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1. Introduktion 

1.1 Syfte och frågeställningar   

Denna uppsats syftar till att kartlägga det juridiska begreppet social adekvans inom en 

skadeståndsrättslig kontext. Här finns en lucka i den svenska juridiska doktrinen då uttrycket i 

dagsläget främst nyttjats i ett strikt straffrättsligt perspektiv. Uppsatsen ämnar också att nyttja 

denna kartläggning för att utreda om detta begrepp med fördel kan och bör användas som ett 

verktyg även inom en rent skadeståndsrättslig kontext för att på så sätt utveckla 

skadeståndsrättslig praxis i en stringent riktning.  

1.2 Metod 

Fokus under denna uppsats kommer att bestå i att beskriva de rättspolitiska och praktiska 

avvägningar som sker inom läran för social adekvans. På grund av detta kommer metoden att 

ta avstamp ur den rättsdogmatiska metoden, så som den beskrivs av Jan Kleineman. 1 Den 

första delen av uppsatsen kommer behandla den allmänna tolkningen av reglerna bakom läran 

om social adekvans, vilket i den andra delen kommer att följas av en mer konkret analys av ett 

antal typfall. På grund av dagens tunna källäge kring social adekvans inom skadeståndsrätten, 

såväl inom förarbeten, doktrin och rättspraxis, kommer avstamp att ske ur den straffrättsliga 

doktrinen, som är betydligt mer välutvecklad. 

På grund av den valda metoden kommer fokus för uppsatsens analys av rättspraxis att ligga 

på HDs praxis för att undersöka de normer som tagits fram och de rättspolitiska avvägningar 

som kan tänkas ske vid utvecklandet av denna lära. Här får underrätterna endast utrymme då 

dessa direkt berör normerna bakom läran om social adekvans samt när deras praxis på annat 

sätt hjälper till med att klargöra de bakomliggande normerna.  

Rättsregeln som sådan är svagt utvecklad samt tillåter i sig starka rättspolitiska och 

skälighetsinriktade inslag. På grund av detta kommer denna uppsats att nyttja en så kallad fri 

argumentation, där, förutom argument som följer av den strikta rättskälleläran, även rena 

skälighetsargument kommer att ges utrymme. Detta finner även stöd i det, som tidigare 

påpekats, svaga källäget, då detta krävs för att vidareutveckla denna lära. 2 

                                        

1
 Se Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, [cit. 

Korling & Zamboni, 2013], s. 21 ff.  
2
 Se nedan under t.ex. 2.1 samt Korling & Zamboni, 2013, s. 27-28- 
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På grund av detta kommer vissa rättsekonomiska argument att tas i beaktande, men denna 

uppsats har inga ambitioner att visa en heltäckande analys om läran om social adekvans 

rättsekonomiska följder. Dessa används främst för att stödja de rättspolitiska argument som 

redovisas i uppsatsen.3 

Med den övergripande redogörelsen för begreppet social adekvans inom straffrätten som 

grund, kommer en ingående juridisk analys angående begreppets nyttjande i en 

skadeståndsrättslig kontext att föras. Utredningen i denna del kommer att fokuseras på en 

granskning av skadeståndsanspråk i aktuell rättspraxis och doktrin samt lärans 

överstämmande med nu gällande skadeståndsrättsliga principer för att avgöra begreppets 

tillämplighet och användbarhet som skadeståndsrättsligt begrepp. Läran kommer sen att 

jämföras med ett antal andra ansvarsfrihetsgrunder, med visst fokus på samtyckesbegreppet i 

svensk rätt. Annan nordisk rätt kommer även här att användas som illustrativa exempel.  

På grund av en liknande studie som denna inte har genomförts tidigare i Sverige så har 

frågeställningarna hållits relativt breda. Detta har inneburit att arbetet är något längre än 

brukligt. För att motverka att läsaren förvirrar sig i textmassan inkorporeras viss analys och 

specifika slutsatser ofta under respektive rubrik, medan mer allmänna slutsatser lämnas till 

slutet av uppsatsen. 

1.3 Uppsatsens innehåll 

Uppsatsen kommer i kapitel 2 att inledas med en övergripande utredning av läran om 

social adekvans och dess definition. Vissa närliggande juridiska läror tas även upp för att 

tydligare markera gränserna mot dessa. I kapitel 3 presenteras de allmänna skillnaderna och 

likheterna mellan skadestånds- och straffrätt samt läran om social adekvans i förhållande till 

dessa juridiska discipliner. Här ges även ett antal översiktliga redovisningar av andra, mer 

väldokumenterade, ansvarsfrihetsgrunder för att dessa ska kunna nyttjas för jämförelser och 

analogier. I kapitel 4 följer en utredning med fokus på några av de typfall av social adekvans 

som tagits fram i praxis och doktrin. Dessa presenteras med utgångspunkt främst i den 

straffrättsliga definitionen av social adekvans. Denna del kommer att presenteras relativt 

övergripande för att möjliggöra att läsaren tillgodogör sig en grundförståelse för begreppet 

social adekvans och aktuell rättspraxis på området, med fokus på HD. Uppsatsen avslutas 

med en övergripande analys och allmänna slutsatser i kapitel 5. 

                                        

3
 Se Korling & Zamboni, 2013, s. 175 ff.  
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att fokusera på svensk rätt och doktrin. Därmed kommer utländsk 

nationell rätt samt gemenskapsrätten inte att beröras annat än i särskilda fall. När så sker 

ligger uppsatsens fokus på de övriga nordiska ländernas rättsordningar. Denna avvägning har 

skett på grund av att de undantagsregler som bygger på social adekvans till stor del inte står 

att finna i lagtext (se nedan  under 2.1), därmed skulle en komparativ jämförelse i detta stadie 

innebära stora avgränsnings- och diskrepansproblem som inte kan anses passande för en 

uppsats av denna begränsade omfattning. Detta försvåras även av att nordisk skadeståndsrätt i 

och för sig har utvecklats i en för norden gemensam riktning, men med tydliga särdrag i 

jämförelse med kontinental rätt.4  

Uppsatsen kommer inte att beröra försäkringsrätten, då uppsatsen är tänkt att se över 

begreppet social adekvans i ett rent skadeståndsrättsligt perspektiv. Eftersom begreppet härrör 

från straffrätten, kommer det dock att finnas stora beröringsytor med denna disciplin och 

aktuell straffrättslig doktrin samt praxis kommer också att nyttjas genomgående i uppsatsen.  

Uppsatsen kommer inte heller i någon större utsträckning beröra sådana undantagsregler 

som framgår av författningstext men som skulle kunna sägas falla in under begreppet social 

adekvans när de nyttjas som en undantagsregel för en regel som i vanliga fall anses ha en 

högre statsrättslig dignitet än den aktuella undantagsregeln. 5 

2. Begreppet social adekvans 

I detta kapitel kommer begreppet social adekvans först att definieras övergripande i 2.1. I 

2.2 kommer begreppet social adekvans att ytterligare definieras genom gränsdragningsfrågor i 

2.2.1. samt genom en kort diskussion om begreppskonkurrens i 2.2.2. 2.2.2s underrubriker ser 

härvid över läran om social adekvans i ljuset av närliggande skadeståndsrättsliga läror för att 

på sätt visa de likheter och skillnader som finns mellan dessa 

2.1 En grundläggande definition av begreppet social adekvans 

Läran om social adekvans är hämtad från tysk rätt, där det har definierats, fritt översatt, 

som ett ingrepp i någon annans skyddade rättssfär, vilket anses tillåtligt om ingreppet har 

skett på ett sätt som står i överrensstämmelse med den i samhället gällande sociala 

                                        

4
 Se t.ex. Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen: en kommentar, 4., [bearb. och 

aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 [cit. Bengtsson & Strömbäck, 2011] , s. 17 ff. samt 

Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010 [cit. 

Hellner & Radetzki, 2010], s. 30-32. 
5
 Se t.ex. Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, Iustus förlag, Uppsala, 2010, [cit. Asp, 2010], s. 280. 
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ordningen.6 Det uppstår här alltså en avvägning mellan den ene personens handlingsfrihet 

eller rätt att handla i ett av samhället skyddat intresse, vilket ställs mot den andres rätt att få 

sina intressen skyddade av rättsystemet. 

En rent språklig analys av begreppet social adekvans för även i Sverige tankarna till vad 

som ska anses tillåtet i samhället. Vad är socialt accepterat att göra, och då i synnerhet vad är 

socialt accepterat att göra i en viss situation, eller som svar på en viss händelse, i motsats t ill 

handlingar som inte anses accepterade i det allmänna rättsmedvetandet. Skulle en viss 

handling, eller en underlåtelse att handla, anses uppfylla kraven på social adekvans, är 

handlingen eller underlåtelsen att benämna som ”socialadekvat”7, detta begrepp verkar dock i 

viss praxis benämnas ”socialt adekvat”8. I svenskspråkig finsk doktrin nyttjas 

”socialadekvans” och ”socialadekvat” som termer för själva läran och en handling som anses 

tillåten enligt denna lära. Vissa likheter finns också med det anglosaxiska begreppet ”social 

adequacy”.9 

Som ett exempel torde de flesta anse att det är tillåtet att slå sin motståndare under en 

boxningsmatch, men inte under en schackmatch, även om deltagaren bar en boxningshandske. 

Detta trots att handlingen, att uppsåtligen utöva våld mot sin motståndare, som sker i båda 

dessa fall är densamma kommer de att uppfattas på helt väsensskilda sätt. Det första fallet, 

slaget under en boxningsmatch, accepteras av det allmänna rättsmedvetandet då slaget utdelas 

enligt de för sporten uppställda reglerna och alla inblandade, de tävlande såväl som åskådare 

och allmänheten, är fullt medvetna om detta och förväntar sig att handlingen kan komma att 

ske. Därmed är handlingen i det här fallet socialadekvat.  

Utfallet i det andra fallet kommer dock att bli det motsatta. I schack är det enligt reglerna 

inte tillåtet att slå till sin motståndare och det är heller ingenting som parterna eller 

allmänheten förväntar sig kommer att ske. Ett sådant handlande kommer att uppfattas som 

något utöver själva sporten och som ett övergrepp på den andre spelaren. Handlingen kan 

därmed inte sägas vara socialadekvat.  

Denna språkliga analys torde därmed träffa en stor del av det lagstadgade området, då det i 

de flesta tänkbara situationerna måste anses socialadekvat att handla enligt lagens mening och 

bokstav. Ett så brett tillämpningsområde för begreppet är därmed inte till någon större nytta. 

På grund av detta används en snävare juridisk definition.   

                                        

6
 Se Saxén, Hans, Skadeståndsrätt, 2., oförändr. uppl., Akad., Åbo, 1983[1975], [cit. Saxén, 1983], 13 f.  

7
 Se Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, Iustus förlag, Uppsala, 1994 [cit. Jareborg, 1994], s. 180. 

8
 Se Göta HovR, målnr. B 1176-13 s. 11. 

9
 Se Saxén, 1983, s. 14 samt Fleming, John Gunther, An introduction to the law of torts, 2. ed., Clarendon, 

Oxford, 1985, [cit. Fleming, 1985], s. 24 f. 
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Begreppet social adekvans har definierats på olika sätt genom åren, men i detta arbete 

kommer Nils Jareborgs definition i förhållande till ovan nämnda översättning från tysk rätt att 

användas som utgångspunkt. Denna definition klargör att en ”handling är socialadekvat, om 

den är tillåten därför en oskriven undantagsregel är tillämplig.”10 Detta innebär en mycket 

snävare definition än den rent språkliga analys som skedde ovan. Definitionen finner även 

stöd i annan svensk doktrin samt HD-praxis.11 Skulle den rent språkliga analysen lämnas 

därhän, torde dock definitionen inte tjäna så mycket till, då vi inte vet vilken typ av oskrivna 

undantagsregler som åsyftas.  

Det bör dock här separat noteras att faktumet att en handling anses vara socialadekvat i 

princip kan utöka en annars ej tillräcklig ansvarsfrihetsregel i nu gällande lagstiftning,12 eller i 

vart fall ligga väldigt nära denna, som t.ex. samtyckesregleringen i 24:7 i brottsbalken 

(1962:700) [nedan benämnd ”BrB” eller ”brottsbalken”] som i normalfallet har ett relativt 

smalt tillämpningsområde, men som i vissa fall,  t.ex. vid sportutövande, kan utökas, se nedan 

under 4.6. Detta kan möjligtvis finna visst stöd i NJA 2005 s. 237 som behandlar en fysisk 

uppgörelse mellan två personer. HD klargör här att de aktuella handlingarna går utöver vad 

”samtycke eller social adekvans”13 kan tillåta. HDs uttalande kan i mitt tycke tolkas som att 

det straffria området skulle kunna utökas av läran om social adekvans.   

Begreppet ses också i doktrinen som ett sätt att införa en begränsande komplettering av de 

lagstadgade straffbuden utan något direkt lagstöd, vilket måste anses ligga nära ett 

reduktionsslut.14 Detta har också, i vart fall till del, framgått i HDs praxis, där domstolen 

konstaterar att ”domstolarna har befogenhet att även utan uttryckligen angivet stöd i lag 

förklara ett annars straffbart handlande straffritt, när den uppkomna situationen är atypisk och 

knappast förutsedd av lagstiftaren samt starka motskäl kan åberopas mot en 

kriminalisering.”15 Stöd för detta föreligger även hos fängelsestraffkommittén.16  Att en 

handling anses vara socialadekvat kan även i vissa fall påverka culpabedömningen i en 

lättande riktning, så att ett i vanliga fall otillåtet risktagande anses vara tillåtet .17 

HD har också definierat begreppet social adekvans i två separata domar. I den första, från 

1997, klargör HD, precis som Jareborg och Asp, att läran om social adekvans utgörs av 

                                        

10
 Se Jareborg, 1994, s. 180. 

11
 Se t.ex. Asp, 2010, s. 280 samt t.ex. NJA 2009 s. 776. 

12
 Se t.ex. Hovrätten för övre Norrlands dom i mål nr. B 362-13. 

13
 Se NJA 2005 s. 237, s. 246.  

14
 Se Asp, 2010, s. 280 samt Jareborg, 1994, s. 135 samt Berggren, Nils -Olof, m.fl., Brottsbalken en kommentar 

(24 maj. 2014, Zeteo), den allmänna kommentaren till 24 kap. 
15

 Se NJA 1985 s. 893, s. 907. 
16

 Se SOU 1988:7 s. 130 f. 
17

 Se t.ex. SOU 1988:7 s. 130 f. samt Asp, 2010, s. 280-281. 
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oskrivna undantagsregler, vilket främst tydliggörs genom detta citat: ”Vid sidan om de 

ansvarsfrihetsgrunder som regleras i 24 kap BrB finns det ett utrymme för tillämpning av 

oskrivna regler om ansvarsfrihet när det föreligger en kollision mellan ett straffskyddat 

intresse och något annat intresse som bör sättas före. En beteckning som används i detta 

sammanhang är ”social adekvans” […] i många fall krävs samtycke för att gärningen skall 

anses vara socialadekvat.”18 Det är här viktigt att notera att domstolen gör en till synes 

snävare tolkning av begreppet än Jareborg och Asp, då det dels ställs krav på att det är ett 

straffskyddat intresse som sätts åt sidan till fördel för ett annat intresse, i den aktuella domen 

ett barns skydd från fysiska ingrepp mot rätten till religiös omskärelse på förälders initiativ, 

samt att HD även klargör att undantagsregler som följer av social adekvans i många fall är 

kopplade till, och därmed beroende av, ett samtycke.  

Det här tydligt att domstolen ser detta som en regel om intresseavvägningar, där det 

starkare intresset ska kunna placeras framför det svagare, trots att lagstiftningens ordalydelse 

ger det svagare intresset förtur, vilket överensstämmer med definitionen ovan. Detta kan även 

sägas om de lagstadgade ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB.19 Läran om social adekvans 

kan därmed ses som ett sätt att motverka lagstiftningens inneboende stelhet som kommer av 

att lagstiftaren omöjligen kan förutse alla de situationer och intressekonflikter som kan ske i 

det verkliga livet. Denna problematik torde vara välkänd hos samtliga parter inom den 

juridiska världen, och problemet är både uppmärksammat och kommenterat av lagstiftaren. 

Ett talande exempel är detta citat från förarbetena till brottet ärekränkning ”Det är därför 

ofrånkomligt att åstadkomma en avvägning, som tillgodoser kravet på yttrandefrihet inom 

olika samhällsområden. Detta krav gör sig gällande med sådan styrka att det i rättspraxis 

blivit tillgodosett vid sidan om lagens stadganden. Det torde knappast vara möjligt att låta 

denna avvägning komma till ett fullständigt uttryck i lagen. Den måste bli beroende av gängse 

samhälleliga värderingar, som kan komma att förskjutas med samhällsutvecklingen. 

Ärekränkningsbrotten måste alltså, i högre grad än andra brott, bli till sin omfattning beroende 

på domstolens bedömande i varje särskilt fall.”20 [min kursivering].  

Lagstiftaren anser således att de svenska domstolarna måste ha ett visst skön att kunna 

avgöra en fråga utan att behöva söka ett svar i lagens bokstav. Lagstiftaren nämner också 

uttryckligen att denna bedömning, i vart fall i dessa fall, ska ske utifrån gängse samhälleliga 

                                        

18
 Se NJA 1997 s. 636. 

19
 Se t.ex. prop. 1993/94:130, s, 29 och s. 35. 

20
 Se NJA II 1962 s. 145. 
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värderingar, vilket torde stämma väl överrens med de ovan presenterade argumenten för läran 

om social adekvans.  

Om HDs definition av social adekvans ska tillämpas på detta exempel ska vi alltså väga 

intresset hos en person som blivit ärekränkt enligt lagens ordalydelse mot intresset hos den 

person som uttalat sig att få nyttja sin yttrandefrihet. I normalfallet torde det inte uppstå någon 

problematik, då yttrandefriheten inskränks av gränserna för brottet ärekränkning, men i 

gränslandet mellan vad som är otillåtet och tillåtet kommer ansvaret att ligga på domstolen att 

utan en tydligt nedskriven regel från lagstiftaren avgöra denna intressekonflikt.  

I förarbetena till 1994-års ändring av brottsbalken förekommer också ett antal referenser 

till regler som bör kunna anses falla inom definitionen av social adekvans, främst inom sport 

och fritid, se nedan under 4.6, samt inom hälso- och sjukvård, se nedan under 4.7, varvid 

lagstiftaren även här påpekar att de flesta undantagsreglerna verkar kräva ett samtycke, eller i 

vart fall att den drabbade personen inte motsatt sig agerandet.21 

HD har även i en dom angående skolpersonals rätt att använda våld i sin yrkesutövning 

konstaterat att social adekvans är ”ansvarsfrihet utan lagstöd”.22 I denna regel, som precis som 

det tidigare redovisade fallet följer av social adekvans, är det tydligt att det här varken 

föreligger, eller ställs något krav på, samtycke. Det skulle förvisso kunna tänkas ske en 

diskussion om föräldrars och vårdnadshavares hypotetiska samtycke till dessa åtgärder från 

skolpersonal för att de ska kunna sköta sina jobb, men en sådan konstruktion är både högst 

teoretisk och i mitt tycke onödig i detta fall. Klart är i vart fall att varken lagstiftaren eller HD 

ställer krav på att ansvarsfrihetsgrunden vilar på samtycke, även om samtycke, i vart fall ett 

hypotetiskt sådant, verkar vara en grundsten för flera typer av social adekvans . 

Grunden för läran om social adekvans vilar som sagt på den aktuella handlingens syfte och 

den intresseavvägning som uppstår mellan den agerande individens intresse och den drabbade 

individens intresse, vilket torde kunna ge utrymme för att ett eventuellt samtycke kan ges stor 

tyngd i denna avvägning. 

Liknande definitioner har också skapats av de svenska hovrätterna, där t.ex. Göta hovrätt 

har definierat begreppet enligt följande: ”ett socialt accepterat beteende som bör sättas före 

det straffskyddade intresset” och ”I sådana fall av ansvarsfrihet på grund av social adekvans 

har gärningens syfte särskild betydelse. Det handlar om situationer där det framstår som 

orimligt och oavsiktligt att ett straffrättsligt ingripande ska ske men där det inte går att finna 

                                        

21
 Se prop. 1993/94:130 s. 40-42. 

22
 Se NJA 2009 s. 776, s. 794. 
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stöd i givna regler för att anse gärningen rättsenlig”. 23 Här bör noteras att det även här rör sig 

om en straffrättslig bedömning samt att hovrätten uttryckligen benämner detta som en 

ansvarsfrihetsgrund. Även Svea hovrätt har uttalat sig om social adekvans, bland annat i den 

så kallade Pirate bay-domen. Här betecknar även Svea hovrätt social adekvans som oskrivna 

undantagsregler.24  

På grund av dess spridda karaktär och tillämpning bör detta begrepp därmed ses som en 

säkerhetsventil, eller en slasktratt, vars syfte är att skydda den enskilda individen i de fall där 

dennes agerande eller brist på agerande framstår som fullt rimligt eller tillåtet, trots att det 

faller utanför vad gällande lag tillåter.25 Det är på så sätt ett viktigt verktyg för att undvika 

juridiskt korrekta men enligt det allmänna rättsmedvetandet felaktiga domar.  

Ansvarsfrihet genom social adekvans verkar därmed vara baserad dels på syftet med det 

aktuella agerandet och dels på under vilka omständigheter handlandet sker. Dessa två faktorer 

verkar som huvudregel, som vi kommer att se nedan, behöva uppfyllas  på ett för det allmänna 

rättsmedvetandet och rättssystemet tillfredsställande sätt , annars kan inte tillämpning av social 

adekvans komma på fråga.26 Detta innebär att social adekvans i mångt och mycket torde ses 

som en relativt subjektiv ansvarsfrihetsgrund, i den mening att handlandets syfte tillräknas 

betydelse, till skillnad från de lagstadgade och rent objektiva ansvarsfrihetsgrunderna i 

brottsbalkens tjugofjärde kapitel.  

Den som slår en annan person när denne hotar personen med en kniv så att en 

nödvärnssituation uppstår går fri från ansvar, oavsett om personen gjorde detta för att skydda 

sig, eller för att denne var arg på sin anfallare. Denne har i svensk rätt full rätt att vid ett 

eventuellt åtal eller en eventuell skadeståndstalan åberopa nödvärnsrätten som 

ansvarsfrihetsgrund. Det är här enbart relevant att situationen förelåg, inte om personen 

uppfattade detta eller aktivt försökte använda sig av denna rätt.27  

Ett sådant resonemang ter sig väldigt främmande för de flesta fall av social adekvans. 

Även om vissa typfall av social adekvans, se nedan under t.ex. 4.6, kan innefatta ett syfte som 

ligger i linje med t.ex. ett ofredande eller en ringa misshandel, är det här fråga om handlande 

enligt syften som följer av den aktuella situationen och enbart är accepterade inom snäva 

ramar.  

                                        

23
 Se t.ex. Göta hovrätts dom i  mål nr. B 1176-13, s. 9-10. 

24
 Se RH 2013:27. 

25
 Se Jareborg, 1994, s. 181 samt Asp, 2011, s. 281. 

26
 Se t.ex. NJA 2009 s. 776. 

27
 Se prop. 1993/94:130, s. 31 samt Asp, 2011, s. 235-236. 
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Även läran om social adekvans torde dock utesluta ansvar på objektiv grund, på så sätt att 

ingen brottslig eller skadeståndsgrundande handling då anses ha skett. 28 Även 

Fängelsestraffskommittén verkar förespråka att social adekvans kan utgöra en objektiv 

ansvarsfrihetsgrund.29 I vart fall är det inte meningen att social adekvans som en fristående 

ansvarsfrihetsgrund ska ha någon annan lagteknisk effekt än övriga ansvarsfrihetsgrunder.30 

Karlgren och Håstad torde dock förespråka att vissa fall av negotiorum gestio-liknande 

karaktär som uppstår på grund av oaktsamhet, här exemplifierat av att en berusad person råkar 

ha sönder en fönsterruta och därmed räddar en annan person från kolmonoxidförgiftning, kan 

undgå ansvar från culparegeln,31 vilket borde ses som i vart fall indirekt stöd för en objektiv 

bedömning. Situationen torde inte utgöra ett äkta nödfall, då skadan uppstår mot den andre 

mannens egen rättssfär, men ligger ändå nära en sådan bedömning, vilket kan vara skälet till 

deras uttalanden. Enligt gällande HD-praxis torde det dock inte kunna föreligga negotiorum 

gestio-om handlingen sker med ett annat syfte än att skydda rättighetsinnehavaren, även om 

denne också drar nytta av agerandet.32 

Petter Asp med flera förespråkar även en binär syn på läran om social adekvans, där något 

rättsligt sett kan uppfylla kraven för ansvarsfrihet enligt läran om social adekvans eller inte, 

vilket ger att brott föreligger, eller ej. Det ska således inte ses som ett argument eller skäl som 

påverkar om brott, och därmed skadeståndansvar, föreligger eller inte, utan endast som en 

juridisk slutsats.33 Detta ställningstagande verkar inte ha stöd i modern rättspraxis, men 

motsägs heller inte uttryckligen i någon större grad. I t.ex. NJA 2009 s. 776 används dock det 

faktum att den ena åtalade har arbetat på en bråkig skola som en faktor som påverkar 

påföljdsbestämningen ”hänsyn tas till att S.F. har arbetat på en skola där många elever har 

haft särskilda problem. Det har medfört att han haft en besvärlig arbetssituation.”34 Det är 

dock oklart om detta underförstått är baserat på den åtalades ålagda plikt att ingripa vid 

ordningsstörningar och den därmed tillhörande rätten att nyttja våld som följer av social 

adekvans, se nedan under 4.2, men det rör sig om en situation där social adekvans skulle 

kunna komma på fråga.  

                                        

28
 Se Berggren, Nils-Olof, m.fl., Brottsbalken en kommentar (24 maj. 2014, Zeteo), den allmänna kommentaren 

till 24 kap. 
29

 Se SOU 1988:7. 
30

 Se t.ex. RH 2013:27 som ett illustrativt exempel, där de åtalades syften vägs in, men ansvarsfrihetsgrunden 

ändå betecknas som objektiv. 
31

 Se Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrätt,5. uppl., Norstedt, Stockholm, 1972 [cit. Karlgren, 1972], s. 86 samt . 

Håstad, Torgny, Tjänster utan uppdrag: ersättning och behörighet vid s.k. negotiorum gestio, Norstedt, Diss. 

Uppsala : Univ.,Stockholm, 1973,  [cit. Håstad, 1973], s. 142 f. 
32

 Se t.ex. NJA 1972 s. 88. 
33

 Se Asp, 2011, s. 281. 
34

 Se NJA 2009 s. 776, s. 791. 
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Nu gällande hovrättspraxis är dock tydligare med att i vart fall de faktorer som utgör 

grunden för den aktuella bedömningen om något är socialadekvat eller ej inverkar på t.ex. 

påföljdsbedömningen samt brottsrubriceringen. Se t.ex. RH 2012:56 som handlar om 

betydelsen av att en misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning. Här klargör 

hovrätten över Skåne och Blekinge att ”de nämnda omständigheterna [att misshandeln har 

skett under en innebandymatch i nära anslutning till spelet och föregicks av en tackling från 

en motståndare] i förening med skadans förhållandevis lindriga karaktär medför dock att 

misshandeln är att bedöma som ringa.”35 Jag kan inte finna något ytterligare stöd för Asps 

påstående, och måste konstatera att rättsutvecklingen snarare verkar röra sig i motsatt riktning 

och verkar acceptera en bredare tillämpning av social adekvans, även om en specifik handling 

eller underlåtenhet att handla inte kan anses vara helt fri från ansvar på grund av denna lära. 

En specifik handling torde dock kunna vara socialadekvat eller inte, här borde det inte kunna 

föreligga någon gråzon när denna term nyttjas. 

Social adekvans är således oskrivna undantagsregler som ser till en intresseavvägning som 

sker med utgångspunkt i det allmänna rättsmedvetandet där den skadevållandes syfte och 

agerande vägs mot den skadelidandes av lag skyddade intresse. Väger den skadelidandes syfte 

tyngst är handlingen att se som socialadekvat och fri från i vart fall straffrättsligt ansvar. Det 

är viktigt att notera att den ansvarsfrihetsbedömning som sker, trots att denna saknar lagstöd, 

inte bör vara en helt individualiserad intresseavvägning i varje enskilt fall, utan att även dessa 

oskrivna undantagsregler måste följa vissa typiserade undantagssituationer. Något annat 

skulle enligt Jareborg leda till en alldeles för låg förutsebarhet.36  

Det torde dock stå klart att det inte kan påstås att en impopulär lagstiftning kan ignoreras 

enbart med referens till läran om social adekvans, det är inte alltid som det som är socialt 

accepterat överensstämmer med vad som anses vara rätt i en domstolsprövning. Illegal 

nedladdning torde inte bli socialadekvat, trots att detta verkar ha brett folkligt stöd.  Denna 

diskrepans mellan vad som kan anses följa av det allmänna rättsmedvetandet och vad som kan 

utgöra en ansvarsfrihetsgrund i juridisk mening har också lett till befogad kritik mot 

begreppet i dess ursprungsland Tyskland.37 Social adekvans är därmed inte ett uttryck för 

någon form av naturrätt38 baserad på det ”allmänna rättsmedvetandet” som måttstock. 

                                        

35
 Se RH 2012:56, 

36
 Se Jareborg, 1994, s. 135 samt Asp, 2011, s. 228. 

37
 Se t.ex. Esser, Josef, Schuldrecht: ein Lehrbuch. Bd 1, Allgemeiner Teil, Müller, Karlsruhe, 1968, s. 62 samt 

Fikentscher, Wolfgang, Schuldrecht., 3. Aufl., Berlin, 1971, s. 562 ff. 
38

 För en översiktlig bild av naturrätt i Sverige rekommenderas Mårten Schultz kapitel i Korling & Zamboni, 

2013, s. 79 ff. 
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2.2 Gränsdragning och användning 

2.2.1 Gränsdragning 

Begreppet social adekvans är till sin natur väldigt brett och odefinierat, då det, som tidigare 

påpekats, rör sig om oskrivna undantagsregler.39 Därmed torde området ständigt kunna 

utvecklas och breddas, men även krympa, när det allmänna rättsmedvetandet utvecklas eller 

när undantagsregler som följer av social adekvans kodifieras genom den sedvanliga 

lagstiftningsprocessen.  

Klart är dock att sådan ansvarsfrihet som följer av bristande gärningskontroll kan anses 

som ansvarsfrihet på grund av social adekvans. Detta är dessutom ännu mer träffande, då en 

kontrollerad handling i sig innebär ett tillåtet risktagande som, om det faller ut, leder till en 

okontrollerad följd som i sig uppfyller t.ex. ett brottsrekvisit.40 Här torde vanlig biltrafik 

kunna tjäna som ett gott exempel. Att framföra ett stort fordon som i vart fall väger ett ton i en 

hastighet som överskrider hundra kilometer i timmen innebär ett stort  och medvetet 

risktagande. Dels på grund av att fordonets rörelse i princip gör fordonet omöjligt att stoppa 

snabbt samt att om olyckan skulle vara framme, skulle den lagrade energin i ekipaget med all 

säkerhet innebära en hög risk för en allvarlig skada på person eller egendom. Detta 

sammantaget innebär att föraren medvetet, genom att accelerera till en hög hastighet, utsätter 

sig själv och andra för livsfara. Det allmänna rättsmedvetandet anser dock att detta, i 

normalfallet, är en acceptabel risk, handlandet är således socialadekvat. Om olyckan skulle 

vara framme, hålls föraren inte ansvarig.  

HD har dock uttalat sig om att begreppet inte kan anses allomfattande i den betydelsen att 

läran om social adekvans kan användas inom alla rättsområden. Se HDs domskäl i målet NJA 

2012 s. 342 där HD kategoriskt avfärdar en invändning om att en specifik handling skulle 

vara socialadekvat på den grunden att läran om social adekvans inte kan nyttjas vid mål som 

gäller den grundlagsskyddade yttrandefriheten och det anonymitetsskydd som följer härav, 

vilket HD klart uttrycker i domskälen:41  

Denna inskränkning torde dock främst syfta till anonymitetsskyddet eller rena 

yttrandefrihetsbrott såsom dessa definieras i yttrandefrihetsgrundlagen, då det finns stöd i 

både förarbetsuttalanden och hovrättspraxis för att tillämpa social adekvans vid t.ex. 

                                        

39
 Se nedan under  4.1 samt Jareborg, 1994, s. 180. 

40
 Se Jareborg, 1994, s. 39-41 och 180 samt Asp, 2011, s. 280-283. 

41
 Se NJA 2012 s. 342, p. 14. 
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förtalbrott.42 Den aktuella hovrättspraxisen beviljades dock prövningstillstånd i HD kort innan 

denna uppsats färdigställdes, varvid ännu ingen dom har fallit.43 

HD har också genom praxis gjort det tydligt att det inte finns någon större grund för att 

tillämpa en undantagsregel på grund av social adekvans om två personer bestämt sig för att 

slåss med varandra och de skador som uppstår inte är att anse som så ringa att ett samtycke 

skulle befria från ansvar enligt den lagstadgade ansvarsfrihetsgrunden om samtycke. Att 

samtycka till en kamp på liv och död torde därmed alltid ligga utanför vad som kan anses vara 

socialadekvat, även om HD har klargjort att sådana samtycken till att ”göra upp” både kan 

vara tillåtna på grund av de normala reglerna för samtycke men även genom reglerna om 

social adekvans.44 Detta torde kunna tolkas som att ett samtycke till en uppgörelse både kan 

ses som ett samtycke enligt 24 kapitlet i BrB men även som en förutsättning för en viss typ av 

social adekvans.45 Jareborg anser dock att samtycke i denna fråga möjligtvis kan vara relevant 

för placeringen i svårighetsgrad, och i ett skadeståndsrättsligt perspektiv torde detta kunna få 

viss inverkan.46 

2.2.2 Begreppskonkurrens 

Användandet av begreppet social adekvans för att på så sätt nyttja en oskriven 

undantagsregel för att korrigera en oönskad följd av en rättsregel påminner i mångt och 

mycket om användandet av ett så kallat reduktionsslut för att uppnå samma effekt. 47 En 

handling som inte i sig kan anses klandervärd enligt det allmänna rättsmedvetandet kan leda 

till ett reduktionsslut48, medan ett handlande som är socialadekvat leder till att handladet inte 

anses skadeståndsgrundande på grund av en undantagsregel som på så sätt inskränker t.ex. det 

eventuella straffbudets omfattning. Något annat än en smärre semantisk skillnad mellan att 

påstå att en handling inte är klandervärd eftersom allmänheten inte uppfattar den som sådan 

eller att en handling är socialadekvat torde inte föreligga.  Även bevekelsegrunderna förefaller 

vara i mångt och mycket desamma, då även reduktionsslut utförs med åberopande av 

rättssäkerhetsskäl och rättsviseskäl.49  

Att ordet adekvans används är i sig till viss del olyckligt, då det inom skadeståndsrätten 

redan används som en egen lära, adekvansläran.  Även denna lära har utsatts för viss kritik för 

                                        

42
 Se Göta hovrätts dom i mål nr. B 1176-13 samt prop. 1962:10, s. B 145 f. 

43
 Se HDs beslut i mål nr. B 1945-14 med avgörandedatum 2014-04-29. 

44
 Se t.ex. NJA 2005 s. 237, s. 246. 

45
 Se NJA 2005 s. 237. 

46
 Se Jareborg, 1994, s. 186. 

47
 Se Jareborg, 1994, s. 180. 

48
 Se t.ex. NJA 1987 s. 148.  

49
 Se Jareborg, 1994, s. 378. 
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att vara alltför bred med ett oklart innehåll. Läran står dock stark i dagens skadeståndsrättsliga 

metod.50 Denna lära kommer inte att närmare beröras i detta arbete, men för den intresserade 

läsaren rekommenderas Mårten Shultzs bok på ämnet.  

Social adekvans bör inte anses konkurrera med det äldre begreppet prisvärt syf te som 

innebar att i normalfallet straffvärda handlingar, ofta bestående i våld, ansågs tillåtna på grund 

av dess syften.  Nils Jareborg anser att begreppet inte är aktuellt i modern rätt och inte kan 

anses ge straffrihet, men väl kunna påverka straffvärdet vid t.ex. ”fall av social olydnad”, om 

ingen uttrycklig undantagsregel kan nyttjas.51 Detta stöds även av Asp, som anser att 

begreppet har en straffsänkande, men inte straffriande, funktion. 52 

Detta begrepp har främst nyttjats i två vägledande fall från 1915 respektive 1922, vari våld 

har ansetts tillåtet att bruka för att upprätthålla ordning respektive grundläggande hygien. I det 

äldre fallet ansågs det tillåtet att rikta ett slag mot huvudet på en ung man, vid tillfället arton 

år, som störde ordningen efter en gudstjänst på en så kallad missionsfest i syfte att få denne att 

lugna ner sig och lämna lokalen.53 Det andra fallet gällde en sjuksköterska som, när en ung 

patient med benbrott inte använde bäckenet utan istället uträttade sina behov i sängen vid 

upprepade tillfällen, först utdelade hot om våld och sedan, när detta inte fått någon effekt, slog 

barnet med en späntsticka.54 

Jareborg torde ha rätt i att denna typ av handlingar som beskrivs i dessa två fall inte kan 

anses vara straffria i dagens samhälle, men argumentationen bakom de friande domarna är 

mycket likartad den som används i många typfall av social adekvans, även om vad som ska 

ses som socialadekvat har förändrats över tid. Det är även här  fråga om handlingar som av 

domstolen anses socialadekvata på grund av dess syfte, som t.ex. ett slag under en 

boxningsmatch, vars syfte är att vinna poäng, snarare än att misshandla sin motståndare. 

2.2.2.1 Läran om social adekvans och den nordiska rättsstridighetsläran 

En handling som bryter mot ett straffbud eller leder till ett culpöst orsakande av sak- eller 

personskada vilket utlöser en sanktion är att se som rättsstridig. Uttrycket ska alltså inte tolkas 

rent språkligt, utan rättstridighet påvisas genom att en sanktion eller liknande riktas mot den 

som begått den aktuella handlingen, till exempel ett skadeståndsansvar.55  

                                        

50
 Se Schultz, Mårten, Adekvansläran: [vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law],  

Jure, Stockholm, 2010, [cit. Schultz, 2010] främst s. 15 ff. 
51

 Se Jareborg, 1994, s. 180. 
52

 Se Asp, 2011, s. 281. 
53

 Se NJA 1915 s. 511 
54

 Se NJA 1922 s. 271 
55

 Se Karlgren, 1972, s. 70 f.  
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 Detta gäller dock ej om rättstridigheten utesluts av att det förelegat en ansvarsfrihetsgrund, 

här främst nöd, nödvärn samtycke eller tjänsteplikt. En handling som är rättsstridig är således 

en handling som inte kan anses fri från ansvar på grund av en ansvarsfriande rättsregel. I till 

exempel tysk rätt så är domstolen här bunden av de ”klassiska” grunderna för ansvarsfrihet, 

vilket ibland kallas ”den kontinentala rättstridighetsläran”.56  

I norden har dock från slutet av 1800-talet en separat nordisk rättsstridighetslära utvecklats, 

där en friare bedömning är tillåten och det således finns utrymme för även andra 

ansvarsfrihetsgrunder än de ovan angivna. Ett exempel är här prisvärt syf te, som berörs ovan 

under 2.2.2. Här blir således fråga om en mer öppen intresseavvägning mellan två motstående 

intressen och om denna intressekollision motiverar att straff- och ansvarighetsansvar 

utesluts.57 Detta leder till att den nordiska rättsstridighetsläran ger utrymme för att använda 

sig av avvägningen mellan fara och nytta vid en culpabedömning för att på så sätt utesluta 

skadeståndsansvar58, något som även används inom läran om social adekvans.  

Denna lära ligger nära läran om social adekvans, men eftersom den anser sig ”stå över” 

eventuella ansvarsfrihetsgrunder, såsom t.ex. nöd och nödvärn, vilket torde inkludera även 

social adekvans, kan läran om social adekvans med lätthet ses som, om inte en del av, i vart 

fall en ansvarsfrihetsgrund som ligger helt i linje med denna lära och framförallt dess friare 

bedömning om vad som kan anses vara rättstridigt eller ej. Detta stöds även till del i 

hovrättspraxis, där social adekvans används för att kunna se ett handlande som ”rättsenligt”, 

till skillnad från en rättsstridig handling.59 

Rättsstridighetsläran har dock inget större stöd i modern svensk praxis och doktrin, där det 

idag är vanligare att avgöra om culpa objektivt sett föreligger eller ej, istället för att klargöra 

om en viss handling är rättsstridig eller inte.60 

Eftersom den nordiska rättsstridighetsläran är tillämplig på ett annat plan än läran om 

social adekvans och därmed inte konkurrerar med denna kommer jag dock inte att beröra den 

i någon större utsträckning än vad som har angetts här.  

                                        

56
 Se Hellner & Radezki, 2010, s. 62-65 samt Karlgren, 1972, s. 72 ff.. 

57
 Se t.ex. Thornstedt, Hans, Om företagaransvar: studier i specialstraffrätt , [Univ.], Diss. Stockholm : Univ., 

1948,Stockholm, 1948, s. 52 ff. samt . Agell, Anders, Samtycke och risktagande: studier i skadeståndsrätt  = 

Consent and assumption of risk : studies in the law of torts, Norstedt, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1962 

[cit. Agell, 1962], s. 102 f. 
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 Se t.ex. Ussing, Henry, Retstridighed: strejflys over nordisk retslære, København, 1949, s. 40 ff. Jämför även 

Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart , Juristförl., Diss. 

Stockholm : Univ.,Stockholm, 1987 [cit. Kleineman, 1987], s. 212 ff. 
59

 Se Göta HovR, målnr. B 1176-13, s. 9-10. 
60

 Se Bengtsson & Strömbäck, 2011 , s. 52. samt Karlgren, 1973, s. 72 f. 
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2.2.2.2 Läran om social adekvans och normskyddsläran 

Även normskyddsläran stammar från tysk rätt, och utgör ett komplement till den vanliga 

adekvansbedömningen. Enligt den princip som ligger till grund för denna lära så har varje 

skadeståndsansvarighetsnorm en viss bredd, och om en skada faller utanför denna 

skyddsnorm, så är den inte längre ersättningsgill enligt gällande regler trots att de aktuella 

skadorna kan vara fullt påräkneliga. Normskyddslärans funktion är alltså att, efter det att det 

föreligger grund för ansvar och faktisk kausalitet, peka ut de skadetyper som ska ersättas och 

de som inte ska ersättas, varvid de anses ligga utanför den aktuella skyddsnormens 

tillämpningsområde61. 

Ett tydligt exempel är NJA 1959 s. 552 där HD klargör att det för den en viss skadepost, 

som bör kunna ses som adekvat, ”icke anses föreligga sådant samband” att den ska ersättas av 

den skadevållade parten.62 Denna skadepost var alltså inte ersättningsgrundande, trots att den 

borde anses vara adekvat. 

Motiveringen bakom normskyddsläran är enligt t.ex. Andersson, Hellner och Radetzki till 

stor del rättspolitisk, där en viss skada anses böra stanna på den skadelidande, trots att 

konstaden enligt de aktuella lagreglerna ska bäras av den skadevållande parten. Detta kan 

bero på att skadan är av en så allmän typ att domstolen inte vill gå in på en specifik 

bedömning i detta fall, eller vara ett sätt att undvika bevisfrågor i svårbedömda rättstvister.63 

Detta torde även stödjas av Kleineman.64 

I justitierådet Nordensons yttrande i 1976 s. 458 fick, enligt Hellner och Radetzki, 

normskyddsläran sitt definitiva erkännande i svensk praxis, där han bland annat klargör att 

”avgöra en handlingsnorms skyddsomfång, dvs att fastställa vilka skaderisker 

handlingsnormen skall anses vara avsedd att förebygga, innefattar emellertid väsentligen ett 

rättspolitiskt ställningstagande” samt att en sådan bedömning inte hör till adekvansläran, utan 

måste ses som fristående från denna.65 

Kleineman anser dock att detta uttalande enbart antyder att normskyddsläran är accepterad 

i svensk rätt men stödjer själv teorin kring denna lära och anger NJA 1991 s. 138 som dess 

                                        

61
 Se Se Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans: om skadeståndsansvarets gränser = Schutzzweck 

und Adäquanz : über die Grenzen der deliktsrechtlichen Haftung, Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1993 

[cit. Andersson, 1993], s. 160 ff.. samt Dufwa, Bill W., Flera skadeståndsskyldiga. 2, Kap. 5-12, Juristförl., Diss. 

Stockholm : Univ., 1994,Stockholm, 1993[cit. Dufwa, 1993], s. 1017 ff. 
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 Se NJA 1959 s. 552. 
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 Se Andersson, 1993, s. 169 ff samt Hellner & Radetzki, 2010, s. 210-212. 
64

 Se Jan Kleinemans artikel, i Korling & Zamboni, 2013, s. 22-23. 
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 Se NJA 1976 s. 458, s. 465 samt Hellner &Radetzki, 2010, s. 212. 
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definitiva inträde i svensk rätt, där HDs majoritet anger att ”principen om skyddat intresse” är 

en del av den svenska rätten.66 

Normskyddsläran är alltså ett sätt att genom en rättspolitisk bedömning inskränka det 

skadeståndsrättsliga ansvaret för en viss handling genom att enbart låta detta ansvar täcka 

vissa typer av skador och på så sätt utesluta ett okänt antal skadetyper som därmed får vila på 

den skadelidande parten istället för den skadevållande. Denna lära ligger således väldigt nära 

läran om social adekvans, där en bedömning utifrån det allmänna rättsmedvetandet kan 

utesluta ersättningsansvar för en viss handling. Dessa två läror har dock olika fokus, där 

normskyddsläran främst utesluter vissa skadetyper från en i och för sig skadeståndsgrundande 

handling, medan läran om social adekvans utesluter själva ersättningsansvaret från en viss 

handling. 

3.  Social adekvans inom straffrätten och skadeståndsrätten 

I detta kapitel kommer först de övergripande skillnaderna och likheterna mellan de två 

juridiska disciplinerna straffrätt och skadeståndsrätt att presenteras i 3.1. Sedan följer en 

allmän redovisning om läran om social adekvans inom de respektive disciplinerna i 3.2 och 

3.3. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av några närliggande ansvarsfrihetsgrunder för 

att dessa ska kunna nyttjas i den fortsatta analysen.  

3.1 Allmänt om skillnaderna mellan straffrätten och skadeståndsrätten 

Skadeståndsrätten har historiskt sett varit en del av den straffrättsliga lagstiftningen och 

återfanns i sjätte kapitlet i 1864 års strafflag (1864:11) [nedan benämnd ”strafflagen”], vilket 

gällde fram till 1972, då skadeståndslagen infördes. Strafflagens sjätte kapitel, som enligt 

ordalydelsen enbart avsåg skadestånd vid brott, hade dock även innan SkLs införande använts 

vid handlingar som inte var brottsliga för att på så sätt skapa en skadeståndsrätt som var 

fristående från straffrätten. SkL bör i mångt och mycket kunna ses som en kodifikation av 

dessa regler. Detta har lett till att skadeståndsrätten står straffrätten mycket nära, vilket i ett 

internationellt perspektiv måste sägas vara ovanligt. 67 En för denna uppsats väldigt viktig 

effekt av detta är att denna nära samexistens har lett till att de allmänna lärorna i de båda 

disciplinerna är väldigt likartade, vilket innebär att t.ex. uppsåt och 

oaktsamhetsbedömningarna sker på ett väldigt likartat sätt, vilket också gäller aktuella 

                                        

66
 Se Kleineman, Jan (2011). Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt. Stockholm: Jure, [cit. Kleineman, 2011], 

s. 44-47. 
67

 Se t.ex. Bengtsson & Strömbäck, 2011, s. 17 ff. samt Hellner & Radetzki, 2010, s. 30-32. 
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bedömningar kring de olika ansvarsfrihetsgrunderna, se nedan under underrubrikerna till 

3.4.68 

Straffrätten är, som namnet antyder, en juridisk disciplin som anger hur staten kan straffa 

dess medborgare när dessa bryter mot de lagar som staten har ställt upp. Detta innebär att vi 

inom denna disciplin har en part som står över den andra, till skillnad från civilrätten, där vi 

har två formellt likställda parter. Staten sitter här som en dömande part och är därmed 

upphöjd över både den åtalade, såväl som målsäganden.69 

Det är här viktigt att notera att brottet som straffet utdöms för inte alls behöver vara riktat 

mot staten i sig självt, utan endast behöver vara riktat mot något intresse som staten värnar 

om, vilket kan vara t.ex. en medborgares äganderätt eller rätt till liv och hälsa. Staten tar sig 

här rätten att involvera sig i förhållandet mellan två andra parter.  Detta innebär att tvisten inte 

kommer att slitas mellan de båda parterna i den aktuella händelsen vid t.ex. en misshandel, 

utan mellan den påstådda gärningsmannen och staten, som här går in som en anklagande, 

dömande och straffande part genom åklagarväsendet, domstolsväsendet och i aktuella fall, 

kriminalvården. Om den åtalade döms till ett straff, oavsett om detta är böter eller fängelse, så 

är det numera undantagslöst staten som har ansvaret för dessa. Detta innebär att böter, som i 

ett historiskt perspektiv även kunnat tillfalla den som det aktuella brottet var riktat mot, är 

idag något som helt regleras mellan gärningsmannen och staten, oavsett om staten är den part 

som drabbats av en eventuell skada eller ej. Boten har alltså ingen reparativ funktion 

överhuvudtaget, utan bör enbart ses som ett straff.70 

Skadeståndsrätten är i sig en utpräglad civilrättslig disciplin, vars syfte är att kompensera 

en skadelidande part på den skadevållande partens bekostnad genom att den skadevållande 

parten åläggs att ersätta den skadelidande parten monetärt. Detta innebär att termen 

skadestånd kan likställas med ersättning, och dessa båda termer torde innebära samma 

praktiska effekt.71 Med skadeståndsrätt menas också i normalfallet sådana skadestånd som blir 

aktuella i utomobligatiska förhållanden.72 Skadeståndsrättens huvudsyfte är därmed 

reparation, att en ersättningsgill skada ersätts. Som huvudregel är det rest itution som menas 

med detta, alltså ett återställande i den sits som den skadelidande skulle varit i om skadan inte 
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 Se t.ex. NJA 1985 s. 893. 
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 Se Asp, 2011, s. 17. 
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 Se 24:7 BrB samt se Berggren, Nils-Olof, m.fl., Brottsbalken en kommentar (24 maj. 2014, Zeteo), 

kommentaren till 24 kap. 7 § samt Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts 
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 Se Andersson, 1993, s. 319 ff. samt Karlgren, Hjalmar, den allmänna skadeståndsläran ,  SvJT 1938 [cit. 

Karlgren, 1938] s. 353 ff, s.356. 
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 Hellner & Radetzki, 2010, s. 25. 
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inträffat,73 det finns dock fall där det kan vara påkallat med t.ex. gottgörelse eller en form av 

ekonomisk upprättelse istället, här främst ideella skador, t.ex. vid kränkningsersättning enligt 

2:3 skadeståndslagen (1972:207) [nedan även benämnd ”SkL”]. 74  

Både straffrätten och skadeståndsrätten har dock ett preventivt syfte, där straffrätten hotar 

med antingen böter eller fängelse, hotar skadeståndsrätten med att den skadeståndsvållande 

parten får utbetala ett skadestånd.75 Lagstiftaren har under de närmaste åren uppvisat en allt 

större tilltro till liknande ekonomiska sanktioners preventionsförmåga, se t.ex. de nya reglerna 

om sanktionsavgifter istället för straff vid brott mot arbetsmiljölagen (1977:1160) som införs 

detta år, där lagstiftaren anser att ”sanktionsavgiften kommer att ha en preventiv effekt i likhet 

med vad som gäller för straff”.76 Dessa båda sanktionsmöjligheter torde därmed i ett rent 

preventivt syfte kunna sägas vara relativt likvärdiga på ett teoretiskt plan.  

Detta innebär att dessa två discipliner, även om de ligger väldigt nära varandra i 

tillämpningen, har, förutom det preventiva syftet, väldigt spridda målsättningar. Den ena 

bygger på att staten går in och straffar den felande parten, medan den andra ämnar se till att 

den skadade parten ska återställas i den situation som denne var i innan skadan uppstod. Båda 

dessa processer slås dock oftast samman vid en domstolsprövning och det är här tydligt att 

skadeståndsrätten i många fall får ta ett steg tillbaka till straffrättens kölvatten. Som en 

konsekvens av detta är det i många fall svårt att se någon annan bedömning i ansvarsfrågan 

mellan straffrätten och skadeståndsrätten, där en fällande dom i straffprocessen leder till att 

skadeståndstalan ofta också bifalles, medan en friande dom i straffrättsprocessen ofta leder till 

att även skadeståndstalan faller.77 I HDs praxis är det också i många fall klart att rätten till 

skadestånd uppstår vid en fällande dom i den straffrättsliga delen, se t.ex. detta citat från NJA 

2009 s. 776: ”S.F. och Å.G. har fällts till ansvar för brott. De är då också skyldiga att ersätta 

den skada som brotten har orsakat målsägandena”.78  

Här är det viktigt att påminna sig om att även om det föreligger grund för 

skadeståndsskyldighet, måste det ha uppstått en skada som är ersättningsgill, då skadestånd, 

till skillnad från böter, utgår från den skada som uppstått, inte hur felaktig den aktuella 

gärningen har varit. En domstol kan finna den åtalade skyldig till brott och därmed även 
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 Se prop. 1972:5 s. 95 f. samt Schultz, Mårten, Kränkning: studier i skadeståndsrättslig argumentation , Jure, 

Stockholm, 2008, [Schultz, 2008], s. 62 f. 
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skyldig till att utge skadestånd om ett sådant är påkallat, men här ställs det, till skillnad från 

straffrätten, krav på att en viss risk har realiserats och en viss skada har blivit t illräckligt stor 

för att medföra ett skadestånd. Ett tydligt exempel är skadestånd på grund av kränkning, där 

kränkningen behöver vara tillräckligt allvarlig enligt 2:3 SkL. 79 Ett annat exempel är 

försöksbrott, där en åtalad person kan dömas för t.ex. mordförsök utan att det egentligen har 

uppstått någon skada. 

Trots att dessa discipliner ligger väldigt nära varandra, är det många begrepp som nästan 

uteslutande används i den ena disciplinen. Ett exempel är negotiorum gestio, som uteslutande 

används inom civilrätten, där den kan anses vara en fristående disciplin i förhållande till 

skadeståndsrätten, även om det finns betydande skärningspunkter mellan dessa discipliner, se 

nedan under 4.3. Själva rättsregeln, eller i vart fall den del av denna rättsregel som kan 

betecknas som ”ingripande i nödsituationer”80, går dock att finna även i straffrätten, då under 

benämningen ” handlande i annans intresse”. Tillämpningen torde däremot inte skilja sig 

nämnvärt. Även social adekvans har av HD hittills endast använts inom den straffrättsliga 

bedömningen och inte inom skadeståndsrätten annat än som en följd av att om handlingen 

ansetts socialadekvat av HD, så har detta inte varit straffbart och därmed ej utlöst 

skadeståndsansvar. 

En annan viktig skillnad mellan dessa discipliner är att det inom straffrätten råder ett 

absolut krav på att legalitetsprincipen följs när någon ska dömas till ansvar, vilket förbjuder 

att analogisk tolkning tillämpas inom denna disciplin när någon ska dömas till ansvar.  81 Detta 

krav uppställs inte inom skadeståndsrätten, vilket möjliggör en större frihet för de svenska 

domstolarna att agera rättsskapande i denna disciplin, så har också skett, och ett tydligt 

exempel är utökningen av ersättningsgilla tredjemansskador trots att direkt lagstöd har 

saknats. 82 

3.2 Allmänt om social adekvans inom straffrätten 

Tillämpliga undantagsregler, oavsett om dessa följer av lag eller ej, ska, enligt 

brottsbalkskommentaren, läsas in i det aktuella straffbudets brottsbeskrivning såsom 

härrörande härur. Att undantaget egentligen står att finna i en egen paragraf ska inte tillmätas 

någon betydelse för själva tillämpningen, utan bör ses helt som ett lagtekniskt initiativ. Detta 
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 Se t.ex. hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr. B 2032-21, s. 4 samt Schultz, 2008, s. 17 f. 

80
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innebär att vid uppsåtliga brott så kommer den subjektiva täckningen att inbegripa frånvaron 

av tillämpligt undantag. På grund av detta kan därmed ett uppsåtsbrott omöjliggöras av att den 

åtalade trodde sig agera inom en tillämplig undantagsregel. Se t.ex. putativt nödvärn nedan 

under 3.4.1.83 Det finns ingen anledning att behandla ansvarsfrihet på grund av social 

adekvans på något annat sätt, även om en sådan bedömning dock sker först efter att de 

lagstadgade ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB har funnits ej tillämpliga. 84 

Det är, som tidigare påpekats, viktigt att betona att straffrätten i princip är inriktad på 

själva gärningen, medan skadeståndsrätten är inriktad mer på den skada som uppstår på grund 

av gärningen. En person kan dömas till straffrättsligt ansvar trots att ingen skada har uppstått, 

men i ett sådant fall är skadestånd uteslutet. 

3.3 Social adekvans inom skadeståndsrätten 

Läran om social adekvans har, som kommer visas nedan, främst nyttjats inom straffrätten 

där den har använts för att frikänna en åtalad person när denne begått en gärning som enligt 

lagens ordalydelse är straffbelagd, men som inte kan anses straffvärd. Denna uppsats har dock 

som syfte att undersöka läran om social adekvans ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv, något 

som hittills inte har skett i någon större utsträckning i svensk doktrin. Det har genom alla tider 

i rättstillämpningen funnits liknande ventiler som nyttjats för att undvika oönskade effekter av 

de skadeståndsrättsliga reglerna, men detta har skett i de enskilda fallen, och det är svårt att se 

någon märkbar trend mot en mer strukturerad tillämpning i civilrättsliga mål, även om en 

sådan utveckling är klart märkbar inom straffrätten. Som tidigare har sagts är social adekvans 

en ansvarsfrihetsgrund som kan leda till frihet från ansvar både inom skadeståndsrätten och 

straffrätten, vari dess egentliga tillämpning främst har skett. Det råder dock delade meningar 

om på vilket sätt ansvarsfriheten uppstår, vilket också enligt vissa källor skiljer sig mellan 

olika typer av social adekvans.85  

Flera av källorna som berör social adekvans, så som även gäller för stora delar av denna 

uppsats, är inriktade på straffrätt och inte skadeståndsrätt, men i dessa fall är den 

skadeståndsrättsliga bedömningen som huvudregel likalydande med den straffrättsliga, dock 

finns det undantag.86 Dessa källor torde därmed kunna vara till nytta även inom en rent 

skadeståndsrättslig kontext. Så är definitivt fallet även för de ansvarsfrihetsgrunder som anges 
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i 24 kap. BrB, och jag har svårt att se några starka argument som talar emot att detta ska gälla 

även för social adekvans. 

3.3.1 Läran om social adekvans i den skadeståndsrättsliga metoden 

Eftersom läran om social adekvans per definition är oreglerad i den svenska lagstiftningen 

uppstår det här en viss osäkerhet kring hur och framförallt när denna ansvarsfrihetsgrund ska 

nyttjas inom den skadeståndsrättsliga metoden. De lagstadgade ansvarsfrihetsgrunderna 

klargör genom sina ordalydelser att de tillämpas när en handling annars skulle anses utgöra ett 

brottsligt handlande och detta måste anses allmänt accepterat i både praxis och doktrin. 87 

Detta innebär att dessa regler först kommer till användning när det kan konstaterats att det 

föreligger ett felaktigt agerande eller en brist på agerande från den ena partens sida, som 

annars skulle bedömts som brottslig eller skadeståndsgrundande. Social adekvans skulle 

kunna användas på detta sätt, men det skulle också kunna nyttjas som en faktor som påverkar 

bedömningen om själva agerandet eller bristen på agerande är ansvarsgrundande i sig, här 

främst inriktat på en utökning av den enskildes ansvarsfrihet i form av en mer tillåtande 

bedömning om vilka risker som är tillåtna respektive otillåtna, och därmed upphov till ett 

culpöst handlande.88 Om ett eventuellt handlande inte är att anse som felaktigt, finns i ett  

sådant fall ingen anledning att nyttja en ansvarsfrihetsgrund motsvarande de som anges i 24 

kap. BrB för att befria den enskilde från ansvar. En sådan lösning skulle dock innebära att 

culpabedömningen skulle variera stort i det dagliga livet. En sådan lösning verkar också ha 

svagt stöd i den moderna rättspraxisen, i vart fall vid uppsåtliga handlingar.89  

Håkan Andersson anser dock att även de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna som anges i 24 

kap. BrB bör kunna inkorporeras i culpabedömningen, både i teorin och i praktiken. 90 Detta 

kan enligt Andersson ske genom att dessa läggs in som faktorer under begreppet ”mothänsyn” 

i culpabedömningen. På detta sätt kan en handling anses täckas av en ansvarsfrihetsgrund i 

större eller mindre grad. Denna bedömningsmodell måste anses ligga nära den som ovan har 

presenterats, och även Andersson verkar här ställa sig positiv till detta användande av de 

undantagsregler som kan sägas falla under läran om social adekvans, då han klargör att även 

andra intressekollisioner kan behandlas på detta sätt. 91 
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Enligt Saxén är detta den modell som används i finsk rätt, då han anser att social adekvans 

är en del av själva culparegeln, vilken i övrigt behandlas på ett likvärdigt sätt i den finska som 

i den svenska rätten.92 Även i anglosaxisk rätt nyttjas begreppet ”social adequacy” på ett  

liknande sätt, då culpabedömning sker i ljuset av samhällets syn på agerandet. 93 

Mycket av dagens svenska doktrin angående social adekvans baseras på Jareborgs arbeten. 

Jareborg har i denna fråga en något otydlig och spridd åsikt, då han anser att termen social 

adekvans kan innebära både att en oskriven undantagsregel nyttjas, antingen som ett 

utvigande av handlingsfriheten eller som en separat ansvarsfrihetsgrund, men även att  det kan 

göras ett reduktionsslut, vilket även stöds av Asp.94 Dessa två lösningsmodeller torde däremot 

i normalfallet leda till samma resultat på samma grunder.  

Dessa två motstående modeller kommer att exemplifieras nedan under 4.9 med hjälp av de 

typfall som tas upp i kapitel 4. 

3.4 Andra ansvarsfrihetsgrunder 

I svensk rätt, såsom tidigare påtalats, finns ett antal lagstadgade ansvarsfrihetsgrunder som 

har placerats i 24 kap. BrB, och således främst utgör en del av straffrätten. Dessa regler 

utesluter att den skadevållande parten åläggs straffrättsligt ansvar på objektiva grunder, trots 

att dennes agerande i normalfallet skulle lett till en fällande dom och utesluter ofta även 

skadeståndsansvar för samma gärning.95 Det är här viktigt att notera att det i alla fall av 

eventuell ansvarsfrihet måste göras en typiserad undantagsbedömning, för att på så sätt skapa 

förutsebarhet för båda parter.96 

3.4.1 Nödvärn 

Nödvärn föreligger när en person försvarar sig från ett brottsligt angrepp. Detta angrepp är 

i typfallet riktat mot denne som person eller mot dennes egendom, men nödvärnsrätt 

föreligger även mot en person som försöker hindra att egendom återtas samt mot en person 

som har gjort intrång i någon annans bostad eller annat hus, rum eller fartyg. 97 En person som 

handlar i nödvärn har rätt att göra detta, om dennes agerande inte är uppenbart oförsvarligt. 

Denna tröskel är därmed högt ställd, och en person som befinner sig i en nödvärnssituation får 
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därmed nyttja mer våld än vad situationen kräver, bara detta inte är uppenbart oskäligt. 98 

Såsom tidigare uppmärksammats, är detta en objektiv bedömning där den skadevållande 

partens insikt om att denne befann sig i en nödvärnssituation eller dennes motiv till gärningen 

i princip är irrelevant.99 Även sådant våld som ligger utanför denna gräns kan dock anses vara 

fritt från straffrättsligt ansvar om personen som befann sig i en nödvärnssituation svårligen 

kunde besinna sig, så kallad nödvärnsexcess.100  

Ett agerande som faller in under nödvärnsrätten föranleder inte straffansvar, och således 

inte heller skadeståndsansvar på grund av brott.101 Ett agerande som dock faller in inom 

gränserna för nödvärnsexcess föranleder inte straffansvar, men i äldre rätt ibland 

skadeståndsansvar, vilket dock kunde jämkas.102 Införandet av SkL som i princip var en 

kodifiering av gällande praxis, torde inte ha ändrat detta.103 Detta stöds även i 

hovrättspraxis.104 I rättsfallet NJA 1990 s. 210 friades dock den åtalade helt från 

skadeståndsansvar vid nödvärnsexcess, men detta torde bero på hur den skadelidande parten 

lagt upp sin talan, då denna enligt HD ”grundas enbart på att Fasil H begått en brottslig 

gärning”.105 Eftersom den brottsliga gärningen uteslöts på grund av den straffrättsligt 

ansvarsfriande verkan av nödvärnsexcessen, kunde inte skadestånd utdömas. Ett annat 

upplägg av talan borde enligt min mening kunna ha lett till ett annat resultat. I modern 

rättspraxis är det även klarlagt att skadestånd kan jämkas på grund av att den skadevållande 

parten handlade i en nödvärnssituation, även om denne inte höll sig inom gränserna för 

ansvarsfrihet.106  

Detta överensstämmer i stort sett med finsk rätt, då ansvarsfrihet på grund av nödvärn även 

här utesluter skadeståndsskyldighet. Finsk praxis är dock inte särskilt benägen att jämka 

skadestånd på grund av straffrättsligt ansvarsfrihetsgrundande nödvärnsexcess. Jämkning för 

medvållande kan dock förekomma, även om nödvärnshandlingen går utöver vad som tillåts av 

nödvärnsexcessen.107 Även norsk rätt överensstämmer här i mångt och mycket med den 
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svenska. En person som har nödvärnsrätt är inte skadeståndsskyldig så länge denne håller sig 

inom det tillåtna området, men handlingar utöver detta är skadeståndsgrundande precis som 

straffbelagda.108 Precis som övriga länder har även Danmark samma reglering, men här är det 

i äldre doktrin tydligt att man utesluter ansvar enligt culparegeln.109 Mer sentida dansk doktrin 

anser dock att även om skadeståndansvar utesluts som huvudregel,  måste en separat 

skadeståndsrättslig bedömning göras,  då den danska rätten rör sig bort från att koppla ihop 

straffrätten med skadeståndsrätten. Två separata bedömningar måste därmed göras, vilket 

även stöds av Danmarks högsta domstol.110 

En person som handlar i tron om att denne befinner sig i en nödvärnssituation undgår 

också straffansvar, om denna villfarelse är ursäktlig, annars kan personen dömas för 

oaktsamhetsbrott, så kallat putativt nödvärn.111 I NJA 1995 s 661 ansåg hovrätten att om den 

skadevållande har handlat i putativt nödvärn så ska detta ses som en nödvärnssituation även i 

skaderättslig mening, vilket även gäller om personen handlar utöver vad som kan anses 

tillåtet, "Med hänsyn till att Bakhtear M handlade i en nödvärnssituation bör 

ersättningsskyldigheten dock jämkas till 5 000 kr.”.112 Skadeståndet utdömdes här på grund av 

att handlandet gått utöver nödvärnsrätten. Hovrättens dom överklagades i denna del till HD 

endast av den skadelidande, som yrkade fullt bifall till dennes skadeståndstalan. HD 

klargjorde att något ytterligare skadestånd utöver det som utdömts av hovrätten inte kunde 

komma på fråga då den skadelidande ansågs ha medverkat till skadan enligt 6:1 SkL, något 

som hovrätten inte berörde. 

Den skadeståndsrättsliga bedömningen följer här till stor del den straffrättsliga. En part 

som begår ett brottsligt angrepp på en annan individ har således inte ansetts ha rätt till statens 

skydd även i fråga om rätt till ersättning för uppstådda skador, om dessa faller inom rätten till 

nödvärn. 

3.4.2 Nöd 

Reglerna för ansvarsfrihet vid nöd är till dess effekt mycket likartade de som nämnts ovan 

om nödvärn. Rekvisiten för att en person ska kunna anses fri från ansvar på grund av att 

denne handlade i nöd påminner också om de som presenteras nedan under 4.3 om negotiorum 
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gestio och i vart fall de fall av nöd där en person inträder i någon annans nödrätt för att hjälpa 

denne utan att denne har blivit ombedd om detta täcks helt av definitionen av negotiorum 

gestio och behandlas därmed här istället för nedan under 4.3.113 En person anses fri från 

ansvar om dennes agerande i en nödsituation, med hänsyn till dels farans beskaffenhet, dels 

den skada som åsamkas någon annan och omständigheterna i övrigt inte är oförsvarlig, enligt 

24:4 BrB. Det är här fråga om två skyddsvärda intressen, precis som i övriga 

ansvarsfrihetsgrunder, där faran mot det ena intresset endast kan undvikas genom intrång i det 

andra intresset.114 Även vid nöd kan reglerna om excess i 24:5 BrB samt reglerna om putativ 

nöd nyttjas för att undvika straffansvar.115  

I skadeståndsrättsligt hänseende föreligger det dock en markant skillnad mellan effekterna 

av att den skadevållande parten kan åberopa nödvärnsrätt i jämförelse med nöd. Om den 

skadevållande parten endast kan åberopa ansvarsfrihet genom bestämmelsen om nöd så kan 

den skadeståndslidande parten enligt ”vedertagen uppfattning” erhålla ersättning enligt 

särskilda regler om nödhandlingar.116 Enligt äldre rättspraxis innebär detta att full ersättning 

ska utbetalas till den skadelidande, trots att straffrättslig ansvarsfrihet kan ha förelegat enligt 

bestämmelserna om nöd.117 Ansvaret för att betala denna ersättningsskyldighet för 

nödhandlingar torde ligga på den person som befunnit sig i nöd, oavsett om det faktiskt är 

denne som agerat eller ej.118 Enligt Ekstedt är detta att betrakta och benämna som ett 

skadestånd, och som ovan påpekats anser även Andersson och Karlgren att det inte finns 

någon reell skillnad mellan termerna skadestånd och ersättning.119 Jag kan inte se att HD 

menat att göra någon skillnad här, förutom att markera att ersättningsskyldigheten åvilar den 

som stod i nödställning, oavsett vem som agerade.  

I modern rättspraxis utdöms dock inte alltid fullt skadestånd till den skadelidande om 

denne har försatt den skadevållande i nöd. Detta även om den skadevållande parten gått 

utöver vad till och med nödvärnsexcessen tillåter. Se t.ex. NJA 1988 s. 495 där den 

skadevållande parten sköt den skadelidande partens jakthund som tagit sig in i dennes 

inhägnad för dvärggetter och anfallit dessa. Hundens värde ansågs vida överstiga getternas 

och HD ansåg därmed inte att agerandet var försvarligt. På grund av att den skadevållande 
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”utan egen förskyllan råkat i en nödsituation och det huvudsakligen är den stora skillnaden 

mellan hundens och getternas värde som föranlett bedömningen att handlingen ej skall anses 

försvarlig. Med beaktande härav och av det förhållandet att Lars H [...] stått strikt ansvar för 

skador som hunden orsakat, finner jag att det skadestånd Franco P skall utge till Lars H bör 

jämkas till två tredjedelar av vad som eljest skolat utgå.”.120 Minoriteten, här två justitieråd, 

samt hovrätten, ansåg dock att skadestånd skulle utgå med hundens fulla värde. Det torde 

härmed stå klart att eftersom nödsituationen nämns som en grund för jämkning så kan en 

nödsituation numera innebära att fullt ansvar inte längre döms ut i alla fall.  

I norsk rätt anges rätten till nödhandlingar i den norska motsvarigheten till 

skadeståndslagens första fyra paragrafer. Det är i norsk rätt fullt tillåtet att företa en 

nödhandling, men ett sådant agerande utlöser genast skadeståndsansvar.121 Även här är äldre 

dansk doktrin tydlig med att ansvar enligt culparegeln inte kan utkrävas, men att andra 

skaderättsliga ansvarsregler innebär att ersättning kan krävas i stor omfattning.122 Detta verkar 

dock än en gång ha fallit bort i senare doktrin och praxis, där det sägs att nödhandlingar inte 

friar från ”erstatningsansvar”. Om någon företar en nödhandling i någon annans intresse, 

övergår dock ansvaret på den vars intresse skyddas.123 

Det är därmed viktigt att notera att det här är tydligt hur de olika juridiska disciplinernas 

olika skyddsintressen leder till olika resultat. Ett agerande som lagstiftaren inte anser är 

brottsligt och därmed ej straffbart i straffrättslig mening leder dock här till att en oskyldig part 

skadas av ett oftast uppsåtligt agerande. En sådan skada är typiskt sett skadeståndsgrundande, 

och så även här. I förhållandet mellan två privata rättssubjekt finns det således ingen 

anledning att en person ska få vålla en annan, oskyldig, part ej ersättningsgilla skador för att 

rädda dennes egen egendom eller hälsa.  

3.4.3 Samtycke 

En skadevållande handling eller underlåtenhet kan i ett straffrättsligt hänseende vara fritt 

från ansvar om den skadelidande parten har samtyckt till detta enligt reglerna om 

ansvarsfrihet genom samtycke, som följer av 24:7 BrB. För att ett samtycke ska kunna ges 

med ansvarsbefriande verkan måste dock samtycket inte kunna anses vara oförsvarligt med 

hänsyn till den uppkomna skadan eller kränkningen, syftet samt övriga omständigheter. Det 
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finns därmed en övre gräns på hur stor skada en person kan samtycka till. När det rör sig om 

fysisk skada sätts även denna gräns relativt lågt.124  

Samtycke som en kodifierad ansvarsfrihetsgrund är ett relativt nytt fenomen och följer 

främst av legalitetsprincipens stärkta roll inom straffrätten. 125 Det finns dock i 

legalitetsprincipen inget krav på att en undantagsregel lagfästs, utan denna princip sträcker sig 

bara till själva straffbuden, ingen ska dömas utan stöd i lag, en för den åtalade mjukare 

bedömning än vad som föreskrivs i lag är således inte ett brott mot legalitetsprincipen.126 

Reglerna om ansvarsfrihetsgrundande samtycke baseras i mångt och mycket på den 

romerska rätten, där uttrycken volenti non f it iniuria och quae in voentem f iat har en stark 

position, vilka båda innebär att den som bär på ett skyddat intresse också bär på rätten att 

avstå från detta skyddade intresse. I princip sätts därmed intresset av att varje individ har en 

personlig handlingsfrihet över andra intressen som samma individ bär. 127 I modern svensk rätt 

är dock denna intressekonflikt inte så svartvit som det kan framstå här, vissa intressen 

skyddas trots allt starkare än den personliga handlingsfriheten. Det är t.ex. inte möjligt att 

med ansvarsbefriande verkan ge någon tillåtelse att döda en själv. 128 

Ett samtycke måste dock även utöver detta vara tillräckligt kvalificerat för att anses ge 

ansvarsbefriande verkan.129 Till att börja med måste ett frivilligt samtycke ha lämnats, det får 

således inte ha följt på grund av t.ex. olaga hot.130 Det måste också ha lämnats av den person 

som har rätt att förfoga över det ifrågavarande intresset. Detta behöver således inte vara 

samma person som är den som lider skada, en vårdnadshavare kan t.ex. ge sitt samtycke till 

ett medicinskt ingrepp på dennes barn.131 Samtycket ska även föreligga under hela 

händelseförloppet, om en part tydligt visar att denne inte vill fortsätta t.ex. en boxningsmatch, 

kan den andra parten inte hävda att den som var med i leken fick leken tåla, utan måste vid 

denna tidpunkt upphöra att slå den andre. Samtycket har heller ingen effekt om den som 

lämnar detta inte förstår innebörden av samtycket. Ett exempel här är att ett barn under 

femton år inte med ansvarsbefriande verkan kan samtycka till en sexuell handling, då 

lagstiftningen utgår ifrån att en så ung person inte kan fatta ett sådant beslut, och skyddar 
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därmed denne genom det aktuella straffbudet.132 Samtycket måste också ha lämnats under 

insikt om relevanta förhållanden, som inte får vara för allmänt hållna.133 Slutligen så måste 

samtycket vara allvarligt menat.  

Om något av dessa rekvisit saknas uppstår således inte ansvarsfrihet på grund av samtycke, 

men det kan leda till t.ex. putativt samtycke eller i vart fall en brist i den subjektiva 

täckningen av brottsrekvisiten om den skadevållande parten trott sig ha haft ett giltigt 

samtycke från den skadelidande parten.134 

Samtyckesregleringen är inte lika utvecklad i finsk rätt, och här görs många referenser till 

svensk doktrin. För att ansvarsfrihet ska uppstå med säkerhet bör skadan vara säker eller så 

gott som säker vid tidpunkten för samtyckets givande. Att den skadevållande parten uppfattat 

att ett samtycke föreligger, eller haft fog att anta att ett tyst sådant föreligger, kan dock i finsk 

rätt innebära att rättstridighet ej föreligger, vilket utesluter skadeståndsansvar.135 Den norska 

doktrinen tydliggör i sin tur att det som huvudregel står den enskilde fritt att samtycka till 

något och därmed ge upp sin rätt till skadeståndsanspråk. Det är dock även här viktigt att 

klargöra om samtycket gavs endast till händelsen, eller om detta även innebar att 

rättighetsinnehavaren gav upp sin rätt att ställa skadeståndsanspråk. Om detta inte har skett, är 

huvudregeln att samtycket endast inbegriper risken för skada, inte skadans följder. 136 Den 

danska rätten ligger här nära den svenska, med rätt för den enskilde att själv bestämma om 

denne ska ge upp sitt skyddade intresse eller ej, men med flera inskränkningar.137 Föreligger 

dock ett uttryckligt samtycke till en bestämd skada, är ersättningsanspråk ej möjliga att ställa 

upp annat än i undantagsfall. Vid samtycke till en viss risk uppstår dock frågan om den 

samtyckande parten även samtyckt till att hålla den andra parten ansvarsfri även för följderna 

av att risken infrias.138 

Den skadeståndsrättsliga bedömningen torde även i detta fall följa den straffrättsliga, i vart 

fall vid uppsåtliga och direkta handlingar, och leder således till att om ett straffrättsligt 

ansvarsbefriande samtycke föreligger så är detta samtycke även skadeståndsrättsligt giltigt. 139 

Ett samtycke som inte är giltigt i straffrättsligt hänseende kan dock vara giltigt i ett 

skadeståndsrättsligt perspektiv om det är så att samtycket har lämnats av en part som inte har 
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rätt att förfoga över det straffrättsliga intresset, men som ändå är den som bär själva skadan. 

Om det straffrättsliga intresset är ett allmänt intresse, såsom t.ex. risk för smittspridning eller 

allmän ödeläggelse, torde den person som lämnar samtycke till att bli smittad eller få just sin 

egen egendom skadad inte kunna med framgång föra en skadeståndstalan. Dennes personliga 

intresse, i dessa fall sin kroppsliga integritet och äganderätt, har denne rätt att förfoga över. 140 

Det bör noteras att även samtycke, precis som nödvärn och nöd, är att se som en objektiv 

ansvarsfrihetsgrund, så den skadevållande parten behöver inte ha insett att samtycke förelåg 

för att undslippa ansvar.141 

Även här, precis som ovan, finns det alltså en diskrepans mellan de straffrättsliga och de 

skadeståndsrättsliga intressena. I detta fall är det dock de skadeståndsrättsliga intressena som i 

vissa fall får anses vara tillfredsställda enligt ansvarsfrihetsgrunden, trots att denna inte har 

lett till att personen skyddats från straffrättsligt ansvar. Det är här dock tydligt att, till skillnad 

från nöd, även själva ansvarsfrihetsgrunden kan bedömas olika i de olika disciplinerna. Det 

kan i ett straffrättsligt perspektiv saknas giltigt samtycke, medan ett sådant finns i ett 

skadeståndsrättsligt perspektiv. I nödfallet torde nöd föreligga enligt båda disciplinerna, även 

om detta inte skapar en ansvarsfrihet i skadeståndsrättsligt mening.  

4.  Några typfall av social adekvans 

Här nedan kommer ett antal typfall av social adekvans att presenteras. Dessa är alla väl 

förankrade i svensk doktrin eller praxis, och kan därmed nyttjas som utgångspunkter för andra 

fall där social adekvans kan anses vara en tänkbar grund för ansvarsfrihet. Denna uppräkning 

för inga anspråk på att vara uttömmande, och ett antal vanliga typfall har här valts bort av 

utrymmesskäl. Särskilt fokus har lagts på social adekvans vid sport- och fritidsaktiviteter samt 

vid hälso- och sjukvård. Dessa typfall har valts ut på grund av att det här föreligger ett större 

källmaterial och på grund av att båda dessa typfall inbegriper både eventuellt culpösa såväl 

som uppsåtliga handlingar. 

Kapitlet avlutas i 4.8 med en kortfattad redogörelse för när läran om social adekvans tas in 

i bedömningen för dessa kända typfall, denna redogörelse tar avstamp ur utifrån vad som 

angavs i 3.3.1 och bör här ses som ett antal exempel av de båda modeller för social adekvans 
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 Se Agell, 1962, s. 23 och 115 ff. samt Hellner & Radetzki, 2010, s. 123-124. 
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 Berggren, Nils-Olof, m.fl., Brottsbalken en kommentar (24 maj. 2014, Zeteo), den allmänna kommentaren till 

24 kap. 
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som ställdes upp här. Efter detta följer en kortfattad sammanfattning av de slutsatser som har 

dragits i kapitel fyra i avsnitt 4.9. 

4.1 Rättslig nöd 

Det juridiska begreppet nöd innebär i sig en straffrättslig ansvarsfrihetsgrund enligt 24:4 

BrB och inbegriper en persons handlande när denne befinner sig i en situation av fysisk nöd, 

t.ex. om dennes båt börjat läcka, se ovan under 3.4.2. Men en person torde också kunna finna 

sig i så kallad rättslig nöd, där denne utan egen förskyllan finner sig i en situation där denne 

inte kan undvika att begå ett brott , men kanske har chansen att kunna välja vilket brott, eller i 

vart fall allvarlighetsgraden på brottet.  

För att kunna undslippa ansvar ska denne välja det lindrigaste brottet. Vad som ska anses 

som det lindrigare brottet är dock inte helt klart och måste bedömas i det enskilda fallet. Det 

torde här inte kunna ställas för höga krav på den enskilde individen. Ett uppsåtsbrott torde i 

många fall ses som allvarligare än ett liknande underlåtenhetsbrott och i andra fall borde 

bedömningen kunna ske med utgångspunkt i de båda brottens straffskalor. Ett talande 

exempel på rättslig nöd torde vara en bilist som på grund av felaktig skyltning finner sig på en 

enkelriktad gata körandes i motsatt riktning och som endast kan välja att fortsätta köra rakt 

fram eller att ta in på en gångväg för att vända sitt fordon.142 

För att ett sådant agerande ska kunna anses vara socialadekvat och därmed helt fritt från 

straffrättsligt ansvar torde det föreligga ett krav på att gärningsmannen inte med uppsåt eller 

genom culpöst handlande har försatt sig i den situation som lett fram till at t denne måste begå 

en brottslig gärning. Det torde dock även i andra fall vara av vikt om handlandet som har lett 

fram till situationen varit culpöst eller uppsåtligt, då detta torde avgöra om personen kan 

dömas för uppsåtsbrott eller endast culpabrott när denne tvingas att göra ett val i detta 

skede.143 

Rättslig nöd lyser tyvärr med sin frånvaro i den svenska rättspraxisen, vilket till stor del 

beror på att dessa situationer måste anses i hög grad osannolika och intresset från statens sida 

att föra en dyr åtalsprocess i ett ärende där den misstänkta individen endast försökt agera för 

att minimera eventuella brottsliga gärningar måste nog också betecknas som knapphändigt. 

Det finns dock ett hovrättsfall som, utifrån vad som kunnat visas i fallet, påminner om en 

närliggande situation. En klart berusad person har av en polisman upptäckts sittandes på 

förarplatsen i en bil som stått parkerad på ett övergångsställe. Polismannen uppmanar då 
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 Se Jareborg, 1994, s. 182 samt Asp, 2011, s. 283-284. 
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 Se Jareborg, 1994, s. 183 samt Asp, 2011, s. 283. 
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personen att flytta bilen från platsen, vilket personen åtlyder. Personen har här att välja på att 

inte åtlyda polismannens befallning, vilket i sig i är en straffbar handling, eller att framföra 

fordonet under kraftig berusning, även detta straffbelagt. Situationen får sägas vara mycket lik 

en situation där rättslig nöd kunnat åberopas, men här har personen försatt sig i denna position 

med full insikt om vad denne gör, så personen kan inte åberopa rättslig nöd genom att ha 

hamnat i en situation utan egen förskyllan. Personen borde också kunna ha påkallat 

polismannens uppmärksamhet och förklarat sig icke i stånd att framföra fordonet, utan att för 

den delen ha begått någon brottslig handling.  144 

Situationer som innebär att en person kan åberopa ansvarsfrihet genom rättslig nöd torde i 

väldigt få fall innebära grund för skadeståndstalan. Ett sådant exempel skulle kunna utgöras 

av den otroliga situationen där en person utan egen förskyllan står inför valet att antingen köra 

över en eller två personer och som då bör välja det mildare alternativet, att köra över en 

person.145 Personen som blir påkörd skulle då kunna väcka en skadeståndstalan mot föraren 

enligt gällande regler, men föraren torde då kunna försvara sig genom att klargöra att detta 

skett utan egen förskyllan och att denne agerat för att minimera den oundvikliga skadan. En 

friande utgång i ett rent straffrättsligt perspektiv är här tillfyllest socialadekvat, medan det i 

skadeståndsärendet måste ses som mindre tillfredsställande ur den enskildes perspektiv.  

Den enskilde som skadats på grund av förarens uppsåtliga agerande hamnar här i kläm då 

en skadeståndsrättslig bedömning som följer den straffrättsliga innebär att det är den påkörda 

personen som här står risken för sin skada oavsett om denne har varit vårdslös eller inte, något 

som enligt mig måste anses föga förankrat i det allmänna rättsmedvetandet. Det blir här 

endast turen som avgör om en person kommer att drabbas av en skada som inte är 

ersättningsgill. Sådana fall är i och för sig inte ovanliga, skador kan uppstå utan att någon 

specifik person kan anses som culpös eller vållande till denna, vilket ger samma resultat, men 

i detta fall är det ett aktivt och uppsåtligt handlande från en person som inte befinner sig i en 

fysisk nödsituation.  

Båda parterna kan här sägas vara drabbade av slumpen, den ene tvingas att ta ett beslut 

som kommer att skada den andre, och den andre kommer här att skadas helt utan egen 

förskyllan. Att som i straffrättsdelen fria föraren från ansvar innebär således att ansvaret 

hamnar på den skadade, som härmed inte kan få ut någon ersättning från den vållande parten. 

Detta är ett tydligt exempel på ett fall där straffrättens syfte och skadeståndsrättens syfte 

skiljer sig åt. Staten, som tredje part, har ingen anledning att straffa föraren för dennes 
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agerande, då denne handlat så rätt denne kunnat. Men skadeståndsrätten, vars syfte är att 

återställa den skadelidande på den skadevållandes bekostnad, torde inte kunna nöja sig med 

detta, föraren har ändå utfört en aktiv handling som lett till en skada hos en annan individ. Det 

är i mitt tycke mer i linje med skadeståndsrättens syfte att risken borde ligga på den 

skadevållande personen här, inte på den skadelidande. Detta leder till att bedömningen om 

något är socialadekvat eller ej, eller i vart fall effekten av detta, torde skilja sig mellan 

disciplinerna. 

I ett skadeståndsrättsligt perspektiv torde rättslig nöd ligga relativt nära faktisk nöd så som 

detta beskrivs i 24:4 BrB. I båda dessa fall inskränker en person en annan persons intressen 

för att skydda sina egna, oaktat att de i detta fall är rent juridiska,  snarare än fysiska. 

Skadeståndsansvar, eller i vart fall ersättningsansvar, uppstår för den skadevållande parten 

även vid nöd enligt 24:4 BrB, se ovan under 3.4.2146, vilket även verkar vara fallet i övriga 

nordiska länder.147 Det torde därmed inte ens finnas en analogisk grund för att fria från 

skadeståndsansvar i denna fråga, även om själva gärningen inte är straffvärd ur ett 

straffrättsligt perspektiv. 

4.2 Lärares tillsyn 

Det är i Sverige sedan 1958 förbjudet för en lärare att aga sina elever, något som tidigare 

var tillåtet, då detta inte ansågs förenligt med moderna uppfostringsmetoder.148 Det 

uttryckliga agaförbudet har dock tagits bort, då det anses obehövligt. 149 En lärare har 

tillsynsplikt över de elever denne ansvarar för, vilket innebär att det vilar på lärarens axlar att 

se till att eleverna har en trygg och lugn studiemiljö. För att tillgodose detta har lärare 

tilldelats ett lagfäst bemyndigande att tillgripa ”omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med 

en elevs ordningsstörande uppträdande” enligt den nya skollagen.150 Här anges dock inte 

uttryckligen vad läraren får tillgripa för metoder, förutom att ett antal exempel räknas upp, 

men det står klart att lärarens åtgärder måste stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga 

omständigheter. Det är även viktigt att notera att man som medborgare i Sverige åtnjuter ett 

grundlagsstadgat allmänt skydd mot kroppsliga ingrepp från det allmänna enligt 

regeringsformens (1974:152) [nedan betecknad ”RF”] 2 kap. I 2:5 RF ges ett absolut förbud 
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 Se bl.a. Karlgren, 1972, s. 87 ff. samt Hellner & Radetzki, 2010, s. 120 samt Bengtsson & Strömbäck, 2011, 

s.54 samt Ekstedt, 2011, s. 43. 
147

 Se bl.a. Lødrup, 2005, s. 141 f. samt Saxén, 1983, s. 170 ff  
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mot kroppsstraff, t.ex. aga, medan andra typer av kroppsliga ingrepp får begränsas enligt lag 

enligt 2:12 RF. Det är på grund av detta enligt HD väldigt viktigt att lagstiftaren inför klara 

och tydliga regler.151  

I specialmotiveringen till 5:6 skollagen klargör lagstiftaren att denna paragraf ska ses som 

ett kodifierande av HDs resonemang om socialadekvat våldsanvändande i skolmiljö som 

skapades genom NJA 1988 s. 586 och utvecklades i NJA 2009 s. 776 och därmed har denna 

rättsregel numera i vart fall indirekt lagstöd.152 I det första fallet i HD var det fråga om en 

lärare hade gjort sig skyldig till ringa misshandel vid utövande av sin tillsynsplikt. Handlingen 

bestod här i att läraren hade tagit upprepade grepp över en elevs nacke och därvid tillfogat 

denne smärta, ömhet och rodnad. Enligt HD var ordningen i skolan påtagligt störd vid 

lärarens ingripande, vilket innebar att ingripandet som sådant ”stod i god överensstämmelse 

med Rolf O:s skyldigheter som lärare att bl a vaka över elevers uppförande och ordning under 

lektioner och raster”153 Agerandet, sett till den mängd våld som användes, uppfyllde dock 

rekvisiten för misshandel som följer av 3:5 BrB. HD klargör att en lärare vid utövandet av sin 

tillsynsplikt inte är avskuren från all våldsutövning i form av kroppsligt ingrepp förutom 

agerande som faller inom nöd- och nödvärnsbestämmelser, men med tanke på lagstiftarens 

och det allmänna rättsmedvetandets inställning till aga, inte kan innebära att handlande som 

uppfyller rekvisiten för misshandel anses försvarligt. Domstolen uttalar sig dock obiter dictum 

angående att våld som faller under bestämmelsen om olaga tvång (se 4:4 BrB) samt våld som 

kan anses uppfylla rekvisitet ”handgripligen antastar” i bestämmelsen om ofredande (se 4:7 

BrB) i vissa situationer kan anses befogat. 

Riksåklagaren hade påstått att våld i princip var helt uteslutet i dessa situationer, vilket 

således inte godtogs av domstolen. Det bör i denna uppsats påpekas att tingsrätten frikände 

den åtalade från både straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvar och att den ogillade 

skadeståndstalan inte överklagades. Skulle detta skett, ser jag dock ingen anledning till att HD 

inte skulle ha bifallit denna talan om det fanns grund för att t.ex. se detta som en tillräckligt 

allvarlig kränkning för att utlösa skadeståndansvar enligt 2:3 SkL.  

I det andra fallet, NJA 2009 s. 776, stod en lärare och en elevassistent åtalade för att ha 

misshandlat två elever vid två separata tillfällen. Den ena situationen rörde handlingar i syfte 

att tillrättavisa en elev efter att denne tidigare hamnat i bråk med en annan elev och sedan inte 

lytt läraren. Den andra situationen rörde ett snöbollskrig, där elevassistenten ska ha deltagit 
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 Se NJA 2009 s. 776, s. 792-793. 
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 Se Jareborg, 1994,  s. 182 samt samt Asp, 2011, s. 282 samt prop. 2009/10:165 s. 679- 681. 
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genom att kasta eller trycka snö i ansiktet på en av eleverna och sedan lagt ner denne på 

marken vid två tillfällen då eleven gått till fysiskt angrepp mot elevassistenten. I detta rättsfall 

klargör också HD att läraren, i och med sin tillsynsplikt, intar en typ av garantställning i de 

fall där 24 kap. BrBs ansvarsfrihetsregler blir tillämpliga, här främst nöd och nödvärnsrätt, 

detta stöds även i propositionen till senare lagstiftning på detta område. 154 Detta innebär också 

att deras tillsynsplikt ska vägas in i bedömningen om vad som ska anses vara försvarligt vid 

bedömningar om ansvarsfrihet även enligt de lagfästa ansvarsfrihetsgrunderna. Dessa 

situationer anses dock inte ligga inom gränserna för varken nöd eller nödvärn. Kvar är då 

enbart lärarens och elevassistentens tillsynsplikt och stödet genom social adekvans för att 

bruka våld för att uppfylla denna som utvecklades av rättsregeln i 1988 års fall. Handlingarna 

kan anses ha syftet att uppfylla denna plikt, men brister båda i proportionalitet, vilket innebär 

att handlingarna inte kan anses socialadekvata och därmed fria från ansvar. I detta fall döms 

båda åtalade att utge skadestånd till brottsoffren.  

Den rättsregel som utvecklas i HDs praxis skiljer sig till synes med vad som gäller enligt 

dansk rätt, där skadeståndsansvar för att en lärare t.ex. ger en stökig elev en örfil ligger på 

skolan, då detta anses falla in under lärarens myndighetsutövning. 155 Detta verkar också ha 

visst stöd i finsk doktrin.156 

Det klargörs i 1988 års fall ännu en gång att det i vissa situationer är socialadekvat att en 

person med tillsynsplikt inom skolväsendet utövar ringa våld som i en annan situation kan 

utgöra en brottslig handling såsom ofredande eller olaga tvång i syfte att uppfylla denna plikt. 

Det är dock både i praxis från HD såväl som i hovrättspraxis klarlagt att våldsanvändning som 

uppfyller rekvisiten för misshandel inte kan anses socialadekvat, även vid ringa brott. Detta 

trots att detta har syftat till tillsynspliktens uppfyllande.157  

Lagstiftaren har efter dessa rättsfall klargjort att det här är fråga om en typ av 

tvångsingripande på grund av en lagstadgad skyldighet för elever att gå i skolan och deras 

agerande väl på plats. Detta innebär att läraren representerar det allmänna, och denne måste 

även i dessa fall följa de principer som gäller för dylika tvångsingripanden. Det är här främst 

behovs- och proportionalitetsprinciperna som aktualiseras enligt HD.158 Detta torde inte i 

någon större grad påverka vad som har sagts ovan eller i tidigare praxis, även om HDs 
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 Se Saxén, 1983, s. 430 f. 
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uttalande tjänar till att tydliggöra vilka faktorer som ska avgöra om ett specifikt agerande har 

varit korrekt i ett specifikt fall.  

Det bör dock för denna uppsats noteras att det i vissa fall av hovrättspraxis inte räckt att ett 

agerande ej varit socialadekvat och därmed brottsligt, för att skadestånd ska utgå. Som ett 

talande exempel kan ett mål från hovrätten över Skåne och Blekinge användas, där det genom 

detta citat klargörs att kränkningen inte måste vara så stor att skadeståndsskyldighet uppstår 

för att handlingen ska anses vara icke socialadekvat: ”Omständigheterna vid gärningen har 

inte varit sådana att denna kan sägas ha inneburit en så allvarlig kränkning av Martin Nucias 

personliga integritet att skadestånd bör utgå. Martin Nucias skadeståndsyrkande ska därmed 

ogillas och tingsrättens dom fastställas i denna del.” 159  

I detta fall torde både straffrättens och skadeståndsrättens syften vara desamma, då syftet 

bakom den sociala adekvansen här vilar på ett agerande för att uppnå en god studiemiljö och 

en säker och lugn tillvaro för de övriga eleverna, men även eleven ifråga. Det är också viktigt 

att notera att det föreligger ett ansvar för personalen att agera för att upprätthålla ordningen. 

Att i ett sådant fall dels genom lag tvinga fram ett visst beteende, och dels genom 

skadeståndsrätten ”straffa” personen genom att göra denne skadeståndsskyldig för sitt 

agerande kan inte anses vara en bra lösning på denna problematik. Situationen är främst 

jämförbar med nödvärnsrätten eller polismans laga befogenhet, då båda situationerna rör sig 

om ansvarsfrihet för utövat och uppsåtligt våld mot en annan fysisk person. I båda dessa fall 

föreligger inget skadeståndsansvar för sådana handlingar som skett inom ramen för 

straffrättslig ansvarsfrihet.160 Det är också i stor utsträckning enbart skadestånd på grund av 

allvarlig kränkning enligt 2:3 SkL som blir aktuellt i dessa fall, och enligt den praxis som 

redovisats ovan, så sätts den straffrättsliga gränsen mycket lägre än detta, vilket resulterar i 

fällande domar där målsägaren inte är skadeståndsberättigad. I ett fall där fysiska skador 

uppstår, torde det vara svårt att med framgång kunna hävda att det är ett korrekt sätt att 

återställa ordningen i en stökig klass. 

4.3 Negotiorum gestio 

Negotiorum gestio är en utpräglad civilrättslig term från den romerska rätten som löst kan 

översättas till ”tjänst utan uppdrag”. Som namnet antyder kan detta innebära väldigt många 

olika saker, allt från att någon betalar någon annans skuld utan att denne har bett om det till 
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 Se hovrätten över Skåne och Blekinges dom, målnr. B 2032-21, s. 4. 
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att fjällräddningen söker undsätta en fjällvandrare som de tror befinner sig i fara.161 På grund 

av detta är det således enbart delar av detta rättsinstitut som blir intressant för denna uppsats , 

då inte alla delar aktualiserar någon form av skadeståndsansvar. Främst rör det de fall där en 

person, här kallad gestorn, ingriper i en nöd- eller nödliknande situation och därmed orsakar 

en annars skadeståndsgrundande skada. 162 Motsvarande situation är också uppmärksammad i 

straffrätten, men benämns här ”handlande i annans intresse”. I båda fallen, som måste sägas 

innebära samma sak, handlar det om att någon handlar för någon annans intresse men genom 

detta handlande kränker ett annat intresse för samma individ. Ett exempel är att någon 

upptäcker en kvarglömd hund i en alldeles för varm bil och därför krossar rutan på bilen för 

att rädda hundens liv. Genom detta agerande har personen begått en gärning som är att anse 

som skadegörelse då denne uppsåtligen förstört bilens fönsterruta. Syftet har dock varit att 

dels rädda hundens liv och möjligtvis dels undvika att hundens, och tillika bilens, ägare ska 

åtalas för djurplågeri. Det rör sig här om fysiska, inte rent rättsliga, handlingar där någon 

handlar för att undvika en risk för skada för annan. 163 

Eftersom inget godkännande inhämtats från ägaren, kan man endast presumera ett 

hypotetiskt sådant. Detta innebär att man förutsätter att ägaren skulle ha samtyckt till detta 

agerande, om denne hade haft anledning att ta ställning i ärendet. Denna typ av presumerat 

samtycke kan uppenbarligen inte likställas med ett faktiskt givet samtycke.164 Som 

huvudregel måste samtycket att uppsäga sitt straffrättsskyddade intresse, här att få ha kvar sin 

fönsterruta oskadad, föreligga, men det måste inte ha uttryckts muntligt, inre tyst samtycke är 

tillräckligt.165 Det är dock osäkert om lagstiftaren anser att hypotetiskt samtycke är accepterat 

som en del av svensk rätt eller ej, men t.ex. Bengtsson anser inte detta vara helt uteslutet och 

bland annat detta förarbetesuttalande talar i mitt tycke för detta: ”Det är osäkert om svensk 

rätt godtar hypotetiskt samtycke som ansvarsfrihetsgrund. Samtidigt som man på många håll 

inom doktrinen tar avstånd från det hypotetiska samtycket[166] finns uppfattningen att det 

behövs en regel av detta slag i det dagliga praktiska livet. Och i rättspraxis finns både fall som 

talar för och fall som talar emot att hypotetiskt samtycke accepteras som ansvarsfrihetsgrund i 

svensk rätt.”.167 

                                        

161
 Se Håstad, 1973, s. 5 f. 

162
 Se Håstad, 1973, kap. VIII ”ingripande i nödsituationer”. 

163
 Se Håstad, 1973, s. 137 f. 
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 Se Jareborg, 1994,  s. 176 samt Asp, 2011, s. 284. 
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 Se prop. 1993/94:130, s. 39 samt NJA 2004 s. 176. 
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 Se t.ex. Hellner & Radetzki, 2010, s. 124. 
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 Se prop. 1993/94:130 s. 40 samt Jareborg, 1994,  s. 176. 
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Lagstiftaren har klargjort att denne inte anser att någon generell ansvarsfrihetsgrund på 

grund av hypotetisk samtycke inte bör få föreligga, men ”detta innebär emellertid inte att 

ansvarsfrihet i dessa och liknande fall skall vara helt utesluten. I praktiken torde den oskrivna 

ansvarsfrihetsgrund som ibland tillämpas i mera bagatellartade mål, och som har formen av en 

hänvisning till "livets regel" eller "social adekvans" eller liknande i litteraturen använda 

uttryck, ofta kunna åberopas i sådana situationer.”168 Lagstiftaren erkänner här behovet av att 

rättsinstitutet negotiorum gestio finns tillgängligt även i straffrätten och att detta då bör anses 

vara en del av läran om social adekvans. För att agerandet ska vara straffritt verkar dock 

lagstiftaren anse att det främst ska röra sig om brott som till sin karaktär är bagatellartade då 

det finns skäl för en återhållsam hållning på denna punkt.  

Som exempel där straffrihet bör föreligga nämns t.ex. att en granne tar sig in i någons hus 

för att se till något eller avhjälpa ett fel som denne upptäckt, trots att nöd inte föreligger, 

vilket även är ett vanligt förekommande exempel i den juridiska doktrinen.169 Det bör noteras 

att skadan här riktas mot samma person som även är utsatt för den risk eller ytterligare skada 

som man försöker undvika. På grund av detta måste fallet ses som en typ av handlande mot 

egen rättssfär, och detta kan därmed inte ses som ett äkta nödfall enligt Karlgren. 170 Håstad 

anser dock att denna klara uppdelning inte kan, eller i vart fall inte bör, ske. Håstad använder 

sig även av termen när en person inträder i annans nödrätt. Här anser Håstad dock att det inte 

föreligger någon större skillnad i jämförelse med de vanliga nödreglerna som borde kunna 

tillämpas under benämningen negotiorum gestio, se ovan under 3.4.2.171 Denna fortsatta 

utredning kommer därmed bara beröra de delar av negotiorum gestio där det inte föreligger ett 

nödfall enligt 24:4 BrB, då detta redan täckts ovan. I ett sådant fall torde den nödställde bli 

ersättningsskyldig för gestors agerande, helt enligt vanliga regler.  

 Regeln är väldigt lik tankegångarna bakom 18:10 handelsbalken (1736:1232) [nedan 

benämnd ”HB”], där en person kan träda i en närståendes ställe som dennes syssloman om 

detta krävs på grund av den närståendes frånvaro. Här gäller dock att om den frånvarande 

personen inte godtar dennes agerande, så kan sysslomannen bli skadeståndsskyldig.  

I negotiorum gestio torde dock det vara upp till domstolen att göra en mer objektiv 

bedömning och se om syftet och resultatet av agerandet har varit bra för den drabbande 

parten. Enligt gällande hovrätts- och högsta domstolspraxis är det den agerande parten som 
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 Se prop. 1993/94:130 s. 42. 
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 Se prop. 1993/94:130 s. 40 samt Jareborg, 1994,  s. 182. 
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 Se Karlgren, 1972, s. 88. 
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 Se Håstad, 1973, s. 137-140. 
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bär risken för att det problem som denne försöker lösa existerar och att den föreslagna 

lösningen leder till nytta för huvudmannen, i vart fall när detta rör påstådda skulder, 172 men 

även för mer fysiska ingrepp, såsom att temporärt laga ett trasigt butiksfönster.173  Detta stöds 

även i svensk doktrin, men viss tolerans för misstag torde föreligga.174  

Det är här viktigt att notera att skälen för att gestorn ska ingripa måste anses vara ”påtagligt 

starkare” än skälen emot, vilka ofta företräds av huvudmannens intresse av att vara skyddad 

mot t.ex. skadegörelse eller besittningsrubbningar.175 Det föreligger enligt Håstad inget krav 

på att det som räddas måste vara mycket mer värdefullt än den egendom som skadas. Det 

måste dock föreligga en viss värdediskrepans.176 

Skulle negotiorum gestio föreligga, torde det inte råda någon osäkerhet kring att den 

handlande parten går fri från skadeståndsansvar.177 Håstad ställer sig däremot mer tvivlande 

till en allmänt hållen ansvarsfrihet i detta fall, men klargör att om huvudmannen är förhindrad 

och handlingen är nödvändig för att stoppa en klart större förlust, så bör ansvarsfrihet uppstå, 

vilket även stöds av Strahl.178 Detta stöds även i dansk rätt, där det står klart att en handling 

som begås i en negotiorum gestio-situation inte är skadeståndsgrundande.179 

Det torde därmed vara klarlagt att för att en person ska kunna åberopa negotiorum gestio 

som en socialadekvat ansvarsfrihetsgrund såväl straffrättsligt som skadeståndsrättsligt så 

krävs det att de objektiva förutsättningarna är uppfyllda, nämligen att den fara eller det 

problem som gestorn vill försöka lösa existerar, och att gestorns agerande gagnar 

huvudmannen, oavsett dennes inställning till agerandet. Det verkar även i detta fall inte 

föreligga någon större skillnad mellan den skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga 

bedömningen, annat än att det i det skadeståndsrättsliga fallet torde kunna ske en mer 

subjektiv bedömning, då detta är en del av civilrätten. Huvudmannen borde här kunna efterge 

sin talan och därmed ge ett samtycke i efterhand för gestorns agerande, vilket friar denne från 

skadeståndsansvar, även om detta inte påverkar den straffrättsliga bedömningen. 180 Även här 

torde den kodifierade ansvarsfrihetsgrunden nöd, se ovan under 3.4, kunna tjäna som en 

ledstjärna för att avgöra vem som bör ersätta vad. 
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 Se t.ex. NJA 1973 s. 286 samt NJA 2009 s. 221 samt RH 1991:52. 
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 Se RH 1984:113. 
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 Se Håstad, 1973, s. 140-141 samt Strahl, 1963, s. 50 f.  
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4.4 Militär övning 

Ett fungerande försvar bygger på att försvarmakten kan hålla i så realistiska övningar som 

möjligt sett till säkerhet, kostnad och andra skyddsvärda intressen. Detta innebär att försvarets 

personal ibland kan behöva beträda annans egendom i stor utsträckning, vilket kan gå utöver 

vad som normalt är tillåtet.  Ett sådant beteende anses av Jareborg och Asp som socialadekvat 

på grund av övningens vidare syften, något som också stöds av Bengtsson och Strömbäck, 

dock utan något vidare resonemang. De anser dock inte att besittningsrubbningar är tillåtna 

med detta syfte i beaktande.181 

I detta fall torde det föreligga grund för en skild bedömning mellan den straffrättsliga och 

den skadeståndsrättsliga delen. Den enskilde soldaten borde inte dömas till straffpåföljd om 

denne under en manöver trampar ner grödor som är planterade i övningsområdet, men ett 

liknande resonemang om de två disciplinernas skilda syften som det som fördes under avsnitt 

4.1 om rättslig nöd borde också kunna ske här.182 försvarsmakten i sig borde kunna anses som 

den part som lättast kan bära den ekonomiska risken att dess anställda skadar en tredje parts 

egendom, vilket leder till en internalisering av kostnaderna. 183 En sådan åtgärd torde dock 

främst vara att tillämpa i sådana fall där det föreligger en sådan fara att strikt ansvar är en 

möjlighet.184 Enligt doktrinen samt gällande praxis torde detta föreligga främst vid särskilt 

farliga militärövningar, såsom skjutning av granatkastare samt lysskott, på grund av dess 

brandfara, men inte vid övningar som endast nyttjat lös ammunition. 185 Ett annat exempel är 

nattlig patrull till häst, men inte när hästar använts vid vanliga transporter till eller från ett 

övningsområde.186 Om strikt ansvar ej föreligger, torde kostnaden ändå kunna läggas på 

försvarsmakten genom dess arbetsgivaransvar enligt 3:1 SkL eller en analogi till denna 

bestämmelse. I sådana fall där ingen är skadeståndsrättsligt ansvarig, torde dock 

ersättningsansvaret bortfalla här, till skillnad mot strikt ansvar. 

Även här uppvisas därmed en tydlig skillnad mellan straffrätten och skadeståndsrätten. En 

markägare eller annan drabbad person får tåla att försvarsmakten inskränker dennes 

lagskyddade intressen, men skulle detta leda till en ersättningsgill skada torde försvarsmakten 

stå ansvarig för detta. Är det så att den aktuella övningen kan anses som särskilt farlig, har 

försvarsmakten till och med ett strikt skadeståndsansvar. På detta sätt tillgodogörs 
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 Se Jareborg, 1994, s. 184 samt Asp, 2011, s. 284 samt Bengtsson & Strömbäck, 2011, s. 40. 
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 Se Hellner & Radetzki, 201, s. 138. 
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försvarsmaktens möjligheter att kunna öva under realistiska förhållanden utan att riskera 

straffansvar för dess anställda annat än i undantagsfall, vilket krävs för att den ska kunna 

uppfylla sitt uppdrag på bästa sätt. I gengäld så skyddas omkringliggande intressen av en 

starkt tilltagen rätt till skadestånd. 

4.5 Provocerade övergrepp 

Denna typ av social adekvans grundar sig på att någon enskild inte har rätt att sätta sig till 

nödvärn mot en myndighetsåtgärd, även om denna är felaktig eller felaktigt utförd, t.ex. om 

en person grips av polis utan laga grund.187 Detta innebär att om en person försöker värja sig 

med våld från att bli gripen av polis, så utgör dennes agerande i normalfallet våldsamt 

motstånd och våld mot tjänsteman, oavsett om polisen hade laglig rätt att gripa personen eller 

inte. Personer har dock rätt att sätta sig till motvärn mot ett angrepp som kan anses utgöra 

grund för nödvärn, och där individen därmed värjer sig från det direkta angreppet, och inte 

myndighetsåtgärden i sig. Om en polisman för att gripa någon har satt  sig på dennes bröst så 

att andnöd uppstår, bör personen enligt de normala nödvärnsreglerna kunna kämpa sig 

tillräckligt fri för att kunna andas utan att detta utgör brott, så länge direkt uppsåt att hindra 

myndighetsåtgärden inte föreligger.188 

Men även annars bör det alltså finnas ett visst utrymme för den enskilde att motsätta sig en 

myndighetsåtgärd som antingen sker utan laga grund eller måste anses otillbörlig eller 

oförsvarlig sedd till sitt syfte. Det torde här påpekas att övergrepp på myndighetspersonal inte 

i normalfallet på något sätt är socialadekvat och att det här måste anses som ”sällsynta 

undantagsfall” där detta kan, på grund av de särskilda omständigheterna, anses som en 

socialadekvat handling.189 Om myndighetspersonals felaktiga agerande inte är av en starkt 

felaktig art, torde det därmed inte finnas någon grund att anse att ett agerande med syfte att 

förhindra myndighetspersonalens arbete är socialadekvat. Skulle dock agerandet från 

myndighetspersonalens sida vara uppenbart felaktigt, torde situationen bedömas på ett annat 

sätt: ”straffskyddet för allmän verksamhet tillkommer ämbetsmän även för oriktiga åtgärder, 

såvitt de inte så uppenbart överskridit sitt kompetensområde att de bör likställas med enskilda 

personer som obehörigen utövar allmän verksamhet.”190 
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Även i detta fall måste den straffrättsliga och den skadeståndsrättsliga bedömningen kunna 

skilja sig åt. Det är en sak att man som privatperson inte får utöva våld mot t.ex. en polisman 

för att man anser att denne agerar felaktigt och att man därmed inte vill följa dennes 

instruktioner, men det är en helt annan att, efter att ha åtlytt de felaktiga instruktionerna, 

kunna vända sig mot staten med en skadeståndstalan baserat på den felaktiga 

myndighetsutövningen som skett och därmed kunna kräva ett skadestånd på grund av detta.   

I ett sådant fall där myndighetspersonalen har uppenbart överskridit sina befogenheter, 

borde det däremot finnas grund för att göra samma bedömning i de båda disciplinerna. Ett 

sådant agerande borde innebära att den enskilde har rätt att dels försvara sig mot agerandet, 

och dels kunna undslippa att bli skadeståndsskyldig för sitt eget agerande för att stoppa detta, 

om detta kan anses vara socialadekvat. Föreligger inte ett så uppenbart brott, torde dock de 

normala skadeståndsrättliga reglerna om fel vid myndighetsutövning, se 2:3 SkL, vara 

tillämpliga. 

Motsvarande regel finns i finsk rätt.191 Även i dansk rätt pågår en allt starkare utveckling 

av det allmännas skadestånds- och ersättningsansvar vid polisiära ingripanden. Ansvar kan 

här uppstå även om själva ingripandet var rättsenligt, men utförandet felaktigt.192  

I Sverige kompletteras detta även av det strikta skadeståndsansvaret i 8§ i lag (1998:714) 

om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Härigenom ersätts, om våldet 

inte har skett på grund av den skadelidandes agerande, person- eller sakskador som 

uppkommit genom polismans våld som utövas med stöd av bland annat polislagen (1984:387) 

eller 2 kap. 17 § utsökningsbalken (1981:774) eller 6 kap. 2 och 10 §§ tullagen (2000:1281). 

Ersättning utgår även vid felaktiga myndighetsåtgärder såsom häktning eller åtal. 193 

Även i detta typfall av social adekvans verkar det således inte föreligga någon grund för att 

nyttja läran om social adekvans ansvarsbefriande verkan på skadeståndsområdet, trots att 

detta sker inom straffrätten. Utvecklingen går tvärtom i motsatt riktigt, med ett allt mer utökat 

skadeståndsansvar för det allmänna vid myndighetsutövning.  

4.6 Särskilt om social adekvans inom sport och fritid 

Människor har sedan urminnes tider utövat olika typer av spel eller lekar, vilket fortsätter 

att vara populärt även i dagens moderna samhälle. Samhället i stort och även lagstiftaren 

verkar anse att dessa aktiviteter är mycket värdefulla för samhället, inte minst  för folkhälsan, 
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och att de därmed är särskilt skyddsvärda, vilket kommer att påverka utrymmet för 

bedömningen om en specifik gärning kan anses som socialadekvat. 194  

Dessa aktiviteter följer som huvudregel ett regelverk som upprätthålls av allt från 

professionella domare till deltagarna själva. Regelverken innehåller ofta ett flertal situationer 

och ageranden från spelarna, främst tacklingar eller andra fysiska handlingar, som i 

normalfallet torde kunna utgöra brottsliga handlingar enligt svensk rätt  men som enligt 

reglerna är tillåtna. Det torde också kunna uppstå situationer där spelaren förvisso bryter mot 

det uppsatta regelverket och bestraffas enligt sportens regelverk, men ändå kan anses ha 

agerat i spelets anda, t.ex. vid en lite fulare typ av tackling. Skador kan uppstå i båda dessa 

situationer, även om det torde föreligga en större risk vid regelöverträdelser där regeln har ett 

uttalat säkerhetsmotiv. Detta kan även benämnas som något som har skett enligt ”spelets 

idé”.195 

Det är här fråga om allt från uppsåtliga handlingar vars syfte är att i vart fall få personen 

som angrips ur balans, men kan också vara menade att trötta ut personen, skrämma denne, 

eller rent av skada denne så att dennes förmåga att prestera under matchen försämras , till 

otillåtna tekniker med hög skaderisk. Sådana handlingar skulle i normalfallet kunna uppfylla 

rekvisiten för misshandel, vållande till kroppsskada, ofredande och att antal andra brott enligt 

svensk lag. Trots detta är sport- och fritidsaktiviteter ingen ljusskygg verksamhet i någon 

nergången industrilokal, utan socialt accepterade och uppmuntrade aktiviteter som dagligen 

ges stort medieutrymme och utgör en attraktiv marknad för sponsring och reklam. Dessa 

handlingar torde därmed i allmänhet kunna anses som socialadekvata både i lagstiftarens ögon 

såväl som i den svenska juridiska doktrinen.196 

Det finns även sport- och fritidssysselsättningar som inbegriper våld eller en hög skaderisk, 

men som kanske inte är särskilt välreglerade eller där våldet har en central plats i aktiviteten, 

varvid en hårdare bedömning kan vara påkallad. Fotboll kan t.ex. utövas som en 

fritidssysselsättning av ett kompisgäng i en park på sommaren. Här finns ingen domare 

närvarande och personerna som är inbegripna i aktiviteten kan inte förutsättas ha full vetskap 

om reglerna eller tillräcklig teknikträning för att kunna tackla varandra på ett helt korrekt sätt 

med låg risk för skador, trots att det professionella tävlingsmomentet är borttaget. Här torde 

det ändock föreligga en grund för att enligt det allmänna rättsmedvetandet påstå att en sådan 
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fritidssysselsättning måste anses socialadekvat, trots att vissa hårdare tacklingar kan 

förekomma.197 

Ett mer kontroversiellt ämne är kampsport, och speciellt när denna utövas professionellt, 

professionell boxning i modern tid förbjuden ända fram till den första januari 2007 då lagen 

1969:612 om förbud mot professionell boxning upphörde att gälla i och med införandet av lag 

(2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. 2006-års lag innebär att alla 

typer av matcher inom kampsporter där slag eller andra tekniker mot huvudet är tillåtna är 

tillståndspliktiga, oavsett om det rör sig om tävlings- eller uppvisningsmatcher och oavsett om 

det är ett öppet eller enskilt arrangemang.198 Det är här viktigt att uppmärksamma att 

lagstiftaren är tydlig med att det är uppsåtligt och frekvent våld mot huvudet som är 

tillståndspliktigt, kampsporter som inte tillåter fullkontakt utan bara markeringar mot huvudet 

faller därmed utanför tillståndsplikten, även om dessa tillåter fullkontakt mot andra delar av 

kroppen.199  

I den aktuella lagen klargörs att skälet till tillståndskravet, vilket är förenat med 

straffansvar, är att tillförsäkra deltagarnas säkerhet genom adekvata regler samt 

säkerhetsbestämmelser.200 Detta är förenligt med Bengtssons och Strömbäcks syn, där ett 

deltagande i en påtagligt riskabel lek eller sport kan vara, enbart genom deltagandet, att se 

som i vart fall culpöst.201 

Lagstiftaren verkar i denna lag uttala ett tydligt ställningstagande där denne inte anser at t 

det är socialadekvat att arrangera ett sportevenemang med ett tävlingsmoment som inbegriper 

uppsåtligt och kraftigt våld mot huvudet, vilket även inbegriper träning, om denna är 

tillräckligt likartad.202 Sådana upplägg torde därmed inte ses på med blida ögon från 

lagstiftaren om dessa skulle ske t.ex. mellan två för varandra okända individer utan tydliga 

regler, domare och säkerhetsrutiner. Detta torde gälla även om personerna klart samtyckt till 

detta, se ovan under 3.4.3. Enligt HD torde dock det vara inom samtyckets ansvarsbefriande 

verkan, eller i vart fall inom läran för social adekvans, att två personer samtycker till att slåss 

mot varandra om detta endast leder till ”smärta och ringare övergående skador, t ex i form av 

blåmärken och mindre svullnader.”203 Någon anledning till att tillåta grövre våld än så för att 

individerna som är involverade uppger sig ha utövat en kampsport, har jag svårt att se. De 
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 Se t.ex. NJA 1974 s. 585. 
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 Se prop. 2005/06:147 , s. 52 samt Jareborg, 1994,  s. 185 samt Asp, 2011, s. 287 f.. 
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 Se Bengtsson & Strömbäck, 2011, s. 59 samt Bengtsson, 1962, s. 142 ff. 
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normala reglerna för samtycke borde i detta fall inte utökas av läran om social adekvans om 

inte detta kompletteras av ett passande och effektivt regelsystem som upprätthålls samt någon 

form av basala rutiner för skador, något som även har stöd i modern straffrättslig doktrin. 204 

Av denna genomgång står det klart att samtyckesregleringen inte i sig är tillräckligt stark 

för att möjliggöra ansvarsfrihet vid sporter där annat än ringare misshandel kan uppstå. Detta 

problem är dock uppmärksammat av lagstiftaren, som tydligt klargör att denne finner att 

”inom lek och idrott godtas svårare misshandel än som i allmänhet accepteras på grund av 

enbart samtycke. I många sporter är det ofrånkomligt att deltagarna utsätts för ett visst mått av 

både avsiktligt och oavsiktligt våld under stridens hetta, t.ex. inom ishockey. I boxning utgör 

t.o.m. uppsåtlig misshandel det centrala momentet i sporten.”205  

Frågan uppstår här dock om man bör nyttja den vanliga regleringen om samtycke, då 

denna reglering baserar sig på rättsprincipen om att bäraren av ett intresse kan avstå från det 

aktuella intresset med rättsföljden att intresset inte ska beaktas och följaktligen inte heller 

skyddas av staten i form av upprätthållare av rättsordningen. Lagstiftarens uttalande tyder 

dock på att det här är en regel som ligger utanför den vanliga samtyckesregleringen, men med 

liknande resultat. Detta innebär således att individens intresse av att ha en personlig 

handlingsfrihet och bestämmanderätt över sin egen rättssfär ställs över det intresse som denne 

anser inte längre behöver upprätthållas.206 Vinnaren av denna intressekonflikt är inte helt 

självklar, en persons rätt till liv kan t.ex. inte ges upp på ett sådant sätt att personen kan låta en 

annan individ döda denne, t.ex. genom aktiv dödshjälp med ansvarbefriande verkan.  

Klart är dock att självbestämmanderätten är starkt förankrad i det svenska 

rättsmedvetandet, och även den normala samtyckesrätten blir således vittgående. Men, som 

tidigare påtalats, se ovan under 3.4.3, uppställs krav för att uppnå ett gällande samtycke.207  

Vid deltagande i en sport- eller fritidsaktivitet har individen klart lämnat samtycke till att 

medverka, vilket i normalfallet måste anses ha skett fullt frivilligt, även om det skett under 

påverkan från t.ex. vänner, familj eller rena främlingar och till och med om detta sker på 

grund av ett civilrättsligt gällande avtal som individen känner sig tvingad av.208 Det är dock 

inte denna händelse som varken straffrätten eller skadeståndsrätten är primärt intresserade av, 

utan skadetillfället. Det blir här fråga om den skadelidande individen kan anses ha lämnat 

samtycke till gärningen eller i vart fall risken ifråga. En person som på fritiden spelar en 
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fotbollsmatch med sina vänner torde knappast uttryckligen klargöra att denne samtycker till 

att riskera att t.ex. bryta foten. Det torde dock i många fall gå att säga att denne genom sitt 

agerande har lämnat ett implicerat samtycke till denna risk i ett skadeståndsrättsligt 

avseende.209  

Att endast ha samtyckt till en risk innebär dock inte med automatik att skadan som uppstår 

faller under detta samtycke. Även om samtycke lämnats till ett otillåtet risktagande (då tillåtna 

risktaganden inte leder till ansvar) innebär detta alltså inte att samtycke med automatik har 

lämnats till en plausibel följd av det aktuella risktagandet. 210 Detta innebär att när en individ 

har samtyckt till att spela fotboll innebär detta inte att denne samtyckt till att bli tacklad så att 

dennes ben bryts. Utöver detta krävs det också att personen har kunnat tillgängliggöra sig den 

information om de aktuella förhållandena som denne behöver för att kunna göra ett informerat 

beslut till att samtycka till de aktuella riskerna. Detta borde vara uppfyllt för en person som 

ska spela allsvensk fotboll, då denne lär ha full förståelse för gällande regler och ha varit aktiv 

inom sporten sen barnsben, men för en person som bara hoppar in i en fotbollsmatch mellan 

vänner på en gräsplätt under en sensommardag torde situationen vara en helt annan, och det 

blir här mycket mer osäkert om denne person har fått den relevanta informationen för att 

kunna göra en korrekt bedömning.  

Därmed anser jag att det här skulle behöva ske en separat bedömning för varje incident, där 

det klargörs först och främst om personen har varit i stånd till att med rättslig verkan kunna 

samtycka till de aktuella riskerna och sen om den risk som realiserats och gett upphov till 

skadan täcks av detta samtycke. Nils Jareborg har dock en annan och mer förenklad syn, där 

han anser att ”den som frivilligt deltar måste ha samtyckt till all våldsutövning som håller sig 

inom ramen för spelets regler” även om sådant som ligger utanför spelets regler, men inom 

”spelets idé” inte täcks av samtycket enligt Jareborg. 211 Även om han även påstår att bilden 

inte är fullt så enkel, då han även klargör att deltagare i en organiserad sportaktivitet är 

medvetna om vanliga skador, men att detta innebär att de endast samtycker till risken för en 

sådan ”naturlig” skada, och inte automatiskt godtar en skada som uppstått i ett enskilt fall. 212  

Även Karlgren har en liknande tankegång, men här ur ett rent skadeståndsrättsligt 

perspektiv, där han anger att skador vid sport och lek torde bedömas direkt ur en 

intresseavvägningssynpunkt, särskilt på grund av sport och leks samhälleliga värde, något 
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som måste sägas ligga i vart fall väldigt nära grunderna för social adekvans. Karlgren ansluter 

sig dock även till aktivitetens regelsystem som utgångspunkt för en eventuell 

culpabedömning.213  

Det blir snabbt uppenbart att denna modell leder till en krånglig bedömningsproblematik, 

där först samtycke ska fastställas enligt ovan givna kriterier, sedan bedömas innefatta det 

aktuella risktagandet och till sist bedömas täcka graden av skadan så att gärningen kan anses 

försvarlig. Jareborg föreslår här en lösning som är helt baserad på läran om social adekvans, 

där ett frivilligt deltagande i utövningen av en sport, lek eller annan fritidsaktivitet måste 

anses leda till att personen får tåla risken av att bli skadad på grund av sådant agerande som 

inte kan anses vara otillåtet risktagande enligt vad som gäller för den aktuella aktiviteten.214 

Handlingar som kan ses som ”naturliga” regelöverträdelser, alltså sådana som följer ”spelets 

idé” ses därmed som tillåtet risktagande.215  

Han anser dock att en grov regelöverträdelse, som då inte kan sägas ligga i linje med 

”spelets idé”, inte borde kunna anses som något annat än otillåtet risktagande, och därmed, 

enligt hans egen definition, aldrig socialadekvat. Detta får effekten av att en handling är 

socialadekvat eftersom risktagandet genom handlingen är tillåtet, på grund av att det anses 

socialadekvat. En inte helt tillfredsställande semantisk lösning. Avsaknaden av ett otillåtet 

risktagande är dock irrelevant om den kontrollerade gärningen i sig är belagd med straff och 

därmed en eventuell grund för en skadeståndstalan, något som inte löses genom en förändring 

av vad som ska anses utgöra ett tillåtet eller ett otillåtet risktagande.216   

Det som Jareborg förefaller mena är att sådan sport eller lek som har ett regelsystem som 

inkorporerar regler vars syfte står att finna i ett adekvat säkerhetstänk, och i synnerhet sådan 

som är organiserad och som utövas med stöd från stat eller kommun eller i vart fall med deras 

medgivande, måste anses vara accepterat som ett tillåtet risktagande i det svenska 

rättsmedvetandet, och därmed socialadekvat. Handlingar som följer spelets regler, eller i vart 

fall spelets idé, ska därför sägas innebära tillåtet risktagande. 217 Detta har också stöd i äldre 

praxis från HD samt i modern skadeståndsrättslig och straffrättslig doktrin. 218, se ovan.  

I finsk rätt lyser rättspraxis om skador som uppstått vid sport och lek med sin frånvaro men 

det finns en stark tilltro till en culpabedömning som utgår ifrån sedvänjan inom den aktuella 
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sporten eller leken. Detta måste kunna ligga nära det svenska rättsystemet, och ett specifikt 

handlande är även här inte automatiskt tillåtet för att det uppfyller en viss regel eller sedvänja. 

Den aktuella sedvänjan måste vara skälig för att vinna juridisk relevans. Detta baseras dock i 

finsk rätt, till skillnad på svensk, på ännu gällande stadganden från 1734 års rättegångsbalk 

som förespråkar en in casu-bedömning i det enskilda fallet.219 Samma regelsystem torde 

föreligga även i norsk rätt, men utan referens till deras rättegångsbalk. 220 Vid 

fritidssysselsättningar gäller enligt finsk rätt ett lägre krav på aktsamhet än vid professionell 

verksamhet, något som även stöds av bland annat Bengtsson. Skälen bakom denna bedömning 

synes vara att sådana fritidaktiviteter som leder till en sund och hälsosam befolkning bör 

uppmuntras även inom juridiken.221 Även den finska, norska och den danska rätten torde 

därmed tillåta att sportutövare agerar ansvarsfritt utanför regelsystemet men inom spelets 

idé.222 I dansk doktrin framgår också att aktsamhetskravet sätts ned vid sportutövning, främst 

motiverat med den samhällsnytta som uppstår genom sådana aktiviteter. Reglerna torde här 

tilldelas samma position som i Sverige, även om handlande enligt spelets idé också verkar 

vara fritt från ansvar.223 

Även oorganiserad sport eller lek kan enligt Jareborg anses som tillåtet risktagande, om 

detta uppfyller någon form av godtagbar adekvans vid en intresseavvägning mellan rätten till 

att kunna utöva dessa aktiviteter på ena sidan, vilket, enligt Jareborg, är ett mänskligt behov, i 

vart fall i vissa åldrar, och individens trygghet av att kunna förlita sig på att kunna få hjälp av 

staten att tillförsäkra sig ersättning vid en eventuell skada på andra sidan, något som inte kan 

ske om risktagandet som orsakat skadan anses vara socialadekvat.  Här blir de avgörande 

faktorerna, enligt Jareborgs modell, om personen kunnat tillskansa sig information om 

relevanta risker och om det finns någon standard för godtagbart beteende. Är någon av dessa 

faktorer inte uppfylld, så måste tröskeln för tillåtlighet sätta lågt, och i många fall troligen 

innebära en bedömning helt enligt normala regler.224 Aktivitetens regler måste inte uppnå en 

särskilt hög nivå av finess innan ansvarslättnad uppstår, vilket tydligt framgår av NJA 1974 s. 

585, där fokus snarare fästs på om aktiviteten är ”normal och godtagbar” än att spelet i detta 

fall skett under ”improviserade former”.225 I äldre rättspraxis verkar aktiviteten i sig kunna ge 
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ansvarsfrihet, trots avsaknad av uppställda regler. 226 Detta torde dock inte föreligga längre. I 

vart fall måste samtycke att vara med i leken finnas, annars gäller normala ansvarsregler.227 

Enligt modern skadeståndsrättslig doktrin är det deltagarens eventuella samtycke och dess 

utformning som är den springande punkten.228 

Det bör dock påpekas att t.ex. proffsboxning var förbjudet genom lag när Jareborg 

formulerade denna alternativa lösningsmetod, och detta kan ha påverkat formuleringen. Att 

tillåta att alla typer av sporter samt lekar som sker på frivillig basis med någon form av 

säkerhetstänk bakom dess regelverk kan anses som socialadekvata, som Jareborg menar, kan 

jag inte ställa mig bakom i dagens rättsläge. Regeln torde fortfarande vara att sporten eller 

leken i sig måste kunna betraktas som socialadekvat, att aktiviteten definieras som något av 

dessa två alternativ torde inte vara tillräckligt. Att utöva aktiviteter som faller under lag 

(2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher torde exempelvis inte kunna 

anses vara socialadekvat om utövandet inte följer de säkerhetsregler som ligger bakom 

lagstiftningen, även om ett regelsystem mellan deltagarna nyttjas.  

Inom denna typ av social adekvans finns det inga starka skäl för att skilja på den 

skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga bedömningen. Båda dessa doktriner har som syfte 

att skydda individen från risker som denna inte med ansvarsbefriande verkan har samtyckt till, 

oavsett om detta sker med samtycke enligt brottsbalken eller om detta sker genom läran om 

social adekvans. Har en person utövat våld mot en annan på ett sätt som inte kan rättfärdigas 

av spelets idé finns det ingen anledning till att denne skulle gå fri från varken straffrättsligt 

eller skadeståndsrättsligt ansvar.  

4.7 Särskilt om social adekvans inom hälso- och sjukvård 

Det bör inledningsvis påpekas att det idag finns en särskild patientskadelag (1996:799) 

som innebär att en patient som skadas inom sjukvården har rätt till patientskadeersättning, 

vilket utgår med ett motsvarande belopp som ett eventuellt skadestånd skulle kunna inbringa, 

förutom en viss självrisk, och som innebär att patienten inte måste kunna visa att det 

föreligger grund för skadestånd, endast att en skada har uppstått. Denna rätt till 

patientskadeersättning är dock fristående från skadeståndsrätten och inskränker således inte 

patientens rätt att i allmän domstol föra talan om skadestånd i anledning av en inträffad 
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skada.229 Motsvarande system finns även i andra nordiska länder, t.ex. Norge och Danmark.230 

Motsvarande regelverk finns även om skada uppstår på grund av medicinering. Dessa 

ersättningssystem gäller dock enbart inom den organiserade sjukvården, medan detta avsnitt 

ska ses i ett bredare perspektiv, där t.ex. ingrepp som sker utanför denna organisation kan 

inkluderas. Detta innebär att patienten nästan alltid är skyddad genom denna 

speciallagstiftning, och att en skadeståndsprocess i de flesta fall blir direkt onödig, om 

patienten inte vill föra en process för att bevisa vilken individ som ansvarar för dennes skada. 

Detta typfall är därmed mycket mer relevant för straffrätten än för skadeståndsrätten, men en 

redogörelse har ändå inkluderats i denna uppsats.  

Många av dagens medicinska metoder, oavsett om detta rör ren medicinering eller 

kirurgiska ingrepp, innebär åtgärder som i normalfallet skulle kunna ses som exempelvis 

misshandel eller olaga tvång. Syftet är dock här inte att skada någon, utan att läka. Men, som 

lagstiftaren uttryckt sig ”även en otypisk handling som faller under rekvisiten i 3 kap. 5 § BrB 

enligt lagens bokstav utgör misshandel.”231 I HDs praxis har dock en mer nyanserad bild 

framträtt, men det borde även här stå klart att en illa utförd operation kan ses som grov 

misshandel, och ansvarig personal borde i vart fall kunna dömas för vållande till 

kroppsskada.232 Detta stöds också i modern doktrin.233 Något som i sig uppställer ett problem 

dels för juridiken, och dels för de som är verksamma inom hälso- och sjukvården. Detta har 

inom vissa specifika medicinska områden, såsom kastrering, könsbyte, abort och sterilisering 

för att nämna några exempel, lösts genom att speciallagstiftning införts, som enligt principen 

om lex specialis löser detta tillämpningsproblem. Enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård är det även i vissa fall tillåtet med påtvingad medicinsk vård, även om utrymmet 

måste uppfattas som snävt.234 

Utöver denna speciallagstiftning svävar dock den medicinska personalen i princip i 

ovisshet. Denna utsatthet minskas dock genom att många av de ingrepp och procedurer som 

används i modern medicin måste anses ligga inom spannet för ett tillåtet risktagande, om detta 

sker i enlighet med vad som anges i reglementen och instruktioner. 235 Dessa vilar i sin tur på 

patientsäkerhetslagen (2010:659) där det klargörs att ” hälso- och sjukvårdspersonalen ska 
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utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. […] Vården ska 

så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.”236 Här klargörs att 

sjukvårdspersonal får utföra sitt arbete även om personen inte har fått vara med och samråda 

om detta i vissa undantagsfall. Samma lag klargör även att ansvaret för en enskild 

arbetsuppgift vilar på den enskilde anställde som ansvar för vården, även om det enligt 

förarbetena inte är klarlagt hur detta påverkar skadeståndsfrågan.237 

Även i dessa fall, precis som vid sport- och fritidsutövning, torde det gå att tänka sig 

skadeståndsgrundande handlingar som är såväl uppsåtliga som ej uppsåtliga. Förhållandena 

vid hälso- och sjukvård är dock väsensskilda i den mening att det här föreligger en 

vetenskaplig metod som dess utövare har att förhålla sig till. Eftersom syftet inte är helt 

inriktat på rekreation eller i vart fall frivilligt deltagande i ett annat syfte, är heller inte 

kopplingen till samtyckesreglerna lika stark, vilket är synligt i t.ex. NJA 1990 s. 442, där det 

klargörs att även ett uppsåtligt handlande från en kirurg som klart uppfyller rekvisiten för 

misshandel, i detta fall kapandet av en blottad nervtråd, kan anses socialadekvat även vid 

avsaknad av samtycke, vilket domstolen formulerar på detta sätt: ”Att läkarna valde att i detta 

läge skära av nerven [trots att samtycke ej inhämtats] får med hänsyn till det anförda anses 

försvarligt och kan inte grunda skadeståndsskyldighet för landstingskommunen.”238  

Handlingar, som sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och således i enlighet med 

patientsäkerhetslagen, torde därmed inte ens i undantagsfall kunna utgöra ett otillåtet 

risktagande.239 Detta gäller således även om handlingen i det specifika fallet är otillåten. Rent 

medicinskt kan en gärning, som följer gällande medicinsk praxis, och om samtycke finns, inte 

anses utgöra otillåtet risktagande. Inte heller i ett sådant fall, där samtycke inte föreligger, 

torde en sådan åtgärd kunna anses utgöra ett otillåtet risktagande. Ur ett rent medicinskt 

perspektiv spelar patientens eventuella samtycke eller avsaknad av detsamma ingen roll för 

om åtgärden kan anses utgöra en otillåten risk eller ej. Detta har även bekräftats gälla i 

skadeståndsärenden, inte bara i rent straffrättsliga processer. Om personalens agerande är 

medicinskt korrekt, men leder till en i och för sig ersättningsgill skada, är denna skada alltså 

ej skadeståndsgrundande, trots att samtycke till den aktuella skadan eller risken för skadan 

inte förelåg.240 Det blir här fråga om ingreppet trots detta kan innebära ett brott mot den 

enskilde patientens rättssfär, oaktat att handlingen inte kan anses som ett otillåtet risktagande i 
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enlighet med lex artis medici. Denna fråga borde härmed inte kunna besvaras på annat än med 

ett nekande.  

Skulle det däremot föreligga brist på utrustning, mediciner eller annan nödvändig materiel, 

nöd enligt BrB torde 24:4 kunna nyttjas som ansvarsfrihetsgrund. Om situationen är akut, kan 

såldes inte skadeståndsansvar uppstå på grund av att allt inte kan utföras som vetenskap och 

beprövad praxis stipulerar.241 En sådan ordning skulle innebära att sjukvårdspersonal skulle 

behöva avbryta t.ex. en operation, eller utsätta sig för skadeståndsansvar. Detta bör dock inte 

kunna komma ifråga om situationen har uppstått på grund av försumlighet eller vållande hos 

den aktuella sjukvårdspersonalen i fråga. Om personalen i strid med gällande reglemente 

struntat i att förse operationssalen med utrustning som senare visar sig nödvändig på grund av 

en händelse som har legat i farans riktning, torde dessa i mitt tycke inte kunna urskulda sig 

genom att hänvisa till att de försökt utföra operationen ändå.  

Även samtycke enligt 24:7 BrB borde komma ifråga, även om många medicinska ingrepp i 

vart fall i normalfallet uppfyller rekvisiten för misshandel och grov misshandel, vilka ofta 

faller utanför det område där samtycke kan användas som en ansvarsfrihetsgrund, se ovan 

under 3.4.3. Detta borde däremot inte innebära att samtycke är uteslutet som grund för 

ansvarsfrihet, utan detta borde kunna nyttjas som en grund för en regel om social adekvans 

inom hälso- och sjukvården som därmed utökar individers rätt att samtycka till större ingrepp. 

Detta verkar också gälla vid ingrepp som rent medicinskt inte är nödvändiga eller ens 

fördelaktiga för individen, t.ex. plastikkirurgi.242 Samtycke enligt 24:7 BrB förutsätter dock 

som tidigare påpekats att personen är väl införstådd i det beslut denne tar, och vilka eventuella 

följder och risker som detta beslut innebär. Enligt Jareborg är det uppenbart att många 

åtgärder som sker inom den svenska sjukvården inte uppfyller detta krav, och han anser därför 

att en regel om social adekvans måste upprättas på detta område.243  

En sådan regel stöter däremot genast på patrull, då varje enskild individ är skyddad mot ett 

påtvingat kroppsligt ingrepp utan stöd i lag, enligt regeringsformen.244 Har patienten gett ett 

korrekt och giltigt samtycke, kan det inte sägas föreligga något tvång, men skulle detta 

saknas, t.ex. om personen varit sinnesförvirrad eller inte vid medvetande, kan reglerna om 

nöd i 24:4 BrB anses utgöra lagstöd för ingreppet. Det blir därmed här dels en fråga om 

åtgärden i sig kan anses utgöra ett påtvingat ingrepp, och dels en fråga om ett sådant påtvingat 
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ingrepp kan anses täckas av nödbestämmelsen och således ha lagstöd. Klart är i vart fall att en 

beslutskompetent individ som aktivt motsätter sig ett ingrepp utanför en nöd- eller 

nödvärnssituation har fått utstå ett otillåtet ingrepp, och därmed har grund för en 

skadeståndstalan om så skulle ske ändå. I andra fall måste begreppet ”påtvingat” utredas. Kan 

ingrepp göras på en person som för tillfället är oförmögen att ge sitt samtycke, men som inte 

skulle ha motsatt sig detta om denne hade chansen? Patientsäkerhetslagen har här klargjort att 

samtycke ska inhämtas så långt detta är möjligt, se ovan under denna rubrik, vilket torde 

lämna utrymme för en vidare tolkning än att alla ingrepp där det vid tillfället saknas samtycke 

enligt 24:7 BrB skulle vara påtvingade. Om detta inte är fallet, torde det leda till att alla 

ingrepp på beslutsinkompetenta individer, om det inte föreligger specialreglering eller annan 

ansvarsfrihetsgrund, här främst reglerna om nöd, är olagliga.245 Lagstiftaren har dels uttalat 

sig om att samtycke är en ”grundläggande förutsättning för i princip all sjukvård”.246 Men att 

”Förekomsten av samtycke är emellertid inte det enda som styr tillåtligheten när det gäller 

åtgärder på det medicinska fältet.[..] En grundprincip är att åtgärder av läkare är tillåtna även 

utan lagstöd om de sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och 

patienten inte motsätter sig dem.”247 Här talar lagstiftarens uttalande starkt för att denne med 

påtvingat fysiskt ingrepp i dessa fall inte menat att även inkludera sådana fall där individen 

helt enkelt är oförmögen att ge sitt godkännande, även om denne skulle vilja detta.  

Närheten till en argumentation angående hypotetiskt samtycke, precis som i fallet med 

negotiorum gestio, se ovan under 4.3, torde här vara överhängande. En sådan bedömning 

måste vara konkret för varje fall, och därmed utgå ifrån den hypotetiska viljan hos den 

aktuella patienten, annars kommer bedömningen snarare fokusera på om ingreppet är rimligt 

för det aktuella läget eller ej, något som alltid borde vara en förutsättning för att handlingen 

ska kunna anses vara socialadekvat.248 Detta stöds även i svensk doktrin.249  

Som kommer diskuteras nedan under 4.8 så har även HD gått på denna linje och klargjort 

att även om den medicinska personalen haft tillfälle och anledning att informera om en viss 

risk samt inhämta samtycke för denna, men inte gjort detta, så uppstår det inte med automatik 

ett skadeståndsansvar för vårdinrättningen. Är den utförda åtgärden att se som medicinskt 

adekvat och kan förväntas medföra nytta för patienten samt inte är förenat med annat än en 
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mindre risk för komplikationer så är denna tillåten, i vart fall om ett uppskjutande av 

ingreppet skulle innebära en stor problematik.250 

En annan bedömning torde göras i fall där patienten är att räkna som ett barn. Även om 

patienten då skulle motsätta sig ett ingrepp, torde dennes vårdnadshavare få ha ett ord med i 

spelet. Enligt föräldrabalken (1949:381) så ansvarar ett barns föräldrar för att barnet får 

sjukvård när denne är i behov av detta, men också att barnet inte behöver utstå kroppslig 

bestraffning eller kränkande behandling. En förälder har också rätt att besluta om barnets 

personliga angelägenheter, men ska här alltid ha barnets bästa i åtanke.251 Här verkar alltså 

föräldrarnas bestämmanderätt gå före barnets egen. Frågan uppstår dock om detta även gäller 

när det aktuella ingreppet inte kan ses som medicinskt motiverat, t.ex. vid manlig omskärelse 

vid tidig ålder. Här är det viktigt att notera att en förälders beslutsrätt om sitt eget barns 

angelägenheter torde vara smalare än för förälderns egen rättssfär samt att detta utrymme 

krymper allt efter att barnet blir äldre.252 Men omskärelse utan medicinsk grund verkar vara 

accepterat i den svenska juridiska doktrinen, och även i HDs praxis.253  

Fallet NJA 1997 s. 636 angående om religiös omskärelse av pojkar på uppdrag av deras 

föräldrar tjänar som ett belysande exempel. Här klargör HD att: ”...Får det anses att 

omskärelse av religiösa skäl i och för sig uppfyller kriteriet social adekvans och därför, om 

samtycke föreligger, bör kunna medföra frihet från ansvar trots att handlandet annars skulle 

vara att bedöma som misshandel.”254 Här anser alltså HD inte bara att ingrepp som inte är 

medicinskt betingade kan vara socialadekvata, utan att det även räcker med förälders 

samtycke för att detta ska bli möjligt. HD uppställer dock ett krav på att barnen inte ska 

utsättas för onödig smärta eller hälsorisker på grund av omständigheterna kring ingreppet, 

som i sig är socialadekvat. Detta uppfylls inom sjukvården genom dess krav på att alla 

ingrepp görs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, men om något sker utanför den 

allmänna hälso- och sjukvårdens ramar torde samma krav ställas här.  

I och med lag (2001:499) om omskärelse av pojkar är bedömningen i det specifika fallet 

inte längre tillämplig på en liknande situation, men tankegångarna bakom HDs avgörande 

måste fortfarande ses som gällande i ett bredare perspektiv.  Såsom behandlas nedan under 4.8 

ger dock rättsfallet NJA 1990 s. 442 utrymme för att anse ett ingrepp vara socialadekvat även 
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utan samtycke om det har utförts enligt gällande föreskrifter, i vart all om det är förenat med 

betydande svårigheter att utföra ingreppet vid ett annat tillfälle, då samtycke kan inhämtas. 

Detta gäller även om läkarna missat att be patienten om samtycke, trots att tillfälle har funnits. 

I finsk rätt träder kontrahenternas avtal tillbaka vid sjukvård för att lämna plats åt en mer 

utomkontraktuell bedömning. Även i finsk rätt bör dock samtycke inhämtas om ”tid och 

anledning därtill finns”255 Den norska rättsutvecklingen verkar dock ha rört sig i motsatt 

riktning, där patientens samtycke står i fokus för sjukvårdspersonalens rätt till ansvarsfrihet. 

Som huvudregel krävs alltså samtycke från patienten, och detta samtycke befriar bara 

personalen från ansvar om de inte har agerat oaktsamt. Om en skada uppstår trots att ingen 

oaktsamhet kan läggas personalen till last, får dock den enskilde patienten bära denna. 256 

Dansk doktrin verkar till stor del förlita sig på att skadeståndansvar inom sjukvård nu till stor 

del är ett minne blott efter införandet av en patientskadeersättning även där, men culpa- samt 

samtyckesregler verkar här följa i stort sett samma upplägg som i de övriga nordiska 

länderna.257 

Hälso- och sjukvård är betingat med avsevärda risker, särskilt vid operationer eller tyngre 

medicinering, mycket på grund av vetenskapen inte är tillräckligt god för att helt kunna 

förutse vad kan ske vid dessa ingrepp. Detta innebär att det ibland uppstår skador trots att allt 

har gjorts enligt erfarenhet och beprövad erfarenhet. Dessa skador verkar lagstiftaren anse att 

patienten ska stå risken för. Denna bedömning borde vara densamma för både den 

straffrättsliga som den skadeståndsrättsliga bedömningen. Ett undantag från denna huvudregel 

torde möjligtvis kunna utgöras av rena misstag under operationsförhållanden. Misstag som 

därmed avviker från erfarenhet och beprövad erfarenhet samt även patientens samtycke måste 

kunna uppstå utan att den opererande läkaren ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig, men 

detta borde kunna påverka bedömningen om detta kan ses som socialadekvat inom den 

skadeståndsrättsliga delen, i annat fall får patienten stå risken för att läkaren begår misstag, 

något som inte kan anses tillfredsställande i alla lägen. 

4.8 Läran om social adekvans placering vid specifika typfall i doktrin och 

rättspraxis 

Det största teoretiska problemet som uppstår i den svenska doktrinen, som påpekats ovan 

under 3.3.1, är till synes hur de olika författarna ser på hur läran om social adekvans påverkar 

                                        

255
 Se Saxén, 1983, s. 35 f. och s. 390. 

256
Se Lødrup, 2005, s. 143 f. 

257
 Se von Eyben & Isager, 2003, s. 83. 



Social adekvans inom skadeståndsrätten 

Johan Wrisemo  55 

bedömningen i det enskilda fallet. Antingen har social adekvans samma placering i metoden 

som de lagstadgade ansvarsfrihetsgrunderna, som, efter att ett straff- eller 

skadeståndsgrundande handlande eller underlåtenhet att handla har konstaterats, befriar den 

ansvarige personen från ansvar, eller så blir social adekvans aktuellt på ett mycket tidigare 

plan, och utesluter att själva handlingen anses som ansvarsgrundande genom att ett otillåtet 

risktagande ses som tillåtet på grund av att det är socialadekvat. Jareborg och Asp verkar här 

ändra sina bedömningar beroende på vilken typ av social adekvans som är aktuellt i det 

aktuella fallet.  

Vid rättslig nöd, se ovan under 4.1, torde det inte föreligga några tvivel om att doktrinen 

talar för att bedömningen görs efter att en i sig brottslig eller skadeståndsansvarsgrundande 

handling har konstaterats. Detta ligger således i linje med de lagstadgade 

ansvarsfrihetsgrunderna i brottsbalkens tjugofjärde kapitel.258 Någon vägledande praxis står 

tyvärr inte att finna i detta fall.  

Vid typfallet om våldsansanvändande vid en lärares tillsyn över sina elever, se ovan under 

4.2, föreligger det en större osäkerhet i doktrinen, då det enda som nämns i själva doktrinen är 

att ett försvarligt ingripande inte ska leda till ansvar. Ordvalet verkar dock syfta till att själva 

agerandet i sig inte ska ses som brottsligt eller skadeståndsgrundande.259 HDs moderna praxis, 

som härrör från 1988 och 2009, bör dock tolkas i motsatt riktning, då båda dessa domar 

tydligt klargör att det i de aktuella fallen inte föreligger rätt till nöd- eller nödvärn, något som 

enbart blir aktuellt efter att en handling har konstaterats som brottslig eller 

skadeståndsgrundande, men att det ändå måste finnas utrymme för ett ingripande från 

läraren.260 Detta stöds även i förarbetena till nya skollagen. 261 

Vid den typ av negotiorum gestio som tas upp i denna uppsats,  se ovan under 4.3, torde det 

inte råda något tvivel om att bedömningen om handlingen är socialadekvat eller ej kommer in 

först efter bedömningen om handlingen i sig är skadeståndsgrundande. Dels på grund av att  

den aktuella typen av negotiorum gestio ses som ett specialfall av samtycke, och dels på 

grund av att det för att en bedömning om negotiorum gestio ska ske krävs en handling som 

annars skulle vara ansvarsgrundande.262  

Vid sport- och fritidsevenemang propagerar Jareborg främst för en mjukare 

culpabedömning, i vart fall i ett rent straffrättsligt perspektiv. Jareborg klargör att risktagande 
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vid organiserade tillställningar, i vart fall de som åtnjuter statligt eller kommunalt stöd, som är 

naturligt för den givna aktiviteten, alltså som följer av spelets regler eller idé, se ovan under 

4.6,  är tillåtet risktagande, och därmed ej straffbart.263 Detta på grund av att mycket regler är 

uttryckliga säkerhetsregler, visserligen privaträttsliga, men ändå passande för en straffrättslig 

bedömning. Finns det inga sådana regler, eller har dessa inte informerats om till deltagarna på 

ett tillfredsställande sätt, t.ex. genom en tydlig regelgenomgång, så bör vanliga culparegler 

gälla. Detta stöds ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv av Hellner och Radetzki, som klargör 

att själva culpabedömningen kan bli beroende på hur den skadevållande parten har förhållit 

sig till dessa regler.264 Detta får stöd i HDs skadeståndsrättsliga praxis från tiden innan 

införandet av skadeståndslagen.265 Såväl som i senare praxis, där det så kallade ”golffallet”, 

NJA 1993 s. 149, tjänar som ett gott exempel. Här klargör HD uttryckligen att ”[d]å någon 

under sportutövning skadat en utomstående person eller, såsom i förevarande fall, dennes 

egendom gör sig delvis andra synpunkter gällande vid aktsamhetsbedömningen än då skadan 

drabbat en annan deltagare i spelet eller en åskådare till detta.”266 Detta finner även visst stöd i 

förarbetesuttalanden, då lagstiftaren klargör att vid sport och fritid ”måste inte minst 

försvarlighetsbedömningen i dessa fall göras från andra utgångspunkter.”267  

Det måste därmed här anses klart att vid en gärning som leder till en icke uppsåtlig följd 

som inbegriper en skadeståndsgrundande skada, t.ex. när en bandy- eller golfboll skadar en 

person eller en persons egendom, så påverkas aktsamhetsbedömningen av den aktuella 

sporten eller lekens regler, vilket även överensstämmer med övrig nordisk rätt, se ovan under 

4.6. Här bör det noteras att författarna bara nämner spelets regler, och då särskilt de som 

baseras på ett skadebegränsande syfte, och inte handlingar som följer av ”spelets idé”. Jag har 

dock svårt att tro att någon av författarna vill mena att varje regelöverträdelse som i och för 

sig skulle kunna anses vara skadeståndsgrundande i normalfallet även skulle vara det i dessa 

fall. Se ovan under 4.6  för en längre diskussion på denna punkt. Handlingar under dessa 

förhållanden som inte är naturliga regelöverträdelser, alltså följer ”spelets idé”, vilket främst 

torde utgöras av grova regelöverträdelser, torde falla under en vanlig skadeståndsrättslig 

ansvarsbedömning.268 
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Asp verkar här ha en syn som är främst baserad på en utfyllnad av de gängse 

samtyckesreglerna, och klargör även att om inget otillåtet risktagande har skett, kan en viss 

kontrollerad gärning i sig vara straffbelagd.269 Även lagstiftaren verkar anse att social 

adekvans i dessa sammanhang är närbesläktat med samtyckesregleringen, och använder sig i 

sin argumentation av ordet misshandel, inte våld, se t.ex. detta citat: ” Inom lek och idrott 

godtas svårare misshandel än som i allmänhet accepteras på grund av enbart samtycke. I 

många sporter är det ofrånkomligt att deltagarna utsätts för ett visst mått av både avsiktligt 

och oavsiktligt våld under stridens hetta, t.ex. inom ishockey. I boxning utgör t.o.m. uppsåtlig 

misshandel det centrala momentet i sporten”.270 Vilket måste ses som ett någorlunda klart 

ställningstagande att även denna bedömning ska ske skild från bedömningen om själva 

handlingen i sig kan anses vara ansvarsgrundande, då misshandel är en brottsrubricering, och 

inte en typ av handling. Det verkar därmed ske en separat bedömning om handlingen i det 

aktuella fallet ska vara fri från ansvar, trots att så inte skulle vara fallet under normala 

omständigheter. Detta stöds även i hovrättspraxis271 samt i ytterligare förarbetsuttalanden, där 

det klargörs att detta är en vidareutveckling av den normala samtyckesregeln i privatlivet. ”På 

dessa områden måste en annorlunda gränsdragning göras än på privatlivets område i övrigt. 

Att så är förhållandet är såväl nödvändigt som naturligt med hänsyn till bl.a. syftet med 

handlingar inom dessa områden.”272 Det är här viktigt att notera att detta rör sig om främst 

uppsåtliga handlingar som i normalfallet skulle vara ansvarsgrundande, såsom ett handlande 

som utgör misshandel. Sådana fall som berördes ovan, där skadan inte uppstår uppsåtligen, 

torde inte innefattas av varken förarbetsuttalandet eller den här nämnda hovrättspraxisen. 

Inom hälso- och sjukvården, se ovan under 4.7, oavsett om denna sker inom den statligt 

finansierade och kontrollerade vården eller ej, föreligger det ofta situationer som enligt 

lagstiftaren i normala fall skulle uppfylla rekvisiten för misshandel eller andra tillämpliga 

brott och i vart fall torde en illa utförd operation kunna bestraffas såsom vållande till 

kroppsskada.273   

I rättsfallet NJA 1990 s. 442, se ovan under 4.7, så klargör HD att det för ansvarsfrihet 

enligt social adekvans inom detta område inte krävs samtycke.  Hellner och Radetzki härleder 

denna avvägning till den allmänna culpabedömningen och anser således att bristen på 
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samtycke som förelåg i detta fall ska påverka denna. 274 Domstolen klargör dock inte i mitt 

tycke om den avser att göra en utökad culpabedömning i detta fall, utan prövar först om giltigt 

samtycke har funnits, och sedan, när ett informerat samtycke funnits inte föreligga, prövar 

domstolen om landstinget kan befrias från ansvar på något annat sätt. Min bedömning är här 

att domstolen avgör om handlingen kan anses vara socialadekvat och därmed ge upphov till 

social adekvans som ansvarsfrihetsgrund i det aktuella fallet. Om handlingen i sig självt hade 

varit tillåten, torde inte en kontroll av patientens samtycke behövts göras. Lagstiftaren klargör 

dock att den även i detta fall anser att det kan ske antingen en utökning av området för ett 

tillåtet risktagande vid en eventuell culpabedömning275 eller så kan social adekvans användas 

som en ansvarsfrihetsgrund som antingen utökar området för där ett samtycke kan ge 

ansvarsfrihet eller skapar ett helt nytt sådant, vilket jag anser att den ovan refererade domen 

ger stöd för.276 Detta torde även finna stöd i annan, straffrättslig, praxis.277 

4.9 Sammanfattning 

Vissa typer av social adekvans förutsätter i normalfallet att någon form av samtycke 

föreligger, även om samtycket inte alltid är kopplat just till den aktuella skadan, se främst 

social adekvans vid sport och lek, men även delar av reglerna kring hälso- och sjukvård. 

Andra är till sin natur helt oberoende av samtycke, såsom typfallen om lärares tillsyn samt 

rättslig nöd. Typfallet negotiorum gestio är här någon form av mellanting, där ett uttryckligt 

samtycke är uteslutet, men ett hypotetiskt sådant presumeras. Typfallen torde därmed kunna 

delas upp i sådana som är knutna till ansvarsfrihetsgrunden samtycke så som den definieras i 

24:7 BrB och de som inte baseras på samtycke, där fokus snarare är riktat på undantagens 

syften och dess värden för samhället i stort. 

En annan tydlig uppdelning är var i den skadeståndsrättsliga metoden som läran om social 

adekvans används. Här verkar en till synes skarp gräns mellan en eventuellt culpös och 

uppsåtlig handling framträda, vilket även stöds av fängelsestraffkommittén.278 Vid en 

eventuellt culpös handling utökar läran om social adekvans det område som en handling kan 

anses utgöra tillåtet risktagande inom. Vid t.ex. sportutövning ges således en mycket större 

handelsfrihet än vad som är normalt i jämförelse med resten av samhället, vilket inskränker de 

övriga deltagarnas rätt att vara skyddade från skadegörande handlingar. Vid uppsåtliga 
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handlingar nyttjas istället läran om social adekvans som ytterligare en ansvarsfrihetsgrund i 

likhet med de straffrättsliga ansvarsfrihetsgrunderna som följer av 24 kap. BrB, även om det 

här i vart fall stundtals torde ställas upp ett krav på relativt subjektiv ansvarsbefrielse där den 

skadevållande partens syfte med sitt handlande har relevans för ansvarsfrihetsbedömningen, 

se ovan under 2.1, något som inte sker vid tillämpning av 24 kap. BrB.279 Enligt t.ex. 

Fängelsestraffkommittén torde dock social adekvans ses som en objektiv 

ansvarsfrihetsgrund.280 

Här framträder därmed två skilda regelsystem, det ena för ej uppsåtliga handlingar och ett 

för uppsåtliga handlingar. Systemen, även om de leder till samma resultat, är vitt skilda 

angående tillämpningstidpunkt, även om resonemangen bakom dessa är likartade. Regeln som 

blir aktuell vid ej uppsåtliga skador ingriper mycket tidigare och innebär att inget otillåtet 

risktagande sker, även om detta skulle vara fallet i en normal bedömning. Det andra fallet, vid 

en uppsåtlig handling, t.ex. ett slag under en boxningsmatch, får effekt först mycket senare 

och verkar träda i kraft vid samma tidpunkt som övriga ansvarsfrihetsgrunder, nämligen efter 

att handlingen har bedömts som skadeståndsgrundande i sig. Skillnaderna i det enskilda fallet 

blir således att det i det första fallet endast krävs att domstolen klargör om risktagandet var 

tillåtet eller ej. I det andra fallet får domstolen istället först konstatera att handlingen var 

skadeståndsgrundande i normalfallet och sedan avgöra om handlingen i det separata fallet ska 

anses vara socialadekvat.  

Dessa regelsystem är båda tydligast vid redogörelserna för sport- och fritidsaktiviteter samt 

hälso- och sjukvård ovan, men jag ser ingen anledning till att de inte ska vara allmängiltiga, 

även om de övriga exempel som getts ovan varit inriktade på uppsåtliga handlingar och att det 

är främst just dessa fall som nämnts i förarbeten där dessa båda regelsystem framgår. Visst 

stöd för denna uppdelning står också att finna hos Bengtsson samt Asp.281  

Vissa typer av social adekvans torde dock inte kunna aktualisera båda dessa system. Vid 

t.ex. en lärares våldsutövning torde det inte föreligga någon större risk för skador som uppstår 

på grund av oaktsamhet, då denna undantagsregel förlitar sig starkt på att den aktiva parten 

har agerat i enlighet med ett skyddsvärt syfte, i detta exempel för att återställa lugn och 

ordning i en skolmiljö. En lärare torde inte kunna genom oaktsamhet tillfoga en elev en 

skadeståndsgrundande skada och sedan med framgång försvara sig från ett 
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skadeståndsanspråk genom att påstå att det ligger inom dennes tillåtna våldsanvändande att 

råka skada sina elever. 

5. Övergripande analys och slutsatser 

En stor andel av denna uppsats analytiska delar har portionerats ut löpande i uppsatsen för 

att läsaren ska ha de relevanta argumenten i färskt minne, men i detta kapitel följer dels en 

kortare avslutande analys i 5.1 och uppsatsen avslutas sen med några allmänna slutsatser i 5.2. 

5.1 Övergripande analys 

5.1.1 Definitionen av social adekvans 

Den definition av social adekvans som tagits fram i denna uppsats är i vart fall till viss del 

problematisk, då det måste anses nästan lika svårt att klarlägga hur det allmänna 

rättsmedvetandet ser på alla frågor som kan uppstå, som att lagstifta så att luckor ej uppstår, 

även om denna metod visserligen möjliggör för ad hoc-lösningar baserade på just den 

situation som är aktuell i domstolen. Dessa oskrivna undantagsregler kan därmed endast visas 

med någorlunda säkerhet genom rättslig prövning, och det är också genom praxis som de 

flesta av de kända exemplen av social adekvans har vuxit fram. Den praxis som uppstår är 

dock till sin natur ofta väldigt specifik i och med de särskilda omständigheterna i det aktuella 

fallet, vilket torde försvåra bildandet av en enhetlig praxis. Att definitionen förutsätter att 

regeln är oskriven, eller i vart fall inte av samma dignitet som lagstiftning,282 innebär att det 

alltid finns en risk att denna osäkerhet kommer att bestå, i vart fall utanför tidigare prejudikat. 

Därmed är det viktigt att domstolarna, och speciellt HD, för en stringent och välutvecklad 

argumentation för att möjliggöra vidare tolkning och användning av de prejudikat som tas 

fram. Alternativet skulle vara en alltför oförutsebar rättstillämpning. 283 Samma kritik har dock 

länge riktats mot adekvansläran, men denna lära är fortfarande allmänt tillämplig. 284 

Problemet bör därmed inte överskattas. 

Bedömningen av vad som följer av det allmänna rättsmedvetandets åsikt torde även öppna 

upp för att domstolen nyttjar i princip rena rättspolitiska ställningstaganden under åberopande 

av denna bedömningsgrund. Ett sådant förfarande ligger väldigt nära den nordiska 

rättsstridighetsläran och kan därmed inte sägas vara främmande för svensk rätt, men 
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domstolarna bör ändå akta sig för att dölja för långtgående rättspolitiska ställningstaganden 

bakom ett resonemang om det allmänna rättsmedvetandet. 

5.1.2 Social adekvans inom skadeståndsrätten 

Läran om social adekvans har hittills i svensk praxis främst nyttjats för att utesluta 

straffrättsligt ansvar, vilket sedan lett till att eventuellt skadeståndsanspråk avhängigt på den 

straffrättsliga bedömningen har fallit. Det har dock inom ett antal områden, här främst 

exemplifierat av civilrättslig praxis angående olika sport- och fritidsaktiviteter, förekommit 

bedömningar av detta slag för att utesluta rent civilrättsliga skadeståndsanspråk sen en längre 

tid. Dessa har dock inte uttryckligen benämnts som en del av läran om social adekvans i av de 

svenska domstolarna, men det torde inte föreligga någon skillnad i den aktuella bedömningen 

jämfört med vad som har angivits ovan som gällande för läran social adekvans.  

Som ovan har angivits är det också i min mening tydligt att bedömningen om något är 

socialadekvat eller ej i flera fall torde skilja sig åt mellan de straffrättsliga och 

skadeståndsrättsliga delarna. Läran om social adekvans torde därmed kunna sägas vara 

fristående från både straffrätten och skadeståndsrätten. Med tanke på syftet med denna lära, 

att undvika ofördelaktig tillämpning av svensk rätt på grund av att lagstiftaren inte kunnat 

förutse och reglera alla typer av handlingar och situationer, vilket annars kan leda till att vissa 

handlingar är straffbara, men ej straffvärda, har jag svårt att se att liknande problematik endast 

kan uppkomma inom straffrätten. Även inom skadeståndsrätten torde det kunna uppstå 

situationer som är skadeståndsgrundande enligt gällande ordalydelse, men som i allmänhetens 

ögon inte borde vara det. På samma sätt torde en sådan tillämpning, med skadeståndsrättens 

uttalade preventiva syfte och verkan, se ovan under 3.1, kunna leda till oönskade effekter i ett 

större perspektiv. Om sport- och fritidsaktiviteter än en gång får tjäna som exempel, så finns 

det här, utöver det rena underhållningsvärdet, också en samhällsnytta i de positiva medicinska 

effekterna sådana aktiviteter har på dess deltagare. En rättsordning som inte tillåter en större 

ansvarsfrihet inom dessa områden skulle innebära ett mycket större utrymme för 

skadeståndstalan mot en annan deltagare, vilket, enligt gällande praxis och förarbeten, inte 

torde vara något som varken lagstiftaren eller domstolarna ser positivt på. 

Det torde även stå klart att bedömningen i sak inte kan tillåtas vara mer förlåtande inom 

straffrätten än inom skadeståndsrätten. Om en handling inom straffrätten kan anses 

socialadekvat och därmed straffri och även ej skadeståndsgrundande på grund av detta, torde 

det inte föreligga några hållbara argument för att en sådan bedömning inte ska kunna ske 

inom en rent civilrättslig kontext. 



Social adekvans inom skadeståndsrätten 

Johan Wrisemo  62 

Begreppet social adekvans kan därmed enligt min mening med fördel nyttjas även i rent 

civilrättsliga tvister, då bedömningen, som ovan visat, till synes sker på samma sätt. Det enda 

som saknas här är därmed att lagstiftaren, domstolarna och doktrinförfattarna tydligare 

klargör att det är just läran om social adekvans som nyttjas i dessa fall.  

5.1.3 Placering 

Som i denna uppsats har visats så förekommer det två typer av social adekvans, i den 

meningen att bedömningen om något är socialadekvat eller ej sker vid olika tillfällen, främst 

beroende på om handlingen är uppsåtlig eller ej. Båda metoderna förekommer vid 

skadeståndsprocesser som är kopplade till straffrättsprocesser men de verkar även förekomma 

vid rent civilrättsliga processer. Detta är dock mer oklart, då mycket av denna praxis är så 

gammal att HDs domskäl, så som då var brukligt, inte är särskilt långa eller utvecklade. 

Båda modellerna verkar ha starkt stöd även hos lagstiftaren såväl som i den svenska 

doktrinen. HD använder sig dock i sin straffrättsliga praxis där social adekvans  uttryckligen 

behandlas uteslutande uttryck som pekar på den modell där social adekvans används som 

ansvarsfrihetsgrund. Se t.ex. denna formulering från NJA 1997:636: ”Vid sidan om de 

ansvarsfrihetsgrunder som regleras i 24 kap BrB finns det ett utrymme för tillämpning av 

oskrivna regler om ansvarsfrihet när det föreligger en kollision mellan ett straffskyddat 

intresse och något annat intresse som bör sättas före.”285 Även i rättsfallet NJA 2012 s. 342 

talar HD om att läran om social adekvans inte här kan användas för att fria från ansvar, och i 

rättsfallet NJA 2005 s. 237 anges social adekvans i samband med ansvarsfrihetsgrunden 

samtycke, vilket föranleder mig att tro att HD även här anser social adekvans vara en 

ansvarsfrihetsgrund.286 I NJA 2009 s. 776 anges till och med ”Ansvarsfrihet utan lagstöd 

(social adekvans)”287 som en rubrik i HDs domskäl. Alla dessa fall utgörs dock av 

straffprocesser där den åtalade anklagas för att ha begått uppsåtliga våldshandlingar, men inte 

i något fall uttalar sig HD obiter dictum om att de anser att social adekvans även kan 

användas för att utvidga culpabedömningen. Som tidigare påpekats ovan under 3.3.1 anser i 

vart fall Andersson att alla typer av ansvarsfrihetsgrunder kan stoppas in under 

culpabedömningen och användas som mothänsyn till de faktorer som talar för att culpa 

föreligger. Detta bör enligt Andersson skapa ett mer ”enhetligt dogmatiskt inordnande” av 

dessa faktorer.288 Även om Anderssons modell nyttjas, så uppstår en liknande problematik, 
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även om den blir än mer teoretisk, nämligen hur social adekvans ska benämnas inom 

culpabedömningen. 

Ett problem som kan uppstå inom den första modellen, där den agerande partens 

handlingsfrihet utökas genom att fler risktaganden anses tillåtliga, är att skadeståndsrättens 

koppling till straffrätten minskas. Så som denna modell har behandlats i den svenska 

doktrinen, främst av Jareborg, så är det uppenbart att han ibland även inkluderar visst 

uppsåtligt handlande som i sig uppfyller t-ex. misshandel i denna modell. Detta innebär att ett 

i normala fall uppsåtligt brottsligt handlande här anses vara ett tillåtet risktagande, och 

därmed ej skadeståndsgrundande, detta handlande uppfyller alltså därmed ej rekvisiten för det 

aktuella brottstadgandet. I mitt tycke är det ur ett pedagogiskt och rättsdogmatiskt perspektiv 

en väldigt osnygg lösning, där rekvisiten helt plötsligt blir relativa, beroende på situation.  

Därmed anser jag att detta istället bör lösas på samma sätt som vid t.ex. nödvärn, där 

handlandet i sig utgör misshandel, men att nödvärnet här utgör en objektiv 

ansvarsfrihetsgrund som på så sätt visar att agerandet inte är att anse som brottsligt eller 

skadeståndsgrundande. 

5.1.4 Förutsebarhet 

En god rättsordning bör sträva efter så god förutsebarhet som möjligt.  Om det är oklart vad 

som är tillåtet respektive otillåtet är det för den vanliga medborgaren omöjligt att avgöra hur 

denne ska agera i en vis situation. Inom läran om social adekvans, som, genom att den inte 

följer av kodifierade undantagsregler utan oskrivna sådana, utvecklas främst genom doktrin 

och praxis än rent lagstiftningsarbete, kommer således detta ansvar att till stor del vila på 

domstolarnas axlar.  

Här är det en stor fördel att HD har börjat nyttja social adekvans som ett begrepp i vart fall 

i deras brottmålsprocesser och att hovrätterna följer efter HD i detta. Genom att domstolarna 

blir tydliga med att, och framförallt hur, de använder läran om social adekvans, inom straffrätt 

såväl som inom skadeståndsrätt, kommer förutsebarheten att öka. Även här uppstår det 

skillnader på grund av var i processen som social adekvans används. Om social adekvans 

används för att utvidga det område var inom en person kan ta tillåtna risker, blir det här oklart 

för läsaren exakt var den normala gränsen går, hur mycket denna har utökats och om 

risktagandet även hade varit tillåtet i ett normalfall, där social adekvans inte hade haft 

betydelse. I den modell som HD använt i de fall som där läran om social adekvans istället får 

utgöra en ansvarsfrihetsgrund av samma dignitet och placering som de som nämns i 24 kap. 

BrB, konstateras först att handlingen är ansvarsgrundande enligt gällande regler och sedan 
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görs en bedömning om handlingen ändå kan anses vara socialadekvat och därmed fri från 

ansvar. En sådan användning öppnar dels upp för att det aktuella rättsfallet kan få ett bredare 

användningsområde som prejudikat, då den första bedömningen kan göras mindre specifik för 

det aktuella fallet, och den andra bedömningen kan här användas som en ren bedömning av 

social adekvans, vilket ökar tydligheten och prejudikatvärdet även i denna del.  

5.2 Allmänna slutsatser 

Läran om social adekvans passar sig mycket väl för användande även inom 

skadeståndsrätten, såväl som inom straffrätten. Som denna uppsats har visat förekommer det 

även fall där de undantagsregler som ryms inom social adekvans, även om lärans namn ej 

nämns, används i rent civilrättsliga mål. Jag finner ingen anledning till att detta begrepp 

enbart nyttjas vid skadeståndstvister som är kopplade till en straffrättslig tvist, utan anser att 

begreppet bör användas i alla fall där läran är tillämplig, oavsett om detta är en rent 

civilrättslig tvist eller ej. Ett sådant användande torde vara fördelaktigt dels för 

rättsutvecklingen inom skadeståndsrätten men även för rättsutvecklingen inom straffrätten. 

Något annat skulle leda till att den åtalade i en straffrättsprocess skulle kunna komma undan 

ett skadeståndsansvar lättare genom att det här fanns ett regelsystem som inte är tillämpligt 

inom en rent civilrättslig kontext.  

Så som har visats kan det dock vara påkallat med olika bedömningar i de olika 

disciplinerna, även om det rör sig om samma händelse. Det är här problematiskt att en 

handling inom straffrätten är att anse som socialadekvat, men inte enligt skadeståndsrätten. 

Detta är dock inte helt utan motsvarighet, då, som tidigare påpekats, samma situation kan 

uppstå t.ex. vid samtycke, där ett samtycke kan anses giltigt inom skadeståndsrätten, men inte 

inom straffrätten. Även Danmarks lösning med en separat prövning av skadeståndansvar även 

vid nödvärn, den ansvarsfrihetsgrund som går längst, är här av intresse som jämförelse. Vid 

en såda skild bedömning blir det oerhört viktigt att domskälen framförs på ett pedagogiskt 

sätt. 

Av dessa två olika modeller av social adekvans som diskuterats ovan torde den andra 

modellen där social adekvans ges utrymme som en fristående ansvarsgrund skapa mest 

tydlighet i rättstillämpningen, då denna modell först klargör om en handling ska anses vara 

skadeståndsgrundande eller ej i normalfallet, och sedan klargör om handlingen kan anses 

socialadekvat, och därmed fri från ansvar, i det enskilda fallet. Det är förvisso i praktiken 

omöjligt att finna ett ”normalfall” att utgå från, men svensk doktrin är till synes överrens om 
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att det inom privaträtten föreligger en genomgående likartad aktsamhetsbedömning.289 Denna 

modell erbjuder även en större tydlighet i fråga om hur mycket av bedömningen som beror på 

läran om social adekvans, och vad som följer av de normala reglerna om ansvar. Att i vissa 

fall, främst när det föreligger eventuell oaksamhet,  göra avsteg från denna för att på så sätt 

skapa en ökad handlingsfrihet, t.ex. vid utövande av en idrott, skapar här en diskrepans 

jämtemot andra likartade bedömningar som inte sker vid idrottsutövning. På grund av detta är 

det här svårt att nyttja dessa avgöranden som prejudikat i ett bredare perspektiv.  

Skulle samma modell användas vid oaktsamhetsfall som vid uppsåtliga handlingar så 

skulle det dels bli en större förutsebarhet, en gemensam metod för samtliga fall av social 

adekvans samt inga större nackdelar vad jag kan se. Fler risktaganden kommer att i 

utgångsläget anses vara otillåtna, då inget större handlingsutrymme ges, men detta 

kompenseras genom användandet av social adekvans som en ansvarsfrihetsgrund på samma 

sätt som de lagstadgade ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB, vilket därmed utesluter att 

handlingen ses som brottslig eller skadeståndsgrundande.290 Denna metod ger dock ett extra 

steg i bedömningen av de fall där den första modellen har använts tidigare, då det här kommer 

krävas en bedömning om det otillåtna risktagandet kan anses vara socialadekvat i det aktuella 

fallet. 

Syftet och argumenten bakom läran om social adekvans ligger nära den nordiska 

rättsstridighetsläran, men detta begrepp är mycket bredare, och någon begreppskonkurrens 

mellan dessa torde inte föreligga, även om det är mycket möjligt att se social adekvans som 

en produkt av, eller del inom, den nordiska rättsstridighetsläran. Inte heller torde det råda 

någon begreppskonkurrens med normskyddsläran, som inriktar sig på att begränsa de typer av 

skador som kan anses ersättningsgilla, till skillnad från läran om social adekvans, som 

begränsar de handlingar som överhuvudtaget kan leda till skadeståndsansvar. 

Jag anser således att läran om social adekvans bör få ta större plats inom den svenska 

skadeståndsrätten och att dess användande här främst ska baseras på dess egenskaper som 

oskrivna undantagsregler som objektivt sätt utesluter skadeståndansvar, i likhet med de 

ansvarsfrihetsgrunder som följer av 24 kap. BrB. Ett sådant användande av denna lära kan 

nyttjas för en stringent rättsutveckling och en bred tillämpning av eventuella prejudikat. 

  

                                        

289
 Se t.ex. Hellner & Radetzki, 2010, s. 259. 
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 Jareborg, 1994, s. 139 och Asp, 2010, s. 228 ff. 
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6. Källförteckning 

6.1 Lagstiftning 

6.1.1 Sverige 

Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Brottsbalk (1962:700) 

Folkskolestadga (1958:399) 

Föräldrabalk (1949:381) 

Handelsbalk (1736:1232) 

Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder  

Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar 

Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 

Patientskadelag (1996:799) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Polislagen (1984:387) 

Regeringsform (1974:152) 

Skadeståndslag (1972:207) 

Skollag (2010:800) 

Strafflag (1864:11) 

Tullag (2000:1281) 

Utsökningsbalk (1981:774) 
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6.1.2 Utländsk lagstiftning 

Lov om skadeerstatning 13. Juni 1969 [cit. den danska skadeståndslagen] 

Rättegångs Balk 1.1.1734/4 [cit. den finska rättegångsbalken] 

Skadeståndslag 31.5.1974/412 [cit. den finska skadeståndslagen] 

6.2 Rättspraxis 

6.2.1 Svensk rättspraxis 

6.2.1.1 Högsta domstolen 

NJA 1915 s. 511 

NJA 1922 s. 271 

NJA 1929 s. 542 

NJA 1933 s. 150 

NJA 1937 s. 196 

NJA 1939 s. 437 

NJA 1942 s. 3 

NJA 1942 s. 607 

NJA 1945 s. 445 

NJA 1950 s. 440 

NJA 1951 s. 79  

NJA 1959 s. 552  

NJA 1965 s. 474 

NJA 1971 s. 245 

NJA 1971 s. 442 

NJA 1972 s. 88 

NJA 1973 s. 286 

NJA 1974 s. 585 
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NJA 1976 s. 458 

NJA 1977 s. 655 

NJA 1985 s. 893 

NJA 1987 s. 148 

NJA 1987 s. 535 

NJA 1988 s. 495 

NJA 1988 s. 586 

NJA 1990 s. 210 

NJA 1990 s. 442  

NJA 1991 s. 138 

NJA 1991 s. 720 

NJA 1993 s. 128 

NJA 1993 s. 149 

NJA 1993 s. 553 

NJA 1994 s. 48 

NJA 1995 s 661 

NJA 1997 s. 636 

NJA 1999 s. 460 

NJA 2004 s. 176 

NJA 2005 s. 237 

NJA 2009 s. 221 

NJA 2009 s. 776 

NJA 2012 s. 342 

NJA 2013 s. 145 
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6.2.1.2 Hovrätterna 

RH 1984:113 

RH 1984:129 

RH 1991:52 

RH 1992:3 

RH 1992:25 

RH 1998:14  

RH 2012:56 

RH 2013:27 

Göta Hovrätts dom i mål nr. B 1176-13 

Göta hovrätts dom i mål nr. B-126 14 

Hovrätten för övre Norrlands dom i mål nr. B 362-13 

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr. B 2032-21  

Svea hovrätts dom i mål nr.  B 4661-12. 

6.2.2 Dansk rättspraxis 

U 1948.181 

U 1960.205 

 

6.3 Förarbeten 

6.3.1 Svenska förarbeten 

Prop. 1962:10 med förslag till brottsbalk.  

Prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. 

Prop. 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.) 

Prop. 1995/96:187, Patientskadelag m.m. 

Prop. 1997/98:105,Det allmännas skadeståndsansvar. 
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Prop. 2000/01:68, Ersättning för ideell skada. 

Prop. 2005/06:147, Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. 

Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. 

Prop. 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn. 

Prop. 2012/13:143, Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna. 

NJA II 1957 s 388-392. 

NJA II 1962 s. 145 

NJA II 1983 s. 3. 

-SOU 1988:7, Fängelsestraffkommittén, Frihet från ansvar: om legalitetsprincipen och om 

allmänna grunder för ansvarsfrihet : slutbetänkande. 

- SOU 1950:16, Strahl, Ivar, Förberedande utredning angående lagstif tning på 

skadeståndsrättens område [cit. Strahl, SOU] 

 

 

6.4 Doktrin 

6.4.1 Svensk doktrin 

6.4.1.2 Böcker 

-Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, Iustus förlag, Uppsala, 2010, [cit. Asp, 2010].  

 

-Agell, Anders, Samtycke och risktagande: studier i skadeståndsrätt = Consent and 

assumption of risk : studies in the law of torts, Norstedt, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 

1962 [cit. Agell, 1962 

 

-Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans: om skadeståndsansvarets gränser = 

Schutzzweck und Adäquanz : über die Grenzen der deliktsrechtlichen Haftung, Iustus, Diss. 

Uppsala : Univ.,Uppsala, 1993 [cit. Andersson, 1993] 

 

-Andersson, Håkan, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, Iustus, Uppsala, 2013, [cit. 

Andersson, 2013] 
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-Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, Norstedt, Stockholm, 1982 [c.t Bengtsson, 

1982] 

 

-Bengtsson, Bertil, Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv, Norstedt, Stockholm, 1962 [cit. 

Bengtsson, 1962] 

 

-Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen: en kommentar, 4., [bearb. och 

aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 [cit. Bengtsson & Strömbäck, 2011]  

 

-Berggren, Nils-Olof, m.fl., Brottsbalken en kommentar (24 maj. 2014, Zeteo) 

 

-Dufwa, Bill W., Flera skadeståndsskyldiga. 2, Kap. 5-12, Juristförl., Diss. Stockholm : 

Univ., 1994,Stockholm, 1993[cit. Dufwa, 1993] 

 

-Ekstedt, Leif, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., IFU utbildnings AB, Stockholm, 2001 [cit. 

Ekstedt, 2001] 

 

-Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2010 [cit. Hellner & Radetzki, 2010] 

 

-Håstad, Torgny, Tjänster utan uppdrag: ersättning och behörighet vid s.k. negotiorum gestio,  

Norstedt, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1973,  [cit. Håstad, 1973] 

 

-Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, Iustus förlag, Uppsala, 1994 [cit. Jareborg, 1994] 

 

-Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrätt,5. uppl., Norstedt, Stockholm, 1972 [cit. Karlgren, 1972] 

 

-Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än 

kontraktspart, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1987 [cit. Kleineman, 1987]  

 

-Kleineman, Jan (2011). Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt. Stockholm: Jure, [cit. 

Kleineman, 2011] 
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-Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära,1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013, [cit. Korling & Zamboni, 2013  

 

-Rynning, Elisabeth, Samtycke till medicinsk vård och behandling: en rättsvetenskaplig studie 

= [Consent to medical care and treatment] : [a legal study], Iustus, Diss. Uppsala : 

Univ.,Uppsala, 1994 [cit. Rynning, 1994] 

 

-Saxén, Hans, Skadeståndsrätt, 2., oförändr. uppl., Akad., Åbo, 1983[1975], [cit. Saxén, 

1983]  

 

-Schultz, Mårten, Adekvansläran: [vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for 

Commercial Law],  Jure, Stockholm, 2010, [cit. Schultz, 2010]  

 

-Schultz, Mårten, Kränkning: studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure, Stockholm, 

2008, [Schultz, 2008] 

 

-Strahl, Ivar, Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken, 3., omarb. uppl., 

Juridiska fören., Uppsala, 1963, [cit. Strahl, 1963] 

 

-Thornstedt, Hans, Om företagaransvar: studier i specialstraffrätt, [Univ.], Diss. Stockholm : 

Univ., 1948,Stockholm, 1948 

 

6.4.1.4 Artiklar 

-Karlgren, Hjalmar, den allmänna skadeståndsläran,  SvJT 1938 [cit. Karlgren, 1938] 

 

6.4.2 Utländsk doktrin 

6.4.2.1 Böcker 

-Esser, Josef, Schuldrecht: ein Lehrbuch. Bd 1, Allgemeiner Teil, Müller, Karlsruhe, 1968 

Fikentscher, Wolfgang, Schuldrecht., 3. Aufl., Berlin, 1971. 

 

-Eyben, Bo von & Isager, Helle, Lærebog i erstatningsret, 5. udg., Jurist-og 

Økonomforbundets forlag, København, 2003, [cit. Eyben & Isager, 2003] 
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-Fikentscher, Wolfgang, Schuldrecht., 3. Aufl., Berlin, 1971. 

 

-Fleming, John Gunther, An introduction to the law of  torts, 2. ed., Clarendon, Oxford, 1985, 

[cit. Fleming, 1985] 

 

-Lødrup, Peter, Lærebok i erstatningsrett, 5. udg., Gyldendal, Oslo, 2005, [cit. Lødrup, 2005 ] 

 

-Ussing, Henry, Retstridighed: strejflys over nordisk retslære, København, 1949 

 

-Ussing, Henry,  Erstatningsret., 6. opl., Juristforb.:s forl., København, 1962, [cit. Ussing, 

1962] 


