg HD att den gärning som Å.G. och S.F. gjort sig 

skyldiga till stod i sådant missförhållande till syftet med ingripandena att 

någon ansvarsfrihet med hänvisning till social adekvans inte skulle medges. 

Detsamma gällde för den andra gärning som S.F. stod åtalad för. De båda 

tilltalade dömdes därför för olaga frihetsberövande och misshandel.  

 

                                                 
117 NJA 2009 s. 776, (s. 795). 
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4.3.3 Kommentar  

I avgörandet omnämns social adekvans endast som rubrik till avsnittet 

rörande ansvarsfrihet utan lagstöd i domskälen. HD verkar således ha 

betraktat social adekvans som ett samlingsbegrepp som inrymmer 

situationer där ansvarsfrihet kan medges trots att det saknas stöd i lag för 

detta.  

 

Enligt HD kunde lärare anses ha en rätt att vidta kroppsliga ingrepp mot 

elever i vissa situationer. Detta trots att det saknades lagstöd som medgav en 

sådan rätt. Istället grundade denna rätt sig på den tillsynsplikt som lärare och 

annan skolpersonal hade gentemot sina elever. Mot bakgrund av detta är det 

således möjligt att uppfatta det som att det kan anses vara socialadekvat att 

som lärare tillgripa kroppsliga ingrepp mot sina elever i utövandet av sin 

tillsynsplikt. Var gränsen går för vad som är tillåtet ger rättsfallet ingen 

närmare vägledning kring. Detta får istället avgöras från fall till fall. Enligt 

HD satte dock proportionalitets- och behovsprincipen viss gräns för vad 

som var tillåtet. Likaså fick utrymmet för att vidta sådana ingrepp anses vara 

klart begränsat till följd av avsaknad av lagstöd. Vad som närmare gäller får 

dock betraktas som i hög grad oklart. Mot bakgrund av detta är det således 

svårt att på förhand bedöma om ett visst kroppsligt ingrepp inom ramen för 

skolverksamhet kan anses vara socialadekvat och därmed undantaget från 

straffansvar. Med hänsyn till kravet på rättssäkerhet finns det därför 

anledning att ställa sig frågande till ett sådant rättsläge. 

 

I avgörandet är det tydligt att HD ansåg att frågan om social adekvans 

aktualiserades på A2-nivå i brottsbegreppet. HD behandlade nämligen inte 

närmare om gärningarna kunde anses vara brottsbeskrivningsenliga. Istället 

handlade bedömningen i fallet om huruvida det fanns någon grund för att 

utesluta straffansvar. Efter att först ha diskuterat möjligheterna att 

rättfärdiga gärningarna med stöd av de lagstadgade undantagsreglerna i 24 

kap. BrB övergick domstolen därefter till att behandla social adekvans, 

genom att diskutera om det fanns någon grund för att medge ansvarsfrihet 

utan lagstöd.   
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Värt att notera i sammanhanget är att, till skillnad från i NJA 1997 s. 636,118 

uppställde HD inte något krav på samtycke som förutsättning för att kunna 

medge ansvarsfrihet i det ifrågavarande fallet. Istället betraktades social 

adekvans som en fristående grund för att medge ansvarsfrihet. Denna grund 

aktualiserades dock först efter det att domstolen konstaterat att någon av de 

lagreglerade rättfärdigande omständigheterna inte var tillämpliga.  

 

4.4 Pirate Bay-målet  

4.4.1 Bakgrund 

Bakgrunden i RH 2013:27, eller Pirate Bay-målet som det också brukar 

kallas,119 var den att fyra personer stod åtalade för medhjälp till brott mot 

lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, samt för 

förberedelse till brott mot samma lag. De tilltalade påstods tillsammans och 

i samförstånd ha svarat för organisationen, administrationen, 

systematiseringen, programmeringen, finansieringen och driften av 

fildelningstjänsten The Pirate Bay. Genom denna tjänst kunde de tilltalade 

bland annat anses ha främjat möjligheten för andra personer att göra 

upphovsrättsligt skyddade fonogram, upptagningar av rörliga bilder och 

datorprogram tillgängliga för allmänheten. Det var nämligen möjligt för 

dessa andra personer att ladda upp och lagra så kallade torrentfiler till 

tjänsten. Förutom att tillhandahålla en databas innebar tjänsten vidare även 

att användare kunde söka efter och ladda ner dessa torrentfiler. Tingsrätten 

ogillade åtalet rörande förberedelse till brott mot URL däremot dömdes alla 

de tilltalade för medhjälp till brott mot URL. Målet kom därefter att 

överklagas till hovrätten.  

 

                                                 
118 Se kap. 4.2. 
119 Se Asp och Rosén 2011. 
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4.4.2 Hovrättens bedömning 

Hovrätten ansåg att de tilltalade, genom att tillhandahålla fildelningstjänsten 

The Pirate Bay, kunde anses ha främjat brott mot URL. Detta genom att 

möjliggöra för andra personer att göra upphovsrättsligt skyddat material 

tillgängligt för allmänheten. Domstolen övergick efter detta till att diskutera 

huruvida de tilltalade kunde anses vara fria från straffansvar med hänsyn till 

rättsvetenskapliga teorier om ansvarsfrihet genom social adekvans eller 

bristande gärningsculpa. Hovrätten hänvisade i detta sammanhang till 

Jareborgs resonemang kring dessa teorier120 och konstaterade att trots att en 

gärning kunde anses ha inneburit ett medvetet risktagande för en skadlig 

effekt kunde den, under vissa förutsättningar, betraktas som tillåten. Hänsyn 

skulle härvid tas till bland annat riskens art, vilka värden riskerna riktade sig 

mot, gärningens sociala värde och vilka försikthetsåtgärder som varit 

möjliga och motiverade. Mot bakgrund av detta kunde därför en söktjänst, 

som främst karaktäriserades av att utgöra ett värdefullt verktyg i en laglig 

och samhällsnyttig verksamhet, under vissa omständigheter anses vara 

tillåten med stöd av dessa teorier.  

 

Efter att ha vidtagit en avvägning mellan det socialadekvata intresset av att 

erbjuda en tjänst för fildelning av lagligt material, och den uppenbara risken 

för att verksamheten i stor utsträckning skulle medföra intrång i 

upphovsmännens grundlagsskyddade rättigheter, kom hovrätten dock fram 

till att de oskrivna undantagsreglerna om social adekvans och bristande 

gärningsculpa inte kunde anses tillämpliga i detta fall. De tilltalade dömdes 

därför, i likhet med i tingsrätten, för medhjälp till brott mot URL.  

 

4.4.3 Kommentar 

Målet har kommenterats av Asp och Rosén. När det gäller hovrättens 

resonemang kring bristande gärningsculpa och social adekvans anser 

författarna att domen utgör ett exempel på den viktiga funktion som kravet 

                                                 
120 Se Jareborg 2001, s. 212f., s. 233ff., s. 290f. 
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på gärningsculpa fyller i straffrätten för att kunna avgränsa straffansvaret. 

Innefattar en gärningen inte ett otillåtet risktagande, med beaktande av bland 

annat de risker den innebär samt dess sociala värde, ska denna inte leda till 

straffansvar. Gärningar som på detta sätt inte uppfyller kravet på 

gärningsculpa kan enligt Asp och Rosén även beskrivas som socialadekvata 

eller tillåtna till följd av ”livets regel”. Social adekvans utgör dock 

framförallt en beteckning som man sätter på resultatet i de situationer där 

det inte är möjligt att förklara varför en viss gärning ska anses vara tillåten 

på något annat sätt.121 

 

Mot bakgrund av hovrättens resonemang i målet samt Asp och Roséns 

kommentar är det, enligt min mening, möjligt att tolka det som att hovrätten 

diskuterade begreppet social adekvans på A1-nivå vid bedömningen av 

gärningsculpa (social adekvans genom bristande gärningsculpa). Domstolen 

gjorde nämligen en form av gärningsculpabedömning där man prövade 

huruvida gärningen, att tillhandahålla fildelningstjänsten The Pirate Bay, 

innefattade ett otillåtet risktagande. Enligt hovrätten fanns det en helt 

uppenbar risk för att verksamheten i stor utsträckning skulle medföra 

intrång i upphovsmännens grundlagsskyddade rättigheter. Till följd av detta 

ansåg domstolen därför att gärningen innefattade ett otillåtet risktagande. 

Ansvarsfrihet till följd av bristande gärningsculpa kunde därför inte bli 

aktuellt. Utifrån denna tolkning tycks hovrätten ha betraktat social adekvans 

som en etikett som sätts på resultatet i de fall en gärning är fri från 

straffansvar till följd av bristande gärningsculpa. Något annat som kan anses 

tala för att social adekvans aktualiserades på A1-nivå i avgörandet är det 

faktum att hovrätten behandlade teorierna om social adekvans och 

gärningsculpa gemensamt. 

 

Det skulle också vara möjligt att tolka avgörandet så att hovrätten betraktade 

gärningsculpa och social adekvans som två helt olika teorier där 

bedömningen av gärningsculpa aktualiserades på A1-nivå och prövningen 

                                                 
121 Asp och Rosén 2011, s. 112f.  
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av social adekvans på A2-nivå. Vad som talar för detta synsätt är att 

hovrätten vidtog en form av intresseavvägning mellan det socialt adekvata 

intresset av att erbjuda en tjänst för fildelning av lagligt material, och den 

uppenbara risken för att verksamheten i stor utsträckning skulle medföra 

intrång i upphovsmännens grundlagsskyddade rättigheter. Eftersom 

hovrätten behandlade dessa teorier gemensamt får den första tolkningen 

dock betraktas som den mest troliga, det vill säga att prövningen av 

ansvarsfrihet skedde på A1-nivå.  

 

4.5 Studentfallet 

4.5.1 Bakgrund 

Avgörandet NJA 2014 s. 808 utgör ett av de få fall där HD har berört social 

adekvans på ett mera ingående vis. Bakgrunden till målet var den att två 

personer, G.B.J. och D.P. hade författat en uppsats inom ramen för en kurs 

på universitet, vilken sedermera gjordes tillgänglig för handledare och 

övriga deltagare på krusen. På grund av misstag från universitetet blev 

uppsatsen även föremål för publicering på internet. Uppsatsen innehöll 

uppgifter om en persons brottslighet, T.J., som denne ansåg dels var osanna, 

dels utgjorde förtal av honom. T.J. väckte därför enskilt åtal mot G.B.J. och 

D.P. och yrkade att dessa skulle fällas för grovt förtal mot bakgrund av 

uppgifterna i uppsatsen. Tingsrätten dömde G.B.J. och D.P. för förtal. Målet 

överklagades till hovrätten som istället ändrade tingsrättens dom och 

ogillade åtalet.  

 

4.5.2 HD:s bedömning 

Frågan som HD hade att ta ställning till i målet var huruvida uppgifterna i 

uppsatsen kunde anses utgöra förtal av T.J. och om G.B.J. och D.P. därför 

skulle hållas straffrättsligt ansvariga. Förtal kan enligt 5 kap. 1 § 1st. BrB 

anses föreligga då någon utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt 

levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för 
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andras missaktning. Av bestämmelsens andra stycke följer dock att det inte 

ska dömas till ansvar i de fall den som lämnat uppgiften varit skyldig att 

uttala sig eller om det, med hänsyn till omständigheterna, var försvarligt att 

lämna uppgifter i saken, och uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann 

eller att han hade skälig grund för den.  

 

HD ansåg att rekvisiten för förtal i 5 kap. 1 § 1st. BrB kunde anses 

uppfyllda i det ifrågavarande målet. Domstolen prövade sedan huruvida de 

tilltalade skulle vara fria från straffansvar med stöd av bestämmelsens andra 

stycke. Härvid fastslog HD att det var försvarligt av de tilltalade att lämna 

de berörda uppgifterna i uppsatsen men att det saknades skälig grund för 

vissa av de i målet utpekade uppgifterna. Förutsättningarna för straffrihet 

enligt 5 kap. 1 § 2st. BrB förelåg således inte.  

 

Efter att ha fastslagit att straffrihet inte kunde meddelas med stöd av 

bestämmelsen om förtal övergick HD till att pröva om det kunde anses 

finnas någon annan grund för ansvarsfrihet. Domstolen hänvisade härvid till 

principen om social adekvans som en oskriven undantagsregel och 

konstaterade att denna princip kunde bli relevant i de situationer där det 

ansågs vara orimligt eller oavsiktligt att utkräva straffansvar. I samband med 

detta uttalade HD även följande:  

 

”I litteraturen har framförts att i de fall där ansvarsfriande undantag kan 

tänkas föreligga trots att gärningsmannen inte kan visa att uppgiften är 

sann eller att han eller hon haft skälig grund för att hålla den för sann bör 

gärningens syfte ha särskild betydelse. Som exempel på sådana syften har 

anförts avsikt att motverka ryktesspridning, framställa en dementi, påtala 

missförhållande, påkalla utredning och reparera eller förhindra någon 

sorts skadeverkan.”122  

 

I detta fall förelåg dock inte något av de ovan nämnda syftena enligt HD. 

Istället konstaterade domstolen att det faktum att de båda tilltalade var 

                                                 
122 NJA 2014 s. 808, (p. 24, s. 836). Litteraturen som HD hänvisade till i sammanhanget 

bestod av: Asp, Petter; Ulväng, Magnus och Jareborg, Nils: Kriminalrättens grunder, 

Uppsala 2010, samt Jareborg, Nils och Friberg, Sandra: Brotten mot person och 

förmögenhetsbrotten, Uppsala 2010. 
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studenter som genomförde en utbildning, om än på universitetsnivå, kunde 

betraktas som ett argument för att ställa lägre krav på dem avseende deras 

kontroll av uppgifternas riktighet. Mot bakgrund av detta menade HD att det 

var acceptabelt att begå vissa misstag i en utbildningssituation utan att detta 

skulle föranleda straffansvar. I förevarande fall hade dock frågor om 

källkritik berörts under kursen som de tilltalade läste. De båda hade 

dessutom sedan tidigare erfarenhet av högskolestudier. Sammantaget ansåg 

HD därför att någon undantagsregel om ansvarsfrihet på grund av social 

adekvans inte kunde anses tillämplig. G.B.J. och D.P. dömdes därför för 

förtal.  

 

4.5.3 Kommentar 

Det är möjligt att uppfatta det som att HD hänvisade till social adekvans 

som en oskriven undantagsregel för ansvarsfrihet på A2-nivå. Domstolen 

konstaterade nämligen, som ett första steg i bedömningen om brott förelåg, 

att rekvisiten för förtal i 5 kap. 1 § 1st. BrB kunde anses uppfyllda innan 

man därefter prövade om det med hänvisning till social adekvans var 

möjligt att medge ansvarsfrihet.  

 

Stöd för att det var frågan om en prövning på A2-nivå kan hämtas ifrån 

Svenssons kommentar till avgörandet. Enligt honom tillämpade HD social 

adekvans i snäv mening.123 Domstolen tolkade först rekvisiten i straffbudet 

om förtal och konstaterade efter detta att det var möjligt att subsumera den 

konkreta gärningen under denna bestämmelse. I nästa steg fastslog HD 

sedan att de tilltalade saknade skälig grund för uppgifterna varefter man 

övergick till att pröva om ansvarsfrihet kunde meddelas med stöd av någon 

annan grund. Eftersom de tilltalades gärning i detta fall, det vill säga att 

lämna de aktuella uppgifterna i uppsatsen, utfördes med gärningskontroll 

var det inte möjligt att utesluta straffansvar med stöd av ett resonemang 

                                                 
123 Se kap. 3.3 för vad som avses med social adekvans i snäv mening. Jag har tolkat det som 

att Svenssons uppfattning rörande begreppet i dess snäva mening kan placeras på A2-nivå i 

brottsbegreppet.  
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kring avsaknad av gärningsculpa. Vidare kunde ingen av de andra 

rättfärdigande omständigheterna anses tillämpliga. Det enda alternativ som 

återstod var således för HD att diskutera ansvarsfrihet med stöd av principen 

om social adekvans.124 

 

Svensson pekar vidare på att HD tycktes betrakta social adekvans som en 

oskriven undantagsregel eller undantagsprincip. När HD konstaterat att 

gärningen uppfyllde rekvisiten i straffbudet övergick domstolen nämligen 

till att pröva om ansvarsfrihet kunde meddelas med beaktande av denna 

princip. I målet verkar HD ha betraktat principen om social adekvans som 

en allmän bedömning i det enskilda fallet kring huruvida det framstår som 

orimligt eller oavsiktligt att hålla någon straffrättsligt ansvarig.  Något stöd 

som ger domstolarna rätt att företa en sådan bedömning i varje konkret fall 

saknas dock enligt Svensson. Han anser istället att utgångspunkten inom 

straffrätten borde vara att rättstillämpningen är lagbunden samt att aktuella 

straffbud faktiskt tillämpas.125  

 

Enligt Svensson hade det varit möjligt att motivera ansvarsfrihet i liknande 

fall som det aktuella med stöd av bestämmelsen om förtal i 5 kap. 1 § BrB. 

Att hänvisa till social adekvans som en oskriven undantagsregel är därför 

inte nödvändigt i dessa fall. Istället menar han att HD hade kunnat göra 

gällande att om en uppgift lämnas i vissa särskilda syften kan det betraktas 

som att uppgiftslämnaren har haft skälig grund för att göra detta. 

Ansvarsfrihet hade således kunnat hanteras inom ramen för tolkningen av 

straffbudets rekvisit istället för med en hänvisning till en undantagsregel. 

Mot bakgrund av detta anser Svensson därför att det föreligger svårigheter 

med att peka på några klara allmänna slutsatser av avgörandet.126 

 

                                                 
124 Svensson 2016, s. 411f. 
125 Svensson 2016, s. 412. 
126 Svensson 2016, s. 414. 



 61 

4.6 Vapenfallet 

4.6.1 Bakgrund 

I NJA 2015 s. 45 stod en person, D.S., åtalad för vapenbrott samt två 

personer, T.M. och A.J., för anstiftan till vapenbrott. Bakgrunden till målet 

var den att tidningen Expressen i ett reportage ville undersöka hur enkelt det 

var att köpa vapen i Malmö. Tidningens chefredaktör T.M. beslutade därför 

att reportern D.S. skulle försöka köpa ett illegalt skjutvapen. D.S. köpte en 

halv-automatisk pistol som han sedan transporterade till ett hotell där vapnet 

låstes in i ett säkerhetsskåp på ett av rummen. Under själva uppdraget hade 

D.S. regelbunden kontakt med den tjänstgörande nyhetschefen A.J. Denne 

fanns bland annat med på telefon när vapnet inhandlades. Efter att D.S. 

genomfört köpet meddelade han, i enlighet med de direktiv han fått från 

redaktionsledningen, polisen om detta, vilka senare kom och hämtade 

vapnet på hotellet. Tingsrätten dömde D.S. för vapenbrott, T.M. för 

anstiftan till vapenbrott och A.J. för medhjälp till vapenbrott. Hovrätten 

fastställde tingsrättens domslut.   

 

4.6.2 HD:s bedömning 

I HD gjorde de tilltalade bland annat gällande att de skulle vara fria från 

straffansvar till följd av social adekvans. Köpet av vapnet skedde nämligen i 

syfte att göra ett reportage kring tillgången på illegala vapen i Malmö. Detta 

fick enligt de tilltalade anses utgöra en sådan handling som kunde omfattas 

av begreppet social adekvans och som därmed inte skulle föranleda 

straffansvar.  

 

HD konstaterade först och främst att D.S.:s hantering av vapnet utgjorde 

vapeninnehav enligt 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), vilket innebar att det 

rörde sig om en straffbar gärning. De faktum att D.S. endast innehaft vapnet 

en begränsad tid, att köpet genomförts för Expressens räkning, samt att 

avsikten var att överlämna vapnet till polisen spelade enligt domstolen ingen 
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roll i sammanhanget. Vidare fastslogs att T.M. och A.J. kunde anses ha 

främjat denna gärning.  

 

HD ansåg att det var utrett att tanken med att köpa vapnet var att få fram 

information som skulle bli föremål för publicering. Domstolen poängterade 

vidare att både yttrandefriheten och informationsfriheten var 

grundlagsskyddade. Ett av syftena med dessa regleringar var att skydda 

massmediernas möjligheter att få tillgång till information för publicistiska 

ändamål. Vapeninnehav kunde dock enligt HD inte betraktas som en sådan 

metod för att anskaffa uppgifter som kunde anses skyddad i 

tryckfrihetsförordningen. Domstolen påpekade dock att det kunde finnas fall 

där brott i journalistiskt efterforskningsarbete inte skulle föranleda 

straffansvar, även om tryckfrihetsförordningen inte kunde anses tillämplig.  

 

För att avgöra huruvida vapeninnehavet skulle resultera i straffansvar gjorde 

HD en intresseavvägning mellan de intressen som låg bakom regleringen i 

vapenlagen och de intressen som yttrandefriheten och informationsfriheten 

skyddade. Härvid konstaterade domstolen att det dels fanns ett betydande 

samhällsintresse av att förhindra okontrollerade vapeninnehav, dels ett 

publicistiskt ändamål med att utreda hur enkelt det var att få tillgång till 

vapen i Malmö, vilket fick anses vara ett ämne av allmänt samhälleligt 

intresse. Enligt HD kunde dock det publicistiska intresset inte anses väga så 

tungt att det var acceptabelt att faktiskt köpa ett vapen. Istället hade andra 

metoder kunnat tillämpas för att klarlägga denna fråga. Sammantaget ansåg 

HD att det, mot bakgrund av utfallet av ovan nämnda intresseavvägning, 

inte fanns anledning att medge ansvarsfrihet med hänvisning till social 

adekvans. HD dömde därför D.S. för vapenbrott, T.M. för anstiftan till 

vapenbrott och A.J. för medhjälp till vapenbrott. 

 

4.6.3 Kommentar 

I det ifrågavarande fallet nämnde HD bara helt kort att gärningen inte kunde 

anses befriad från straffansvar till följd av social adekvans. Bedömningen 
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skedde dock på A2-nivå för att avgöra om det var möjligt att medge 

ansvarsfrihet med hänvisning till detta begrepp. Det första HD gjorde var 

nämligen att pröva om den aktuella gärningen kunde bedömas falla in under 

någon brottsbeskrivning, varvid domstolen fastslog att gärningen kunde 

anses uppfylla rekvisiten för vapenbrott enligt vapenlagen. En 

brottsbeskrivningsenlig gärning på A1-nivå förelåg således i målet. Därefter 

övergick HD till att pröva om gärningen trots detta kunde anses vara fri från 

ansvar på någon grund, vilket därför skedde på A2-nivå.  

 

För att komma fram till att gärningen inte skulle vara fri från ansvar med 

hänvisning till social adekvans vidtog HD en intresseavvägning mellan 

intressena bakom kriminaliseringen av vapeninnehav och det publicistiska 

intresse, som fanns med att genomföra detta reportage. Mot bakgrund av 

detta verkar tillämpningen av social adekvans förutsätta att det föreligger en 

intressekonflikt mellan lagföring och ett annat intresse. Med detta synsätt 

kan en gärning endast vara fri från ansvar med hänvisning till social 

adekvans om detta andra intresse kan anses väga tyngre än 

lagföringsintresset.  

 

4.7 Sammanfattning 

I de rättsfall som granskats närmare har begreppet social adekvans 

diskuterats i förhållande till flera olika typer av brott. Tillämpningen av 

social adekvans som begrepp tycks således inte vara begränsad till vissa 

särskilda brottstyper. Istället kan begreppet aktualiseras i vitt skilda 

situationer. Eftersom fallen skiljer sig ganska markant ifrån varandra är det 

svårt att peka på några gemensamma drag för när det blir relevant att 

diskutera social adekvans närmare. I flera avgörande är det dock tydligt att 

tillämpningen av social adekvans förutsätter att det föreligger någon form av 

intressekonflikt mellan intresset av lagföring och ett annat intresse. För att 

ansvarsfrihet ska medges i sådana fall har det krävts att detta andra intresse 

kan anses väga tyngre.  
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Vad gäller frågan på vilken nivå i brottsbegreppet som social adekvans 

aktualiseras i de olika avgörandena kan konstateras att detta begrepp i 

nästan alla fall diskuterats på A2-nivå. Social adekvans har då betraktats 

som en allmän princip som det är möjligt att hänvisa till för att kunna medge 

ansvarsfrihet i situationer där det framstår som orimligt att utkräva 

straffansvar. Slutsatsen att det rört sig om en bedömning på A2-nivå i 

avgörandena grundar sig bland annat att på att social adekvans i flera 

avgörande betraktats som en oskriven undantagsregel. Likaså har frågan om 

social adekvans, i flertalet avgöranden, lyfts fram i samband med 

diskussionen kring möjligheterna att medge ansvarsfrihet, det vill säga först 

efter det att en brottsbeskrivningsenlig gärning konstaterats föreligga. I 

sammanhanget ska dock noteras att i avgörandet RH 2013:27 verkar det 

som hovrätten ansåg att begreppet social adekvans aktualiserades på A1-

nivå i samband med prövningen av gärningsculpa (social adekvans genom 

bristande gärningsculpa). Likaså är det, mot bakgrund av vad som 

framkommit i doktrin, möjligt att diskutera om inte HD i NJA 2014 s. 808 

egentligen hade kunnat hänvisa till social adekvans redan på A1-nivå vid 

tolkningen av straffbudets rekvisit, istället för att diskutera tillämpningen av 

social adekvans som en oskriven undantagsregel på A2-nivå.  
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5 ”Social adekvans” i andra 
nordiska länder 

5.1 Inledning 

För att bidra med perspektiv på tillämpningen av social adekvans i svensk 

straffrätt behandlas i detta kapitel hur gärningar, som i svensk rätt kan anses 

vara socialadekvata, hanteras i de nordiska länderna Norge, Danmark och 

Finland. Valet av länder grundar sig på att dessa i stor utsträckning tillämpar 

en straffrättslig ansvarsstruktur som påminner om den svenska. Det är därför 

intressant att granska om man även i andra nordiska länder hänvisar till 

begreppet social adekvans, för att förklara varför vissa gärningar inte ska 

föranleda straffansvar, eller om det finns något annat sätt att hantera 

gärningar av detta slag på. I detta kapitel kommer således de olika ländernas 

syn i denna fråga att behandlas i tur och ordning.127  

 

5.2 Norsk straffrätt 

För att en gärning ska anses vara straffbar i Norge uppställs det enligt 

Mæland i teorin ett krav på att denna ska vara rättsstridig. En gärning kan 

som utgångspunkt anses rättsstridig då den uppfyller rekvisiten i ett 

straffbud. Alla gärningar som kan anses vara brottsbeskrivningsenliga ska 

dock inte betraktas som rättsstridiga. Det är nämligen inte möjligt att ta 

hänsyn till alla omständigheter som kan ha betydelse för bedömning av 

huruvida en gärning är straffbar, direkt i straffbuden. En situation kan därför 

uppstå där en handling kan anses uppfylla en brottsbeskrivning men trots 

detta inte ska föranleda straffansvar. För att förhindra att gärningar ska 

betraktas som rättsstridiga i sådana situationer finns ett antal objektiva 

                                                 
127 Vad gäller urvalet av material i denna del har detta diskuterats i kap. 1.5, se även kap. 

1.3 rörande avgränsning av material. 
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straffrihetsgrunder reglerade i lag som utesluter straffansvar.128 Som 

exempel på sådana grunder kan nämnas nöd och nödvärn.129  

 

Förutom de objektiva straffrihetsgrunderna anser Mæland att 

rättsstridighetsbegreppet även innefattar att gärningar kan vara fria från 

straffansvar med stöd av en restriktiv tolkning av straffbuden i vissa 

situationer. Den vägledande regeln kring tolkning av straffbud kan härvid 

anses vara att en gärning inte ska bedömas som straffbar om den inte är 

otillbörlig i förhållande till de intressen som straffbudet avser att skydda. 

Vidare understryker Mæland att det inte är rättsstridighetsbegreppet i sig 

som drar gränsen för vad som ska anses straffbart. Detta begrepp täcker 

enbart det faktum att ansvarsfrihet kan medges genom en restriktiv tolkning 

av straffbud. Själva tolkningen sker istället med stöd av allmänna 

lagtolkningsprinciper. En restriktiv tolkning av ett straffbud kan dock vara 

påkallad av olika skäl. Exempelvis kan en sådan tolkning aktualiseras för att 

undvika att ett straffbud hamnar i konflikt med grundlagen i en viss 

situation. Vidare kan en restriktiv lagtolkning även bli relevant för att 

förhindra att gärningar, som inte varit avsedda att träffas av kriminalisering, 

bestraffas.130  

 

Även Gröning, Husabø och Jacobsen anser att straffansvar kan uteslutas 

genom restriktiv lagtolkning. I rättsstridighetsbegreppet inryms nämligen 

tanken att straffbud i vissa situationer måste tolkas restriktivt. Vad som 

avses är sådana situationer där det egentligen är möjligt att subsumera en 

viss gärning under ett straffbud men där denna gärning, på ett väsentligt sätt, 

kan anses skilja sig från sådana gärningar som lagstiftaren i första hand har 

ansett ska vara föremål för kriminalisering.131 

 

Vad gäller frågan när en restriktiv lagtolkning av straffbud aktualiseras 

poängterar Gröning, Husabø och Jacobsen att huvudregeln i norsk straffrätt 

                                                 
128 Mæland 2012, s. 93. 
129 Se Mæland 2012, s. 134. 
130 Mæland 2012, s. 93ff. 
131 Gröning, Husabø och Jacobsen 2015, s. 245.  
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är att straffbud inte ska tolkas restriktivt. Vidare kan en sådan tolkning inte 

anses motiverad enbart på grund av att en gärning på något vis avviker från 

de typfall som straffbudet primärt tar sikte på att straffa. Är en gärning att 

betrakta som ”normal” talar detta dock för att denna inte ska subsumeras 

under ett straffbud. En normalitetsbedömning måste därför göras för att 

komma fram till huruvida en viss gärning framstår som normal. Som 

exempel kan gärningar som anses vara vanligt förekommande och allmänt 

accepterade motivera en restriktiv lagtolkning av ett straffbud i vissa 

situationer.132   

 

I förarbeten har diskuterats huruvida en uttrycklig regel om restriktiv 

lagtolkning borde införas i norsk straffrätt. Straffelovkommisjonen valde att 

lägga fram ett lagförslag som innebar att om ingen av de lagstadgade 

straffrihetsgrunderna var tillämpliga, kunde särskilda omständigheter 

medföra att en gärning inte skulle subsumeras under ett straffbud.133 Någon 

regel antogs dock aldrig då det inte ansågs lämpligt att reglera ett sådant 

tolkningsförfarande direkt i lag. Vidare bedömdes det även föreligga 

svårigheter med att formulera en tydlig regel i sammanhanget.134 

 

5.3 Dansk straffrätt 

Enligt Baumbach krävs det att en gärning kan anses vara rättsstridig för att 

någon ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för denna i dansk rätt. En 

gärning är endast rättsstridig om två förutsättningar är uppfyllda. Det första 

kravet innebär att någon av de objektiva straffrihetsgrunderna som nöd och 

nödvärn inte får föreligga. Det andra kravet innebär att gärningen måste 

anses vara materiellt typisk. Med sistnämnda krav avses att det inte får 

föreligga så kallad materiell atypicitet. En gärning kan anses materiellt 

atypisk om den inryms i ett straffbuds ordalydelse, men tolkningen av 

straffbudet resulterar i att denna faller utanför det kriminaliserade området. 

                                                 
132 Gröning, Husabø och Jacobsen 2015, s. 247ff. 
133 NOU 1992:23, s. 105, se även NOU 2002:4. 
134 Ot.prp.nr.90 (2003-2004), s. 215.  
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Gärningar som på detta sätt är undantagna från straffansvar kan betraktas 

som materiellt atypiska. För att en gärning ska vara straffbar krävs således 

att den, förutom att omfattas av ett straffbuds ordalydelse, även uppfyller 

kravet på materiell typicitet.135  

 

Utöver Baumbach har även Langsted behandlat materiell atypicitet närmare. 

Han anser att det vore orimligt att bestraffa alla gärningar som inryms i 

lagens ordalydelse. Vissa gärningar bör därför vara undantagna från 

straffansvar trots att de formellt sett är möjligt att subsumera dessa under en 

brottsbeskrivning. I flera straffbud har införts rekvisit som rättsstridig, 

oberättigad och olovlig för att kunna utesluta sådana gärningar från 

straffansvar. Även när något sådant straffbud inte är aktuellt kan 

straffansvar uteslutas med stöd av en restriktiv tolkning av straffbuden. I 

dessa fall föreligger materiell atypicitet.136  

 

Kravet på materiell typicitet saknar enligt Baumbach stöd i lag. Istället rör 

det sig om en oskriven tolkningsprincip som har utvecklats i doktrin och 

rättspraxis. Mot bakgrund av straffbestämmelsernas generella och 

omfattande utformning anses tolkningsprincipen om materiell typicitet 

utgöra en viktig modell för att begränsa straffansvaret. Principen kan även 

anses komma till uttryck i vissa straffbud genom att det i dessa uppställs 

rekvisit såsom ”rättsstridig” eller ”omotiverad” för att en gärning ska vara 

straffbar. Ibland följer det även av förarbeten att särskilda typer av gärningar 

ska vara undantagna från straffansvar. Tolkningsprincipen om materiell 

typicitet är dock tillämplig i förhållande till alla straffbud oavsett vad som 

följer av lag eller förarbeten.137 

 

Toftegaard Nielsen anser att det inte är möjligt att på ett tydligt sätt ange 

vilka gärningar som kan betraktas som materiellt atypiska i förhållande till 

ett straffbud.138 Baumbach hävdar dock att det går att uppställa tre riktlinjer 

                                                 
135 Baumbach 2008, s. 453f, s. 465. 
136 Langsted 2015, s. 67. 
137 Baumbach 2008, s. 466. 
138 Toftegaard Nielsen 2013, s. 43. 
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som vägledning för att besvara denna fråga. För att en gärning ska anses 

vara materiellt atypisk ska den för det första inte innehålla sådana 

kännetecken som förknippas med det aktuella brottet. Som exempel 

betraktas en läkares amputation av ett finger inte som våld, då denna 

gärning saknar de kännetecknen som förknippas med våld. Ett annat 

exempel som kan nämnas är att en polismans kontakt med 

barnpornografiskt material under utredningsarbete inte ska betraktas som ett 

brott. Eftersom gärningen sker i samband med tillåtet utredningsarbete kan 

den nämligen inte anses innehålla de kännetecken som förknippas med 

brott. Vidare ska man med rimlighet kunna säga att gärningen, rent 

straffrättsligt, inte kan anses vara omotiverad eller rättsstridig. Detta innebär 

att gärningen inte ska utgöra en kränkning av skyddsintressena bakom 

straffbudet. Till sist ska straffriheten kunna anses följa av omständigheterna 

vid gärningen. Så är fallet om det vid bedömningen av straffbudet inte 

framstår som konstlat att undanta en viss gärning från tillämpningsområdet, 

trots att denna inryms i straffbudets ordalydelse.139 

 

Vidare understryker Baumbach att materiellt atypiska gärningar endast ska 

bestå i en mindre straffri grupp inom ett straffbuds tillämpningsområde. 

Gärningar som är materiellt atypiska ska således inte utgöra en större 

självständig kategori av gärningar. Tanken är nämligen inte att 

begränsningen av straffbudens tillämpningsområde enbart ska göras med 

stöd av tolkningsprincipen om materiell typicitet. Ett annat synsätt riskerar 

medföra att maktdelningen mellan lagstiftare och domstol rubbas. 

Lagstiftaren har nämligen till uppgift att fastslå vilka gärningar som ska 

kriminaliseras medan domstolen genom tolkning ska konstatera vad som 

utgör gällande rätt. Denna tolkning måste dock ha stöd i lag. När domstolen 

ska begränsa det straffbara området fordras således att det finns lagstöd för 

en viss tolkning.140 

 

                                                 
139 Baumbach 2008, s. 530f.  
140 Baumbach 2008, s. 535. 
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5.4 Finsk straffrätt 

I den finska straffrätten uppställs ett krav på rättsstridighet för att en gärning 

ska anses vara straffbar.141 Enligt Frände föreligger en presumtion för att en 

brottsbeskrivningsenlig gärning ska betraktas som rättsstridig. Det finns 

dock ett antal rättfärdigande grunder som medför att, en annars 

brottsbeskrivningsenlig gärning, kan anses vara tillåten. Flera av dessa 

grunder finns reglerade direkt i lag som exempelvis nöd och nödvärn. Det 

finns däremot inget hinder för domstolen att utveckla nya rättfärdigande 

grunder.142 Någon tillämpning av social adekvans som en oskriven 

rättfärdigande grund förekommer dock inte. Frände menar istället att 

begreppet social adekvans aktualiseras vid tolkningen av 

straffbestämmelser. Enligt honom finns det nämligen en möjlighet att beakta 

gärningens ställning i den sociala gemenskapen vid tolkning av 

straffbestämmelser i finsk rätt, vilket kan resultera i att en gärning bedöms 

vara socialadekvat trots att den faktiskt inryms i bestämmelsen ordalydelse. 

Sett ur detta perspektiv utgör dock begreppet social adekvans endast en 

beteckning på gärningar som kan anses bestå i bagatellartade överträdelser 

av normer av ordningsnatur.143   

 

I sammanhanget ska noteras att Frände i senare doktrin avseende den 

allmänna straffrätten i Finland inte berör begreppet social adekvans alls.144 

Begreppet omnämndes inte heller i förarbeten rörande lagstiftning om 

straffrättens allmänna läror i finsk rätt.145 Vidare förekommer inte någon 

diskussion kring social adekvans i annan finsk doktrin på området. Vad 

gäller tolkningen av straffbestämmelser har Utriainen uttalat att 

bestämmelsens ordalydelse utgör grunden för tolkningen. Det är dock även 

tillåtet att använda sig av en teleologisk tolkningsmetod där bestämmelsens 

                                                 
141 RP 44/2002 rd, s. 9.  
142 Frände 2012, s. 147. 
143 Frände 2004, s. 58, se även not 63 samma sida.  
144 Se Frände 2012. 
145 Se RP 44/2002 rd. 
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ändamål får betydelse för tolkningen. Detta förutsätter dock att tolkningen 

håller sig inom ramen för bestämmelsens ordalydelse.146 

 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts finns det anledning att ifrågasätta 

om begreppet social adekvans verkligen tillämpas i den finska straffrätten. 

Oavsett om så är fallet är det dock troligt att man i finsk rätt använder 

lagtolkning för att utesluta vissa gärningar ifrån straffansvar, även om man 

faktiskt inte begagnar sig av begreppet social adekvans i detta sammanhang.  

 

5.5 Sammanfattning 

I Norge, Danmark och Finland uppställs ett krav på att en gärning ska vara 

rättsstridig för att straffansvar ska kunna utkrävas. Detta krav innebär att 

straffansvar kan vara uteslutet till följd av att någon av de objektiva 

straffrihetsgrunderna är tillämpliga som exempelvis nöd och nödvärn. 

Förutom med stöd av dessa grunder är uppfattningen i Norge och Danmark 

att det är möjligt att tillämpa en restriktiv tolkning av straffbuden för att 

begränsa straffansvaret för vissa gärningar. En sådan tolkning blir relevant 

att göra vid gärningar som inryms i ett straffbuds ordalydelse men som trots 

detta bör anses falla utanför det kriminaliserade området. Utgångspunkten i 

norsk straffrätt är dock att straffbud inte ska tolkas restriktivt. Om en 

gärning efter en normalitetsbedömning är att betrakta som allmänt 

accepterad och vanligt förekommande har dock detta, i norsk doktrin, 

ansetts tala för en restriktiv tolkning av det aktuella straffbudet. I den danska 

doktrinen har istället tre riktlinjer lyfts fram som vägledning för att avgöra 

huruvida en restriktiv lagtolkning ska tillämpas. Principen om restriktiv 

lagtolkning saknar dock stöd i lag i båda länderna. Det uppställs därför inte 

några klara rekvisit som måste vara uppfyllda för att det ska bli relevant att 

tolka straffbuden restriktivt.  

 

                                                 
146 Utriainen 2015, s. 39. 
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Någon hänvisning till begreppet social adekvans förekommer varken i norsk 

eller dansk straffrätt. Det finns således inte någon allmän princip om social 

adekvans som tillämpas som en oskriven ansvarsfrihetsgrund för att utesluta 

straffansvar i dessa länder. Vad gäller den finska straffrätten nämns 

begreppet social adekvans endast i viss doktrin. Begreppet betraktas dock 

inte som en allmän oskriven grund för ansvarsfrihet utan aktualiseras enligt 

denna uppfattning istället inom ramen för tolkningen av straffbuden.  
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6 Analys och slutsatser 

6.1 Inledning 

I detta kapitel ska uppsatsens frågeställningar besvaras och resultatet av 

utredningen analyseras. De frågeställningar som uppställts lyder som följer: 

 

 Hur kan ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar motiveras på 

andra, godtagbara sätt, än med hänvisning till principen om social 

adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund? 

 

 Kan det, mot bakgrund av svaret på första frågan, anses motiverat att 

tillämpa en princip om social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund?  

 

 

6.2 Flera sätt att hantera socialadekvata 
gärningar på?  

Utifrån den utredning som gjorts kan konstateras att det finns olika 

uppfattningar i den straffrättsliga doktrinen kring hur begreppet social 

adekvans kan användas. Vissa författare menar att detta begrepp aktualiseras 

redan på A1-nivå i brottsbegreppet vid bedömningen av huruvida en gärning 

är brottsbeskrivningsenlig. Mer konkret anses det finnas utrymme att göra 

reduktionsslut vid tolkningen av straffbestämmelser, för att på så vis 

utesluta socialadekvata gärningar ifrån straffansvar. Straffbestämmelserna 

tolkas då på ett sådant sätt att gärningar av detta slag faller utanför 

tillämpningsområdet för dessa, trots att gärningarna faktiskt kan anses 

rymmas inom bestämmelsernas ordalydelser. Genom att göra reduktionsslut 

inskränks således det straffbara området då straffbestämmelsen ges en 

innebörd som är snävare än det språkliga betydelseområdet. Sett ur detta 

perspektiv blir social adekvans ett begrepp som används för att förklara 

varför en straffbestämmelse ska tolkas på ett särskilt vis.  
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Användandet av lagtolkning för att utesluta vissa gärningar ifrån 

straffansvar förekommer även i Norge, Danmark och troligtvis Finland. I 

likhet med synen i svensk straffrätt ska inte alla gärningar som kan anses 

inrymmas i en straffbestämmelses ordalydelse bestraffas i dessa länder. För 

att begränsa straffansvaret tolkas straffbestämmelser i Norge och Danmark 

därför restriktivt. Detta innebär att gärningar som formellt sett kan 

subsumeras under en bestämmelse, men som inte varit avsedda att träffas av 

kriminalisering, faller utanför tillämpningsområdet för bestämmelsen. 

Ansvarsfrihet för gärningar, som i svensk rätt kan anses vara socialadekvata, 

hanteras således i dessa länder inom ramen för tolkningen av 

straffbestämmelser. Något behov av att använda sig av en allmän princip om 

social adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund finns mot bakgrund av 

detta inte. 

 

Förutom vid lagtolkning har begreppet social adekvans också ansetts 

aktualiseras på A1-nivå som beteckning på gärningar som inte uppfyller 

kravet på gärningsculpa (social adekvans genom bristande gärningsculpa). 

En del socialadekvata gärningar innefattar nämligen inte något otillåtet 

risktagande, vilket medför att dessa inte kan anses vara gärningsculpösa. 

Bedömningen av gärningsculpa blir dock bara aktuell att göra när gärningen 

bestått i ett okontrollerat orsakande. Om gärningsmannen istället 

kontrollerar hela händelseförloppet fram tills att brottet är fullbordat kan 

gärningen anses vara gärningsculpös. Någon prövning av otillåtet 

risktagande behöver inte göras i dessa fall. När exempelvis en läkare skär i 

en patient under en operation vidtar denne en kontrollerad gärning som 

uppfyller rekvisiten för misshandel i 3 kap. 5 § BrB. Eftersom gärningen 

vidtas med full kontroll föreligger gärningsculpa i en sådan situation.  

 

Trots att uppfattningen i viss doktrin har ansetts vara att begreppet social 

adekvans kan bli relevant redan på A1-nivå är den övervägande åsikten i 

doktrin och förarbeten att detta begrepp aktualiseras på A2-nivå som en 

allmän princip, med stöd av vilken, det är möjligt att medge ansvarsfrihet 

för vissa gärningar. Social adekvans i denna form hänvisas till i situationer 
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där det betraktas som orimligt att utkräva straffansvar för en viss gärning, 

men där det saknas andra regler för att förklara varför gärningen ska vara fri 

från ansvar. Detta är också den uppfattning som intagits i rättspraxis. I de 

rättsfall som studerats i uppsatsen har social adekvans nästan genomgående 

behandlats som en oskriven undantagsregel på A2-nivå. Det ska dock 

poängteras att de rättsfall som valts är sådana där domstolarna uttryckligen 

använt begreppet social adekvans. Det skulle därför kunna finnas fall då 

domstolarna väljer att hantera ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar, 

exempelvis vid tolkningen av straffbestämmelser, utan att använda sig av 

begreppet social adekvans. Till följd av detta är det därför osäkert hur pass 

långtgående slutsatser det är möjligt att dra avseende hanteringen av 

socialadekvata gärningar i rättspraxis, utifrån de avgöranden som studerats. 

Rättsfallen ger dock en indikation på att domstolarna anser att det är möjligt 

att utesluta straffansvar för vissa gärningar med stöd av social adekvans på 

A2-nivå.  

 

Mot bakgrund av vad som anförts i detta avsnitt blir slutsatsen att det, 

förutom med hänvisning till social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund, även får anses finnas andra godtagbara sätt att motivera 

ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar på inom ramen för den rådande 

ansvarsstrukturen. I doktrinen har det nämligen ansetts vara möjligt att 

utesluta straffansvar för denna typ av gärningar redan på A1-nivå dels 

genom lagtolkning, vilket också är det sätt som Norge, Danmark och 

troligen även Finland hanterar liknande gärningar på, dels vid bedömningen 

av gärningsculpa.  

 

6.3 Social adekvans - en motiverad 
ansvarsfrihetsgrund? 

Som svaret på uppsatsens första frågeställning visat finns det möjlighet att 

hantera ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar redan på A1-nivå i 

brottsbegreppet, vid tolkningen av straffbestämmelser. Även kravet på 

gärningsculpa innebär att straffansvar för en del av dessa gärningar kan 
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uteslutas på A1-nivå. Det finns därför anledning att ställa sig frågande till 

om det verkligen kan anses motiverat att, på A2-nivå, medge ansvarsfrihet 

med hänvisning till den allmänna principen om social adekvans som en 

oskriven ansvarsfrihetsgrund. För att kunna besvara denna fråga är det 

nödvändigt att göra en bedömning av om de alternativ som finns på A1-nivå 

kan anses tillräckliga för att täcka alla sådana gärningar där straffansvar inte 

bör utkrävas.  

 

Kravet på gärningsculpa för att en gärning ska anses brottsbeskrivningsenlig 

innebär att det på A1-nivå är möjligt att undanta ett antal gärningar från 

straffansvar, där sådant ansvar framstår som orimligt att utkräva. Detta beror 

i hög grad på det krav på otillåtet risktagande som uppställs för att en 

gärning ska anses vara gärningsculpös. Innefattar en gärning inte något 

otillåtet risktagande föreligger nämligen inte gärningsculpa och gärningen är 

därför inte heller brottsbeskrivningsenlig. Ansvarsfrihet för alla 

socialadekvata gärning kan dock inte förklaras genom kravet på 

gärningsculpa. Vid fall där full gärningskontroll föreligger betraktas 

gärningen som gärningsculpös. Till följd av denna kontroll innefattar 

gärningen nämligen mer än enbart ett risktagande, samtidigt som denna kan 

anses ha orsakat följden på ett relevant sätt. Det är i dessa fall, det vill säga 

när det förelegat full gärningskontroll, som det i doktrinen ansetts finnas ett 

behov av att hänvisa till den allmänna principen om social adekvans på A2-

nivå för att medge ansvarsfrihet. Kravet på gärningsculpa täcker således inte 

in alla fall där ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar bör medges. Denna 

metod i sig gör därför inte att det framstår som omotiverat att tillämpa social 

adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund på A2-nivå.  

 

Vad gäller möjligheten att genom lagtolkning undanta socialadekvata 

gärningar ifrån straffansvar kan konstateras att denna metod inte är helt 

oproblematisk. Eftersom reduktionsslut endast utgör ett tolkningsresultat 

måste en tolkningsmetod användas för att komma fram till detta resultat. 

Den metod som ligger närmast till hands för att möjliggöra reduktionsslut 

får anses vara den teleologiska tolkningsmetoden, vilken innebär att en 
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bestämmelse tolkas utifrån sitt ändamål. På straffrättens område har det 

ansetts möjligt att utläsa vissa särskilda ändamål ur skyddsintressena bakom 

de olika straffbestämmelserna. Problemet är dock att det ibland föreligger 

svårigheter med att fastställa ett sådant skyddsintresse och därmed även 

ändamålet bakom en straffbestämmelse. Detta eftersom dessa intressen ofta 

är formulerade på ett mycket generellt sätt i förarbeten. I doktrin har den 

teleologiska tolkningsmetoden därför bedömts vara av liten betydelse vid 

tolkningen av straffbestämmelser. Går det att fastställa skyddsintresset 

bakom en straffbestämmelse får det dock anses möjligt att med stöd av 

denna lagtolkningsmetod undanta socialadekvata gärningar ifrån 

straffansvar. Ett reduktionsslut görs i dessa fall där gärningar, som inte 

bedöms kränka straffbestämmelsens skyddsintresse, faller utanför 

bestämmelsens tillämpningsområde. 

 

Även om det i vissa situationer kan anses föreligga svårigheter med att 

fastställa skyddsintresset bakom en straffbestämmelse får möjligheten att 

undanta socialadekvata gärningar från straffansvar genom lagtolkning, 

enligt min mening, anses vara en metod som kan täcka in alla sådana 

gärningar. Stöd för denna uppfattning kan hämtas ifrån den granskning som 

gjorts av de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland och deras 

hantering av liknande gärningar. I inget av dessa länder tillämpas nämligen 

social adekvans som en oskriven ansvarsfrihetsgrund. Istället hanteras 

ansvarsfrihet för gärningar som kan betraktas som socialadekvata inom 

ramen för lagtolkning.  

 

Det är dock inte bara hanteringen genom lagtolkning som kan anses vålla 

vissa problem. Att tillämpa social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund på A2-nivå är också problematiskt. Det saknas 

nämligen riktlinjer för när ansvarsfrihet kan medges med stöd av social 

adekvans. I rättspraxis har HD uttalat att social adekvans kan aktualiseras 

när det framstår som orimligt att utkräva straffansvar, vilket inte kan anses 

ge någon närmare vägledning i frågan. I flera avgörande har dock 

ansvarsfrihet med hänvisning till social adekvans diskuterats i situationer 
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där det förelegat en intressekonflikt mellan intresset av lagföring och ett 

annat intresse. Hur en avvägning mellan dessa intressen ska göras i det 

enskilda fallet finns det däremot inga riktlinjer kring. Inte heller i doktrin är 

det möjligt att utläsa någon vägledning rörande när social adekvans kan 

tillämpas. Förklaringen till detta beror till stor del på att social adekvans på 

A2-nivå betraktas som en rättfärdigande slasktratt som aktualiseras när det 

inte finns möjlighet att förklara ansvarsfrihet med stöd av andra 

undantagsregler. Det blir det därför svårt att ge denna oskrivna 

ansvarsfrihetsgrund något närmare innehåll.   

 

Till följd av vad som nu anförts finns det anledning att ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv ställa sig kritisk till rådande rättsläge avseende 

tillämpningen av social adekvans på A2-nivå. Utifrån vad HD uttalat i 

rättspraxis är det möjligt att uppfatta det som att det är upp till domstolen i 

det enskilda fallet att bedöma huruvida det är orimligt att döma till 

straffansvar, för att på så vis avgöra huruvida ansvarsfrihet ska medges med 

stöd av social adekvans. Även om ett sådant rättsläge ger utrymme för 

domstolarna att vara flexibla i sin bedömning av om man ska fria en viss 

gärning från straffansvar med hänvisning till social adekvans, riskerar 

samma rättsläge samtidigt att bidra till en oförutsebar och godtycklig 

rättstillämpning. Vidare medför avsaknaden av riktlinjer att det inte är 

möjligt att på förhand bedöma huruvida en viss gärning ska anses vara fri 

från straffansvar med stöd av social adekvans. Med hänsyn till det krav på 

förutsebarhet som uppställs inom ramen för rättssäkerhetsbegreppet kan 

detta rättsläge därför inte anses vara tillfredställande. I doktrin har 

visserligen anförts att det inte strider mot legalitetsprincipen att använda sig 

av en oskriven ansvarsfrihetsgrund om social adekvans, eftersom en sådan 

tillämpning är till fördel för den enskilde. Detta kan dock inte anses 

innebära att hur låga krav på förutsebarhet som helst kan accepteras.  

 

Avseende diskussionen kring ansvarsfrihet med stöd av social adekvans på 

A2-nivå kan även lyftas fram att Asp, Ulväng och Jareborg uttalat i doktrin 

att tillämpningen av en oskriven undantagsregel, för att medge ansvarsfrihet, 
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fordrar att undantagsfallen är typiserade för att förutsebarheten inte ska bli 

för låg. Det ska nämligen inte röra sig om en intresseavvägning i varje 

enskilt fall. Granskningen av rättsfall visar dock att tillämpningen av social 

adekvans diskuterats i förhållande till flera vitt skilda gärningar och 

brottstyper. Ansvarsfrihet med stöd av social adekvans på A2-nivå tycks 

således inte i praktiken vara begränsad till vissa särskilda typer av brott eller 

typfall inom exempelvis områden som sport och lek och hälso- och 

sjukvård. Med hänsyn till författarnas uttalande rörande förutsebarhet finns 

det därför anledning att ställa sig frågande till nuvarande rättsläge. I 

sammanhanget ska dock poängteras att det enbart finns ett fåtal fall där HD 

diskuterat tillämpningen av social adekvans. Vidare är det bara i NJA 1997 

s. 636, av de i uppsatsen studerade rättsfallen, som ett resonemang kring 

social adekvans faktiskt resulterat i ansvarsfrihet. I detta avgörande krävdes 

dessutom även att samtycke förelåg för att ansvarsfrihet skulle medges. 

Dessa omständigheter skulle kunna tyda på en viss försiktighet från 

domstolarnas sida att tillämpa social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund, med hänsyn till avsaknaden av riktlinjer samt det 

faktum att denna grund saknar stöd i lag.  

 

Utifrån vad som diskuterats i detta avsnitt kan konstateras att inget av sätten 

att hantera ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar på är helt fritt från 

problem. Samtidigt finns det ett behov av att kunna förklara varför 

straffansvar inte ska utkrävas för dessa gärningar på något sätt. Mot 

bakgrund av vad som anförts anser jag att de metoder som finns på A1-nivå, 

nämligen kravet på gärningsculpa och lagtolkning, gemensamt är tillräckliga 

för att hantera frågan om ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar. Det 

finns därför inget behov av att kunna hänvisa till social adekvans som en 

oskriven ansvarsfrihetsgrund på A2-nivå för att förklara varför dessa typer 

av gärningar inte ska föranleda straffansvar.  

 

Vidare får dessutom den kritik, som ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan 

riktas mot tillämpningen av social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund, anses tala för att det är mer lämpligt att hantera 
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ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar på A1-nivå vid tolkningen av 

straffbestämmelser. Det ska dock nämnas att Jareborg uttalat att det är svårt 

att dra en klar gräns mellan korrigering genom reduktionsslut och 

korrigering genom en oskriven undantagsregel, då denna sker på ungefär 

samma grunder. Enligt min mening är det dock bättre att hantera 

ansvarsfrihet för socialadekvata gärningar inom ramen för 

lagtolkningsprocessen, i jämförelse med stöd av social adekvans som en 

oskriven ansvarsfrihetsgrund. Genom lagtolkning får nämligen domstolarna 

en nära förankring i lagtext och förarbeten vid bedömningen av om 

ansvarsfrihet ska medges, vilket kan anses minska risken för en godtycklig 

rättstillämpning.  

 

Slutsatsen blir således att det är möjligt att motivera ansvarsfrihet för 

socialadekvata gärningar redan på A1-nivå i brottsbegreppet genom 

lagtolkning och vid bedömningen av gärningsculpa. Det finns därför inget 

behov av att använda sig av social adekvans som en oskriven 

ansvarsfrihetsgrund på A2-nivå, vilket medför att denna grund framstår som 

omotiverad. Med hänsyn till kravet på rättssäkerhet får det dessutom 

betraktas som mer lämpligt att bedömningen om ansvarsfrihet ska medges 

för dessa gärningar görs vid tolkningen av straffbestämmelser. 

 

Avslutningsvis ska poängteras att om social adekvans ska fortsätta att 

tillämpas som en oskriven ansvarsfrihetsgrund på A2-nivå i svensk straffrätt 

vore det önskvärt med ytterligare rättspraxis från HD:s sida, som tydliggör 

någon form av riktlinjer för när ansvarsfrihet kan medges med stöd av denna 

grund. Mot bakgrund av vad som konstaterats i förarbeten torde det dock 

inte vara aktuellt med någon lagreglering kring social adekvans som 

ansvarsfrihetsgrund. För att kunna täcka olika typer av situationer hade en 

sådan regel behövt vara mycket generell till sin utformning och hade därför 

inte gett mycket vägledning. Någon form av riktlinjer i rättspraxis kring 

tillämpningen av social adekvans hade dock kunnat bidra till en mer 

rättssäker rättstillämpning på området. Även om social adekvans kan 

betraktas som en form av rättfärdigande slasktratt kan nämligen tanken inte 
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anses vara att det ska vara upp till domstolarna att i varje enskilt fall bedöma 

huruvida det framstår som orimligt att döma till straffansvar, för att på så vis 

avgöra om ansvarsfrihet ska medges med stöd av social adekvans.  
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