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Sammanfattning 

En viktig förutsättning för att straffrättsligt ansvar ska inträda är att gärningspersonen kan till-
skrivas skuld; antingen genom uppsåt eller oaktsamhet. Våldtäkt är ett brott som bara kan 
begås uppsåtligen och som kränker den sexuella integriteten och självbestämmandet. Mål som 
rör våldtäkt karaktäriseras av ett svårt bevisläge, inte sällan uppstår ord-mot-ord-situationer. 
Sexsomni är en erkänd sömnstörning som innebär att en person kan utföra sexuella handlingar 
i sömnen. Den som lider av sömnstörningen är inte medveten om sitt handlande och har inte 
för avsikt att begå handlingen. Forskningsområdet är smalt och relativt nytt. Generellt sett är 
kunskaperna kring sexsomni undermåliga. 

I våldtäktsmål görs en invändning om sexsomni av den tilltalade allt mer frekvent. Den här 
uppsatsen behandlar nio sådana rättsfall. Slutsatsen som kan dras är att rättsläget omgärdas av 
oklarheter. Det är svårt att förutse hur domstolen kommer hantera en invändning om sexsom-
ni. Det råder också en avsaknad av prejudikat som kan vägleda domstolarna i deras hantering. 

Kombinationen våldtäkt och sexsomni är inte problemfri. Invändningen försvårar bevisningen 
av uppsåt avsevärt. De främsta orsakerna kan antas vara det dåliga kunskapsläget i kombina-
tion med det svåra bevisläget. Att det inte krävs någon utredning kring den tilltalades påstådda 
sexsomni gör också saken komplicerad. Bättre kunskap och utredning kring förekomsten av 
sexsomni får anses kunna gynna både rättssäkerheten och rättstryggheten.  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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Våldtäkt och sexsomni - en kort bakgrund 

De senaste åren har en ny invändning i brottmål nått de svenska domstolarna; nämligen ”jag 
sov”. Invändningen har kommit att användas som möjligt försvar i tämligen stor utsträckning 
när åtalet avsett våldtäkt.  Det handlar följaktligen om sexsomni. Fenomenet innebär att en 1

person utför sexuella handlingar i sömnen.  Sömnexperter runt om i världen är idag överens 2

om att sexsomni existerar. Forskningsområdet är dock relativt nytt och än finns ingen svensk 
studie publicerad.  I dagsläget har en handfull personer misstänkta för våldtäkt friats till följd 3

av en invändning om sexsomni. Domstolarna har gjort bedömningen att det inte kunnat utes-
lutas att personen faktiskt sovit under övergreppet.  Ledande sömnexperter har i efterhand kri4 -
tiserat domarna för att vara bristfälliga. Till och med rent felaktiga resonemang kring sexsom-
ni anses ha förekommit. Den sömnexpert som mest frekvent uppträder som sakkunnig i dessa 
mål har själv gett uttryck för att åtminstone ett par tilltalade har friats trots att några faktorer 
som talar för sexsomni inte har påträffats.  5

Våldtäkt är ett brott som för fällande dom kräver uppsåt.  Kravet på uppsåt förutsätter att per6 -
sonen som begår den otillåtna gärningen förstår innebörden av sitt handlande. En otillåten 
gärning som begås i sovande tillstånd är ofrivillig. Personen är därmed oförmögen att kon-
trollera sitt handlande.  Begås en våldtäkt i sovande tillstånd saknas med andra ord uppsåt. 7

Uppsåtsfrågan torde kunna bli komplicerad i dessa fall. Sexsomni är ett nytt fenomen och 
kunskapen därom är begränsad. Att ämnet uppmärksammas får anses vara av godo, inte minst 
ur rättssäkerhetssynpunkt, men även med hänsyn till rättstryggheten. Förutsägbarheten är av 
central betydelse inom straffrätten. Det ska vara möjligt för medborgarna att förutse när ett 
handlande kan leda till ett straff.  Enligt Madelene Leijonhufvud, professor emerita i straff-8

rätt, har förutsägbarheten kommit att bli lidande i sexsomnifallen.  Den kunskapsbrist som 9

råder på området kan också leda till felaktiga domar. Överåklagare Marianne Ny pekar på just 
den risken och menar att en felaktigt friande dom kan förekomma.  10

 Sexsomni - Så frias våldtäktsanklagade för att de kan ha sovit.1

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 1.2

 ÅM-A 2015/1229, s. 3 ff.3

 Se kapitel 4 - Praxis.4

 Överåklagare: Kan ha blivit felaktiga domar.5

 Se 1 kap. 2 § 1 st. BrB och 6 kap. 1 § BrB.6

 Kriminalrättens grunder, s. 272 f.7

 Kriminalrättens grunder, s. 46.8

 Experter oroade av våldtäkter i sömnen - riskerar behandlas rättsosäkert.9

 Överåklagare: Kan ha blivit felaktiga domar.10
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utreda hur en invändning om sexsomni kan påverka det straffrättsliga 
ansvaret vid våldtäkt. Ett försök att förklara och utreda ämnet är önskvärt med tanke på att 
sexsomni är ett relativt nytt forskningsområde, som under senare år även dykt upp i den ju-
ridiska sfären. 

För att på ett tillfredsställande sätt uppnå syftet har ett antal frågeställningar utgjort grunden 
för arbetet. Det finns en huvudfrågeställning och ett antal underordnade frågeställningar. 
Kärnfrågan för uppsatsen lyder som följer. Kan sexsomni leda till en svårhanterlig uppsåts-
problematik i våldtäktsmål? Övriga frågeställningar är följande: Vad krävs för straffrättsligt 
ansvar och hur ser våldtäktslagstiftningen ut? Vad är sexsomni? Hur hanterar domstolarna en 
invändning om sexsomni i ett våldtäktsmål och hur påverkas olika aktörer? 

1.3 Avgränsningar 

Den här framställningen har begränsats till att behandla sexsomni i relation till brottet våldtäkt 
enligt 6 kap. 1 § BrB. Brottet våldtäkt mot barn, som återfinns i 6 kap. 4 § BrB, berörs således 
inte. Även närliggande sexualbrott, t.ex. sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande,  faller utan11 -
för uppsatsens syfte. Det är uteslutande sexsomni som kommer att sättas i relation till våld-
täkt, andra sömnstörningar är inte föremål för denna studie. De avgränsningar som nämnts här 
grundar sig på de senaste årens debatt om kombinationen våldtäkt och sexsomni. Brott enligt 
6 kap. 4 § BrB är visserligen ett våldtäktsbrott men har utelämnats på grund av arbetets 
tilltänkta omfattning. En redogörelse för brottets allvarlighetsgrad behöver inte göras för att 
på ett tillfredsställande sätt kunna bevara frågeställningarna. Det faller således också utanför 
uppsatsens syfte. När brottet behandlas är det endast brottet som sådant som avses, inte all-
varlighetsgraden av den begångna gärningen. 

Kapitel två som bl.a. berör straffrättsligt ansvar, behandlar inte rekvisiten för otillåten gärning, 
de s.k. objektiva rekvisiten, mer ingående. I våldtäktsmål där en invändning om sexsomni 
görs är rekvisiten för personligt ansvar, de s.k. subjektiva rekvisiten, av central betydelse. Den 
rent objektiva bedömningen av huruvida ett brott har begåtts eller inte ligger därmed utanför 
uppsatsens syfte. I andra kapitlet presenteras också 2014 års sexualbrottsutredning (SOU 
2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten). Här återges endast det som rör brott-
et våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB. Utredningen innehåller fler aspekter. Dessa ryms dock inte 
inom uppsatsens syfte. 

 6 kap. 2 § resp. 6 kap. 3 § BrB.11
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De rättsfall som presenteras i uppsatsen har valts ut med hänsyn till uppsatsens syfte. De kri-
terier som legat till grund för urvalsprocessen är att (1) åtalet har avsett våldtäkt enligt 6 kap. 
1 § BrB och (2) den tilltalade har använt invändningen ”jag sov”, samt (3) att målet avgjorts i 
en högre instans. Det finns rättsfall där åtalet avsett annan brottslighet och den tilltalade har 
använt invändningen ”jag sov”. Dessa avgöranden faller utanför uppsatsens syfte och behand-
las inte här. Rättsfall där målsäganden uppges ha sovit under övergreppet och den tilltalade 
varit vaken, faller på samma sätt utanför uppsatsens syfte. 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen är det nödvändigt att fastställa gällande rätt. En rättsdogmatisk metod används i 
många fall då syftet är att fastställa just gällande rätt. Metoden stadgar ett visst antal auktorita-
tiva rättskällor: lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.  Uppsatsens syfte går dock utöver 12

fastställandet av gällande rätt. Därför blir den rättsdogmatiska metoden något begränsande. En 
rättsvetenskaplig metod tillåter, utöver de auktoritativa rättskällorna, även material som inte 
fastställer gällande rätt.  Av den anledningen är den rättsvetenskapliga metoden mer passande 13

för denna uppsats. Arbetet har också tvärvetenskaplig karaktär, eftersom kunskap har inhäm-
tats från ett annat forskningsområde.  14

Uppsatsens andra och fjärde kapitel är av rent juridisk karaktär. De auktoritativa rättskällorna 
ligger till grund för framställningen. Lag och förarbeten utgörs i det här fallet främst av rele-
vant sexualbrottslagstiftning i BrB med tillhörande förarbeten. Med prejudikat avses normalt 
sett avgöranden från Högsta domstolen (HD). I dagsläget har HD inte avgjort något sexsomni-
fall. Av den anledningen refereras avgöranden från hovrätterna istället. Avsaknaden av 
avgöranden från HD torde inte utgöra något problem i detta fall. Uppsatsens syfte är att utreda 
huruvida en svårhanterlig uppsåtsproblematik uppstår i sexsomnifallen, inte att redogöra för 
hur sexsomnifallen ska hanteras. Prejudikat har dock kommit att användas i avsnitten om 
straffrättsligt ansvar och bevisning i uppsatsens andra kapitel. Den juridiska litteratur som har 
använts får anses vara verk med viss tyngd inom den juridiska sfären, se t.ex. Kriminalrättens 
grunder av Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, samt fjärde och femte delarna ur 
Rättegångsserien med material av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman och 
Robert Boman. Mer ämnesspecifik doktrin har också kommit att användas för att uppnå en 
större detaljrikedom, se t.ex. Bevisprövning vid sexualbrott av Helena Sutorius. 

Redogörelsen för sexsomni har baserats på kunskap från det psykiatriska vetenskapsområdet. 
Det ger således uppsatsen sin tvärvetenskapliga karaktär. Vid tidpunkten för den här uppsat-

 Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 ff; Juridisk metodlära, s. 21.12

 Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 42.13

 Juridisk metodlära, s. 429.14
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sens författande finns ingen svensk forskning om sexsomni publicerad. Med anledning därav 
är tredje kapitlet baserat på i huvudsak material som publicerats av forskare i andra länder. 
Det är totalt åtta forskare som är upphovsmän till materialet. Avsikten har varit att redogöra 
för majoritetens uppfattning kring sexsomni. Källorna är publicerade i artikelform och dess 
originalspråk är engelska. Uppsatsen behandlar svensk rätt och är därför skriven på svenska. 
Av den anledningen är även kapitlet om sexsomni skrivet på svenska. Ett avsnitt i kapitlet har 
reserverats för svenska sömnexperter och deras beskrivningar av sexsomni. Materialet har 
hämtats från svenska rättsfall där sömnexperterna har uttalat sig i egenskap av sakkunniga. 
Utöver detta har Åklagarmyndigheten publicerat en rapport i ämnet. Rapporten har dock an-
vänts med återhållsamhet, eftersom den är kortfattad och baserad på endast ett fåtal källor. 

Elektroniska källor har också använts i uppsatsen. Det är nyhetsartiklar och radioprogram 
producerade av Sveriges Radio. Materialet används för att levandegöra ämnet och illustrera 
hur rapporteringen därom ser ut. Materialet har inte använts för att beskriva vare sig gällande 
rätt i sak eller fenomenet sexsomni. 

1.5 Etiska överväganden 

Vid behandlingen av ett straffrättsligt ämne behövs i många fall vissa etiska överväganden 
göras. Det här arbetet är inget undantag. I uppsatsen presenteras flera rättsfall där den åtalade 
gärningen varit våldtäkt. Det är onekligen rättsfall av känslig karaktär. Med hänsyn till den 
personliga integriteten har tilltalade, målsägande och vittnen avidentifierats. Trots att svenska 
rättsfall kan komma att publiceras med fullständiga namn, och att de som huvudregel är off-
entliga, har avidentifiering valts. Presentationen av rättsfallen har som enda syfte att påvisa 
juridiska spörsmål. 

1.6 Disposition 

Framställningen är uppdelad i fem kapitel. Andra kapitlet tar inledningsvis upp straffrättsligt 
ansvar. Avsnittet är till en början övergripande för att sedan beröra rekvisiten för personligt 
ansvar, de s.k. subjektiva rekvisiten, mer ingående. Nästkommande avsnitt tar upp spörsmål 
kring bevisning, både på ett övergripande plan och mer ingående avseende sexualbrott. I an-
dra kapitlets sista avsnitt behandlas våldtäktslagstiftningen. Eftersom det nyligen presenterats 
en utredning som föreslår relativt omfattande förändringar av 6 kap. BrB tas även den upp. 

Det tredje kapitlet behandlar ämnet sexsomni. De tre första avsnitten förklarar vad sexsomni 
är, hur diagnosen kan ställas och hur tillståndet kan behandlas. I kapitlets sista avsnitt ges en 
presentation av svenska sömnexperters uppfattning om fenomenet sexsomni. Uppdelningen är 
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vald med hänsyn till att det inte finns någon svensk forskning om sexsomni publicerad i 
dagsläget. 

I det fjärde kapitlet presenteras ett antal rättsfall. Det är fall från hovrätterna där den tilltalade 
varit åtalad för våldtäkt och gjort en invändning om sexsomni. 

Det femte kapitlet innehåller uppsatsens diskussion och slutsats. Frågeställningarna som ställts 
upp för arbetet besvaras och olika resonemang kring ämnet förs. Författarens slutsats presen-
teras avslutningsvis. 
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Kapitel 2 - Våldtäkt 

2.1 Straffrättsligt ansvar 

Enligt 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)  (BrB) utgör en gärning brott om den är beskriven i 15

BrB eller annan lag eller författning samt är belagd med straff.  I lagrummet kommer således 16

den s.k. legalitetsprincipen till uttryck; en princip som är en grundläggande del av den svens-
ka kriminaliseringen.  Ofta beskrivs principen genom uttrycken nullum crimen sine lege (in17 -
get brott utan stöd av lag) och nulla poena sine lege (inget straff utan stöd av lag). Legalitets-
principens innebörd kan sammanfattas på följande sätt. Det råder förbud mot analog straff-
lagtillämpning liksom mot retroaktiv strafflagstiftning och strafflagtillämpning. Lagstiftnin-
gen ska vara tydlig och precis, vilket innebär att generalklausuler på straffrättens område inte 
kan accepteras.  18

Beskrivningen kring vilka gärningar som utgör brott enligt 1 kap. 1 § BrB är dock något 
ofullständig. Det krävs även att vissa andra förutsättningar, s.k. rekvisit, är uppfyllda. De 
rekvisit som måste vara uppfyllda för att en brottslig gärning ska föreligga delas som regel in i 
två grupper. Dessa är rekvisit för otillåten gärning och rekvisit för personligt ansvar,  eller 19

som de också benämns; objektiva respektive subjektiva rekvisit.  20

Rekvisiten för otillåten gärning kan i sin tur delas in i två grupper, vilka är brottsbeskrivn-
ingsenlighet och frånvaro av rättfärdigande omständigheter. Brottsbeskrivningsenlighet in-
nebär att den begångna gärningen ska uppfylla de krav som framgår av brottsbeskrivningen i 
aktuellt lagrum. Därtill ska det råda en frånvaro av rättfärdigande omständigheter, det ska med 
andra ord undersökas huruvida det finns omständigheter som gör en brottsbeskrivningsenlig 
handling tillåten. Även rekvisiten för personligt ansvar kan delas in i två grupper; det allmän-
na skuldkravet och frånvaro av helt ursäktande omständigheter. Det allmänna skuldkravet 
handlar om uppsåt och oaktsamhet. Frånvaro av helt ursäktande omständigheter handlar om 
att en gärning kan vara ursäktad trots att den är otillåten.  Rekvisiten för personligt ansvar 21

kommer utvecklas utförligare nedan. I praxis rörande våldtäktsfall med sexsomni är de sub-
jektiva rekvisiten av central betydelse.  22

 Omtryck SFS 2016:677.15

 Kriminalrättens grunder, s. 58; Straffansvar, s. 38.16

 Kriminalrättens grunder, s. 46.17

 Straffansvar, s. 28 ff.18

 Kriminalrättens grunder, s. 58.19

 Straffansvar, s. 39.20

 Kriminalrättens grunder, s. 58 ff.21

 Se kapitel 4 - Praxis.22
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2.1.1 Det allmänna skuldkravet 

En förutsättning för att kunna döma en gärningsperson för brott är att skuld i straffrättslig be-
tydelse kan tillskrivas gärningspersonen, vilket framgår av den s.k. skuldprincipen. Enligt 
svensk rätt finns det två olika skuldformer, vilka är uppsåt (dolus) och oaktsamhet (culpa).  23

Mellan dessa skuldformer finns också en gradering, där uppsåt är mer klandervärt än oakt-
samhet. Skuldformerna har ingen lagreglerad definition. Istället har de förtydligats genom 
praxis och doktrin.  Nedan följer en något förenklad förklaring av skuldformerna. 24

Uppsåt innebär förenklat att gärningspersonen förstår vad hen gör.  Enligt gällande rätt finns 25

i dagsläget tre former av uppsåt: avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt. Avsiktsuppsåt in-
nebär att gärningspersonen utför en viss gärning med ett specifikt syfte, hen har med andra 
ord en särskild viljeriktning. Vid insiktsuppsåt vet gärningspersonen om att gärningen kom-
mer leda till en viss följd, och gärningen utförs med denna insikt. Det räcker också att gärn-
ingspersonen besitter praktisk visshet (hen är praktiskt taget säker) om att gärningen kan leda 
till en viss följd. Har gärningspersonen istället ett likgiltighetsuppsåt innebär det att hen har en 
misstanke om att en viss följd kan uppstå om hen begår gärningen. Gärningspersonen känner 
därtill likgiltighet till om följden kommer inträffa eller inte.  Likgiltighetsuppsåtet utgör idag 26

den nedre gränsen för uppsåt. HD skapade uppsåtsformen genom sitt avgörande i rättsfallet 
NJA 2004 s. 176. Likgiltighetsuppsåtet kom då att ersätta det eventuella uppsåtet som tidigare 
utgjort den nedre gränsen.  27

Till skillnad från uppsåt innebär oaktsamhet att gärningspersonen saknat insikt, men att hen 
borde ha haft insikt. Oaktsamhet definieras inte i lagtexten och får således sin innebörd 
bestämd av utomrättsliga regler. I ett straffrättsligt resonemang innebär oaktsamhet att en per-
son har avvikit från önskvärt handlande och önskvärd aktsamhet. Det ska inte röra sig om 
obetydlig oaktsamhet, sådan kan inte grunda straffansvar.  Oaktsamheten kan delas in i med28 -
veten och omedveten sådan. Vid medveten oaktsamhet ska gärningspersonen haft insikt om 
risken. Hen är likgiltig inför risken, men inte inför följden. Vid omedveten oaktsamhet ska 
gärningspersonen haft skälig anledning att anta, eller borde ha förstått, att en viss följd kan 
inträffa. Utgångspunkten är att hen skulle ha handlat lagenligt om hen varit mer aktsam och 
tänkt efter, eller utfört kontroller eller liknande.  29

 Straffansvar, s. 36; Kriminalrättens grunder, s. 269.23

 Kriminalrättens grunder, s. 269.24

 Straffansvar, s. 87; Kriminalrättens grunder, s. 64.25

 Kriminalrättens grunder, s. 286 ff; Straffansvar, s. 89 f; Tanke och uppsåt, s. 62 f.26

 Straffansvar, s. 89 ff.27

 Straffansvar, s. 93.28

 Kriminalrättens grunder, s. 314 f.29
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2.1.2 Helt ursäktande omständigheter 

Då en gärningsperson undslipper ansvar för en begången gärning behöver det inte innebära att 
gärningen ska ses som tillåten (genom rättfärdigande omständigheter). Det kan också innebära 
att gärningspersonen ursäktas. Så kan vara fallet vid t.ex. straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 6 
§ BrB. Straffrättsvillfarelse innebär att gärningspersonen har en felaktig tro eller okunnighet 
om att en gärning är otillåten. I de flesta fall då en gärningsperson ursäktas motiveras det med 
konformitetsprincipen; att kräva laglydnad av gärningspersonen vore helt enkelt orimligt.  30

Konformitetsprincipen innebär kortfattat att den som inte kan rätta sig efter lagen inte heller 
ska straffas. Principen utgör således en grund för skuldinstitutet.  31

2.1.3 Att bevisa någons skuld 

Av 1 kap. 2 § 1 st. BrB följer att en gärning ska betraktas som brott endast då den begåtts upp-
såtligen, om inget annat är föreskrivet. Särskild kriminalisering krävs således för att döma den 
som begått en brott genom oaktsamhet.  Att bevisa att en gärningsperson handlat med uppsåt, 32

eller oaktsamhet, kan vara problematiskt. Främst av den anledningen att vi inte kan se in i hu-
vudet på gärningspersonen för att se vad som försiggår där, eller vad som försegick där vid 
gärningstillfället. Liksom det kan vara svårt, eller till och med omöjligt, att bevisa uppsåt kan 
det också vara oproblematiskt.  Enligt den s.k. täckningsprincipen ska gärningspersonens 33

uppsåt eller oaktsamhet täcka den otillåtna gärningen. Uppsåtet ska med andra ord avse hela 
den otillåtna gärningen. Vad som ska anses som tillräcklig täckning i varje enskilt fall kan i 
sig vara en nog så besvärlig uppgift. Strafflagstiftningen får dock inte utformas på sådant sätt 
att det blir omöjligt, eller allt för svårt, att bevisa att brott har begåtts.  34

I det fall en gärningsperson har ensamrätt på kunskapen kring uppsåt och oaktsamhet skulle 
hen befinna sig i en mycket fördelaktig position. Vi människor har förmåga att avläsa varan-
dras beteende. Genom att iaktta en annan människa kan vi tyda vad hen vet, förstår och har 
för avsikter. Vi kan även tyda när någon blir uppriktigt överraskad över en följd av sitt eget 
handlande.  Förmågan att urskilja orsakssammanhang och avsikter är nästintill instinktiv hos 35

människan. Men liksom vi kan tyda andra människors beteende kan vi också tro oss se sådant 
som inte finns. Det är också möjligt för människan att hemlighålla sina avsikter för andra, 
eller att öppet ljuga om dem. En förmåga som många av oss utvecklar en skicklighet för med 
stigande ålder.  36

 Kriminalrättens grunder, s. 369 ff.30

 Kriminalrättens grunder, s. 270; Straffansvar, s. 35 f.31

 Straffansvar, s. 87.32

 Kriminalrättens grunder, s. 294; Tanke och uppsåt, s. 83.33

 Tanke och uppsåt, s. 84 f.34

 Kriminalrättens grunder, s. 294 f.35

 Tanke och uppsåt, s. 96 f.36
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2.2 Bevisning 

Hanteringen av bevis är problematisk, det är ett omtvistat område både i Sverige och utom-
lands.  Risken för en felaktig utgång existerar i de flesta fall, trots högt satta krav på bevisens 37

styrka. Dagens bevisteori utgörs av en strävan efter att minimera de felaktiga utgångarna, eller 
annorlunda uttryckt, säkerställa materiellt riktiga domar. Ambitionen ska vara att försöka ta 
reda på sanningen.  I brottmål gäller beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.  Med ”rimligt 38 39

tvivel” åsyftas att varje tvivel inte ska kunna stjälpa åklagarens påstående. Det handlar således 
inte om en hundraprocentig säkerhet; en viss begränsad felmarginal godtas.  Även om be40 -
viskravet inte åsyftar en hundraprocentig säkerhet är det högt ställt i brottmål. Dömande av 
oskyldiga accepteras i mycket liten utsträckning. Rättsgrundsatsen in dubio pro reo innebär att 
där osäkerhet råder blir det till den tilltalades förmån.  I vissa fall kan dock en viss bevislätt-41

nad råda. I NJA 2012 s. 45 var det fråga om nödvärn och nöd. HD konstaterade att det är åk-
lagarens uppgift att motbevisa en invändning om nödvärn eller nöd, men att beviskravet är 
något lägre ställt.  Riksåklagaren har tolkat avgörandet på så sätt att denna bevislättnad även 42

gäller när åklagaren ska motbevisa en invändning om bristande uppsåt på grund av sömn.  43

Den som är tilltalad i brottmål bär ingen bevisbörda, och inte heller någon utredningsbörda.  44

Bevisbördan i sin helhet ligger på åklagaren.  Något som innebär att åklagaren ska framföra 45

tillräcklig bevisning för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel både att den tilltalade begått 
gärningen liksom att hen haft uppsåt till det. Det höga beviskravet gäller med andra ord i prin-
cip för alla brottsförutsättningar som åklagaren har att bevisa.  Bevisbördans placering kom46 -
mer inte till direkt uttryck i rättegångsbalken (1942:740)  (RB). Istället är det oskyldighets-47

presumtionen som framgår av artikel 6.2 i lag (1994:1219)  om den europeiska konventionen 48

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) som ger 
åklagaren bevisbördan.  Presumtionen stadgar att den som är misstänkt för brott ska betraktas 49

som oskyldig till dess motsatsen lagligen är bevisad.  Åklagaren är också skyldig att belysa 50

sådana omständigheter som är till den tilltalades fördel, enligt den objektivitetsplikt som 

 Rättegång IV, s. 160.37

 Bevisprövning i brottmål, s. 15 ff.38

 Rättegång IV, s. 152; Bevisprövning i brottmål, s. 51.39

 Bevisprövning i brottmål, s. 170.40

 Rättegång IV, s. 150; Bevisprövning i brottmål, s. 138.41

 NJA 2012 s. 45, se särskilt s. 61.42

 ÅM 2014/6762, s. 3.43

 Bevisprövning i brottmål, s. 134.44

 Rättegång IV, s. 150.45

 NJA 2012 s. 45, se särskilt s. 59.46

 Omtryck SFS 2016:562.47

 Omtryck SFS 2010:239.48

 Rättegång IV, s. 150.49

 Se artikel 6.2 EKMR.50
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framgår av 23 kap. 4 § RB.  Utöver åklagarens bördor bär rätten ansvar för att målet blir till51 -
räckligt utrett, vilket framgår av 46 kap. 4 § 2 st. RB. Domaren bör dock utöva den s.k. ma-
teriella processledningen med försiktighet. Att rätten ex officio införskaffar bevisning bör en-
dast ske i undantagsfall.  52

Det finns inte någon fastlagd metod för värdering av bevis, men någon metod används förstås 
alltid.  Bevisprövning regleras på ett mycket allmänt sätt i 35 kap. 1 § 1 st. RB där det 53

stadgas att ”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i 
målet är bevisat”. Genom denna lagregel anses den fria bevisvärderingens princip komma till 
uttryck. Principen innebär att rättens bevisvärdering inte styrs av legala regler. Det står rätten i 
mångt och mycket fritt att söka referenser att använda vid sin värdering av bevis.  Under54 -
förstått är att det inte ska användas referenser eller metoder som kan anses allmänt 
förkastliga.  55

Den praxis som finns från HD avseende sexualbrott är relativt omfattande, och en stor del av 
avgörandena handlar om bevisprövning. Inom området råder ständig utveckling, vilket leder 
till att synen på hur bevis ska värderas förändras.  Sexualbrotten karaktäriseras också av att 56

bevisläget som regel är svårt. Inte sällan är målsägandens utsaga den enda direkta bevisnin-
gen.  Den tilltalade kan därtill försvåra bevisläget ytterligare genom att presentera en sam-57

tyckesinvändning, eller en invändning om bristande uppsåt. Idag handlar åtalen i allt större 
utsträckning om händelser där begränsat, eller inget, våld har använts. I avsaknad av annan 
bevisning leder detta till så kallade ord-mot-ordsituationer.  58

HD har utvecklat en metod för bevisprövning av utsagor. Metoden innehåller kriterier för 
bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet. Det rör sig sammanlagt om ett tiotal kriterier 
och det avgörs i varje enskilt fall vilka kriterier som ska användas.  Några av dessa kriterier 59

är till exempel huruvida lämnade uppgifter är likartade vid olika förhörstillfällen, uppgifternas 
grad av sannolikhet, om det finns anledning att lämna oriktiga uppgifter samt uppgifternas 
överensstämmande med eventuell teknisk bevisning.  Finner rätten att det föreligger brister i 60

målsägandens utsaga är stödbevisning nödvändig för en fällande dom. Är den direkta bevis-
ningen att anse som svag tenderar domstolen dessutom att föra fler resonemang kring så 

 Bevisprövning i brottmål, s. 124.51

 Rättegång V, s. 182.52

 Bevisprövning i brottmål, s. 30.53

 Rättegång IV, s. 160; Bevisprövning i brottmål, s. 52 f.54

 Bevisprövning i brottmål, s. 52.55

 Bevisprövning vid sexualbrott, s. 82 f.56

 Gregow i SvJT, s. 509 ff; Bevisprövning vid sexualbrott, s. 124.57

 Bevisprövning vid sexualbrott, s. 124 ff.58

 Bevisprövning vid sexualbrott, s. 116.59

 Gregow i SvJT, s. 517 ff.60
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kallade icke relevanta omständigheter. Med icke relevanta omständigheter avses de omkring-
liggande förhållandena. Dessa omständigheter saknar dock i de flesta fall rättslig relevans. 
Gällande rätt uttrycker inget förbud mot att fälla till ansvar med enbart en målsägandeutsaga 
som grund. Det torde dock ske i ytterst få fall.  61

2.3 Våldtäktslagstiftningen 

Våldtäkt regleras i 6 kap. 1 § BrB. Första och andra stycket lyder som följer. 

  ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 
gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms 
för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 
    Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 
utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning 
eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars 
med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. /…/ ” 62

Vid ett sexuellt övergrepp sker en kränkning av en människas rätt till sexuell integritet och 
självbestämmande.  Bestämmelsen i 6 kap. 1 § BrB syftar till att skydda dessa rättigheter och 63

behöver därmed vara stark och tydlig. Eftersom det handlar om en allvarlig integritetskränkn-
ing finns det skäl att löpande utvärdera våldtäktslagstiftningen.  Vid ett regeringssam64 -
manträde den 28 augusti 2014 fattades beslut om en ny översyn av våldtäktsbrottet.  Därefter 65

påbörjades 2014 års sexualbrottsutredning.  Utredningstiden förlängdes i januari 2015  och 66 67

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten redovisades först den 5 oktober 
2016.  Utredningens förslag berör flera delar av sexualbrottslagstiftningen. Nedan kommer 68

endast de delar som berör brottet våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB att behandlas. 

Dagens lagstiftning straffbelägger en sexuell handling som har tvingats fram genom bruk av 
våld eller hot eller då offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation och detta har utnyttjats på 
ett otillbörligt sätt. Utredningen föreslår att lagstiftningen bör straffbelägga sexuella handlin-
gar som genomförts med någon som inte deltagit frivilligt.  Att lagstiftningen ger uttryck för 69

 Bevisprövning vid sexualbrott, s. 120 ff.61

 Lagrummets tredje och fjärde stycke som behandlar allvarlighetsgraden citeras inte då de ligger utanför fram62 -
ställningens syfte.

 Prop. 2012/13:111, s. 9; SOU 2016:60, s. 175.63

 Prop. 2012/13:111, s. 26.64

 Dir. 2014:123, s. 1.65

 Dir. 2014:144, s. 1.66

 Dir. 2015:5, s. 1 ff.67

 Regeringens pressmeddelande.68

 SOU 2016:60, s. 175 f.69
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frivillighet skulle innebära att den på ett bättre sätt motsvarar det moderna synsättet på sex-
uellt umgänge.  Ska sexualbrottslagstiftningen bygga på frivilligt deltagande istället för våld 70

och tvång riskerar brottsbeteckningen våldtäkt att bli missvisande. Utredningen föreslår av 
den anledningen att sexuellt övergrepp bör ersätta nuvarande brottsbeteckning.  71

I det fall att utredningens förslag antas skulle det innebära att 6 kap. 1 § BrB genomgår stora 
förändringar. Det förslaget som presenteras ser ut på följande sätt. 

  ”Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en 
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 
samlag, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i lägst två år och högst sex år. 
Detsamma gäller om genomförandet består i att personen, som inte deltar frivilligt, 
utför handlingen på sig själv eller med någon annan. För att ett deltagande ska ans-
es frivilligt måste valet att delta komma till uttryck. 
     Ett uttryckt val att delta i en sexuell handling är inte frivilligt om 
    1. det är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, eller 
en följd av hot om att åtala eller ange annan för brott eller om att lämna ett menligt 
meddelande om annan, 
    2. gärningsmannen otillbörligt har utnyttjat att personen på grund av allvarlig 
rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störn-
ing eller annars, med hänsyn till omständigheterna, har befunnit sig i en särskilt 
utsatt situation, 
     3. gärningsmannen har förmått personen att delta genom att allvarligt missbruka 
att personen står i beroendeställning till gärningsmannen, eller 
    4. gärningsmannen har vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara 
någon som denne personligen känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse 
i det avseendet. /…/ ”  72 73

Det finns även förslag om nykriminalisering. Enligt gällande lagstiftning kräver brottet våld-
täkt uppsåt.  Av utredningens förslag framgår att brottet sexuellt övergrepp (våldtäkt) även 74

ska kunna begås genom grov oaktsamhet. Med grov oaktsamhet avses i stort sett alla former 
av medveten oaktsamhet, som i sig innebär att gärningspersonen insett risken för en viss följd 
men ändå utfört handlingen. Även de allvarligaste formerna av omedveten oaktsamhet räknas 
in i begreppet grov oaktsamhet. Här avses de fall då gärningspersonen verkligen borde ha 
gjort en viss sak för att komma till insikt, och på så sätt förstått risken.  I dagsläget råder en75 -
ligt utredningen ett för stort avstånd mellan allmänhetens rättsmedvetande och lagen avseende 
ansvar för våldtäkt, vilket motiverar ett oaktsamhetsrekvisit.  För att lagtexten ska uppfattas 76

 SOU 2016:60, s. 184.70

 SOU 2016:60, s. 187 f.71

 Lagrummets tredje paragraf som behandlar allvarlighetsgraden citeras inte då den ligger utanför framställnin72 -
gens syfte.

 SOU 2016:60, s. 73.73

 SOU 2016:60, s. 257; se 1 kap. 2 § 1 st. BrB och 6 kap. 1 § BrB.74

 SOU 2016:60, s. 268 ff.75

 SOU 2016:60, s. 262.76
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som både systematisk och pedagogisk bör oaktsamhetsrekvisitet enligt utredningen framgå av 
en egen paragraf.  77

Vid ett införande kommer bestämmelsen återfinnas i 6 kap. 4 § BrB. Förslaget lyder som föl-
jer. 

”Den som av grov oaktsamhet gör sig skyldig till en sådan gärning som anges i 1 § 
första stycket, 2 § eller 3 § tredje stycket, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp 
eller oaktsam sexuell kränkning till fängelse i högst fyra år.”  78

 SOU 2016:60, s. 271.77

 SOU 2016:60, s. 74.78
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Kapitel 3 - Sexsomni 

3.1 Vad är sexsomni? 

Sexsomni (eng: sexsomnia) är en sömnstörning som innebär att en person utför sexuella hand-
lingar i ett sovande tillstånd. De sexuella handlingarna begås utan att personen vare sig är 
medveten om det eller har för avsikt att begå dem.  International Classification of Sleep Dis79 -
orders (ICSD) är ett diagnossystem innehållande metoder för att fastställa olika sömn-
störningar. År 2005 upptogs sexsomni som diagnos i ICSD:s andra upplaga.  80

Det finns många olika sömnstörningar och dessa kan delas in i kategorier och underkategorier. 
Sömnstörningar utgör således ett övergripande begrepp. Parasomni utgör en kategori och in-
nebär att en person utför handlingar i sovande tillstånd eller under uppvakningsprocessen.  81

En av underkategorierna till parasomni är sömngång (somnambulism) (eng: sleepwalking dis-
order).  Sexsomni anses vara en form av sömngång eftersom det har visat sig att majoriteten 82

av de som lider av sexsomni har en historik som innefattar sömngång, eller att någon annan i 
familjen har en sådan historik. Sömngång har sin grund i genetiken och flera inom samma 
familj lider oftast av det. Sömngång är vanligast förekommande bland barn, men ett fåtal 
vuxna tros också lida av det. Under en episod av sömngång kan beteendet variera betydligt 
mellan olika personer. De handlingar som utförs kan även vara av mer komplicerat slag. 
Sömngång kan innefatta allt från att bara sitta upp i sängen eller vandra runt i rummet till att 
utföra handlingar som att lämna hemmet, köra bil eller rida på en häst.  83

En människa har två huvudsakliga sömnstadier. Dessa är NREM (non-rapid eye movement) 
och REM (rapid eye movement).  Sömngång, och så även sexsomni, är en så kallad NREM-84

parasomni. En sådan parasomni sker med andra ord utanför REM-sömnen. Under REM-söm-
nen är nämligen människans muskler (som vi med vår fria vilja kan kontrollera) paralyserade 
för att förhindra rörelse. Andra NREM-parasomnier är t.ex. sömnrelaterad ätstörning (eng: 
sleep eating) och nattskräck (eng: night terrors).  85

Vad som orsakar sexsomni är i dagsläget inte klarlagt, vilket tros bero på att kunskaperna om 
sexsomni är bristfälliga. Många söker inte hjälp eftersom de inte vet att sexsomni är en erkänd 

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 1.79

 Sleep and Sex: What Can Go Wrong?, s. 683 och 687.80

 Sexsomnia: Abnormal sexual behavior during sleep, s. 272; Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Im81 -
plications, s. 2.

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 2.82

 Somnambulistic sexual behaviour (sexsomnia), s. 220.83

 Sexsomnia: Abnormal sexual behavior during sleep, s. 272.84

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 2.85
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sömnstörning, eller för att de upplever det som allt för genant. Det här leder också till okun-
skap kring hur stor del av befolkningen som lider av sexsomni.  86

3.2 Diagnostisering 

Det är nödvändigt att utreda flera delar av en persons liv för att kunna ställa diagnosen sex-
somni. Diagnosen baseras till stor del på historik kring personens sömnrelaterade beteende, 
och om personen har eller har haft erfarenheter av parasomni. Med tanke på den ärftlighet 
som sömngång har är det också nödvändigt att undersöka om andra familjemedlemmar har 
eller har haft erfarenheter av någon form av parasomni. Eftersom det är svårt för en person att 
ha full vetskap om sitt egna parasomnibeteende är det också viktigt att få information från nu-
varande och/eller tidigare sängpartners.  När information hämtas från en sängpartner bör 87

särskilt undersökas om personen hade ett karaktäristiskt beteende vid händelsen, om hen upp-
trädde förvirrat vid sitt uppvaknande samt om hen försökt dölja vad som hänt i efterhand.  88

Det kan också gynna diagnostiseringsprocessen att personen övervakas kontinuerligt med ljud 
och bild under en natt. Det ska dock poängteras att en sådan nattlig övervakning aldrig ensam 
kan utgöra grund för en diagnos. Det är möjligt att en person med sexsomni inte har någon 
episod just den natten, och att en person som inte har sexsomni uppvisar något som liknar ett 
sexsomnibeteende just den natten. Övervakningen syftar till att eventuellt kunna stärka en 
misstanke om sexsomni.  89

Det finns också särskilda faktorer som tros kunna trigga ett parasomnibeteende. De vanligaste 
är stress, sömnförlust, avsaknad av sammanhängande sömn, utmattning, för mycket fysisk 
aktivitet under kvällen samt konsumtion av alkohol eller droger. Vid diagnostisering bör det 
undersökas huruvida en eller flera riskfaktorer förekommer i personens liv.  Sådant som rent 90

generellt kan associeras med parasomni ska förstås alltid utredas.  91

3.3 Behandling 

Utgångspunkten för behandlingen av sexsomni finns i behandlingen av andra parasomnier. 
Behandlingen ska alltid vara baserad på individens särskilda behov, men i de flesta fall hand-
lar det om att hjälpa personen att uppnå goda sömnvanor och att undvika sådant som kan störa 

 Sexsomnia: Abnormal sexual behavior during sleep, s. 276; Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Im86 -
plications, s. 3.

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 4; Sexsomnia: Abnormal sexual behavior during 87

sleep, s. 279.
 Somnambulistic sexual behaviour (sexsomnia), s. 221.88

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 3 f.89

 Sexsomnia: Abnormal sexual behavior during sleep, s. 277 ff.90

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 4.91
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en sammanhängande sömn.  De riskfaktorer som omnämndes i avsnitt 3.2 om diagnostiser92 -
ing ska undvikas. Ett steg i behandlingen kan vara att uppsöka psykolog eller terapeut för att 
få hjälp.  93

Det kan också gynna behandlingen att förhöra sig om personens sexuella intressen. Detta görs 
för att ta reda på om beteendet är automatiserat och ofrivilligt, eller om det istället rör sig om 
undertryckta sexuella fantasier. Detta kan exemplifieras med en person diagnostiserad med 
sexsomni, som i sömnen förgriper sig på ett barn. I det ena fallet sker detta av den anlednin-
gen att barnet fanns i närheten, i det andra fallet sker det för att personen är pedofil och agerar 
på sina sexuella fantasier. Den här utredningen har ingenting med diagnostiseringen att göra, 
det handlar istället om att behandlingen ska utformas på ett passande och effektivt sätt.  94

3.4 Svenska sömnexperter 

Sömngång som forskningsfält är litet, och sexsomni ännu mindre. Forskning kring just sex-
somni bedrivs för närvarande av Jerker Hetta, professor och överläkare vid Karolinska insti-
tutet. Något resultat finns dock inte att tillgå ännu.  I den domstolspraxis som finns på om95 -
rådet figurerar i huvudsak två sakkunniga vittnen i samtliga  mål. Dessa är Lena Leissner, 96

överläkare och sömnforskare med specialisering inom neurologi, klinisk neurofysiologi och 
sömnmedicin och Jerker Hetta.  Nedan kommer en presentation av den information de har 97

gett i sina vittnesmål vid domstol. 

Sexsomni innebär att en person företar olika sexuella handlingar, till och med genomför ett 
samlag, i sömnen.  Sexsomni anses idag vara en form av somnambulism (sömngång).  Di98 99 -
agnosen är ovanlig och den kunskap som finns har inhämtats genom s.k. case studies.  Per100 -
sonen som utför de sexuella handlingarna brukar uppvisa ett automatiserat beteende. Det är ett 
område i hjärnan som inte kräver vakenhet som styr handlandet.  Komplexa handlingar, som 101

t.ex. bilkörning, kan utföras i ett sovande tillstånd. Personen som går i sömnen kan till och 
med svara på frågor eller följa uppmaningar i vissa fall.  Sömngång sker när en person 102

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 4.92

 Sexsomnia: Abnormal sexual behavior during sleep, s. 280.93

 Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its Legal Implications, s. 5.94

 ÅM-A 2015/1229, s. 6.95

 Som har kallat sakkunniga vittnen.96

 Se kapitel 4 - Praxis.97

 B 564-12, s. 8; B 2188-15, s. 10.98

 B 3000-14, s. 15; B 769-15, s. 3; B 2188-15, s. 3.99

 B 2188-15, s. 3.100

 B 564-12, s. 8.101

 B 564-12, s. 9 ff.102
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befinner sig i djupsömn  och det uppstår inga minnen under sömngången.  Det är också 103 104

möjligt att en person har korta perioder av vakenhet under sömngången. Några minnen upp-
står dock inte heller under dessa perioder.  105

En sömngångares uppvaknande karaktäriseras av förvirring under några minuter, i de flesta 
fall handlar det om en till två minuter.  Bortsett från förvirringen kan sömngångaren också 106

uppträda aggressivt.  Under fasen av förvirring och eventuell aggressivitet kan det upplevas 107

svårt att få kontakt med personen. Sömngångaren kommer troligtvis inte kunna ge adekvata 
svar på frågor eller tilltal, utan istället försöker hen värja sig och orientera sig.  Om en per108 -
son utfört sexuella handlingar i ett somnambult tillstånd kommer hen vid uppvaknandet inte 
försöka dölja eventuella spår av sitt handlande. Är det däremot så att personen förnekar sitt 
handlande, försöker förklara sig eller uppvisar genans är det tecken på att hen inte handlat i ett 
sovande tillstånd. Det är istället tecken på att hen har varit vid medvetande och har minnen av 
det som hänt. När en sömngångare vaknar saknar hen vetskap om vad som har hänt.  109

Ett beteende som innefattar sömngång är ärftligt.  Det torde inte sällan handla om ett be110 -
teende som upprepas.  Den som drabbas av sexsomni har troligtvis upplevt även någon an111 -
nan sömnstörning tidigare.  Förutom den rent ärftliga aspekten finns det riskfaktorer som 112

kan bidra till att ett sexsomnibeteende triggas igång. Svenska sömnexperter pekar främst på 
sömnbrist samt bruk av alkohol och läkemedel.  Alkohol tycks dock vara den riskfaktor som 113

både är den starkaste och den vanligast förekommande.  Lena Leissner har gett uttryck för 114

att förväntningar som en person för med sig in i sömnen också kan trigga beteendet.  Utta115 -
landet får dock inte stöd av några andra sömnforskare.  

 B 564-12, s. 11; B 3 000-14, s. 4; B 2188-15, s. 10.103

 B 564-12, s. 8; B 3000-14, s. 14 f.104

 B 2188-15, s. 10.105

 B 564-12, s. 9; B 3000-14, s. 15; B 2188-15, s. 3.106

 B 564-12, s. 9; B 2188-15, s. 3.107

 B 2188-15, s. 3.108

 B 2300-15, s. 7.109

 B 564-12, s. 10; B 3000-14, s. 15; B 2188-15, s. 3.110

 B 564-12, s. 10.111

 B 2188-15, s. 3.112

 B 3000-14, s. 15; B 2188-15, s. 3 och 10. 113

 B 2188-15 s. 3 och 10 f. 114

 B 3000-14, s. 4; B 2188-15, s. 10.115
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Kapitel 4 - Praxis 

I följande avsnitt presenteras de rättsfall som uppfyllt kriterierna för den här uppsatsen; (1) 
åtalet har avsett våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB, (2) den tilltalade har använt invändningen ”jag 
sov” och (3) målet har avgjorts i en högre instans. Rättsfallen har grupperats med hänsyn till 
vilken hovrätt de avgjorts i. De är också sorterade efter avgörandedatum, med enstaka undan-
tag på grund av hovrättsindelningen. Kapitlet inleds med det äldsta avgörandet från 2011, och 
avslutas med det senaste avgörandet från 2016. 

4.1 Hovrätten för Övre Norrland 

4.1.1 B 784-10 

Målsäganden och X hade under kvällen och natten befunnit sig på samma efterfest 
i en lägenhet tillhörande A. När övriga festdeltagare lämnat lägenheten somnade 
målsäganden och A i sängen i sovrummet, medans X somnade på soffan i 
vardagsrummet. X lämnade sedan soffan i vardagsrummet, gick genom hallen och 
köket, öppnade dörren till sovrummet och lade sig mellan målsäganden och A i 
sängen. När X lagt sig i sängen drog han ner sina byxor och penetrerade målsägan-
den bakifrån. 

X invände att han saknade minnesbilder från händelsen, och att han kan ha utfört samlaget 
under somnambulism. X kunde dock inte påvisa någon tidigare sömngångarproblematik. X 
uppgav också att faktorer som sömnbrist och alkoholförtäring kan ha bidragit till minnesför-
lusten. Hovrätten ogillade både åtal och skadeståndsanspråk och ändrade därmed tingsrättens 
dom . Enligt hovrätten var det klarlagt att X haft samlag med målsäganden. Det fanns dock 116

fakta i målet som gav substans till invändningen om somnambulism som X gjort. Till att börja 
med tog X en oerhörd risk genom att lägga sig mellan de båda sovande personerna, för att 
sedan genomföra ett samlag med målsäganden. X saknade anledning att tro att målsäganden 
skulle samtycka till detta. X ska också enligt uppgifter från målsäganden betett sig passivt när 
hon konfronterade X. Istället för att bortförklara sitt agerande eller be om ursäkt lade sig X på 
rygg och stirrade upp i taket. Hovrätten konstaterade vidare att någon expert på området 
sömnstörningar inte hörts i målet. Det fanns med andra ord brister i utredningen. Invändnin-
gen som X gjort kunde inte bedömas som helt osannolik av hovrätten. Det var inte ställt utom 
rimligt tvivel att X begått gärningen uppsåtligen. Hovrätten var inte enig i sitt avgörande, det 
presenterades en skiljaktig mening. En nämndeman menade att det kan antas vara ”en 

 Tingsrätten ansåg att den gärning som X utfört var för komplex och målinriktad för att vara begången i ett 116

sovande tillstånd. Rätten hänvisade också till egna uppgifter från X om att han inte haft någon sömngångarprob-
lematik tidigare. X dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB till fängelse 2 år. Målsäganden tilldömdes 
också ett skadestånd om 85 0000 kr jämte ränta.
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försvinnande liten del av befolkningen” som skulle kunna genomföra det som X ska ha gjort i 
sömnen. X egen berättelse kunde därtill inte ge stöd för invändningen enligt nämndemannen. 

4.1.2 B 564-12 

Målsäganden, X och dennes bror A befann sig i en stuga vari de övernattade på 
stugans loft. Under kvällen konsumerade samtliga alkohol. Sovarrangemanget för 
natten bestod av tre madrasser på golvet. Målsäganden låg mellan X och A. En 
hink placerades mellan målsägandens och X:s madrasser av X för den händelse att 
målsäganden skulle må dåligt under natten. Både målsäganden och X sov nakna. 
Under natten flyttade X på hinken och började genomföra ett samlag med målsä-
ganden bakifrån, varvid målsäganden vaknade. 

Det ansågs styrkt att X haft samlag med målsäganden när hon sov. X invände dock att hand-
landet skett i ett sömntillstånd och därav saknade han uppsåt. X anförde också att han även 
tidigare utfört sexuella handlingar i sömnen, och att sömngång förekommer i hans familj. 
Målsäganden uppgav att X inte verkade nyvaken vid den konfrontation som skedde. När mål-
säganden insåg vad som pågick frågade hon om X sov, varvid X tydligt svarade nej. Anled-
ningen till målsägandens fråga var att X tidigare under kvällen berättat att han genomfört ett 
samlag i sömnen med en tidigare partner. Något som målsäganden ansåg var märkligt. X upp-
gav att han kände sig lätt desorienterad vid konfrontationen, och att han inte har några min-
nesbilder av det samlag som ska ha ägt rum. Baserat på polisförhör gav ett sakkunnigt vittne 
uttryck för att det var osannolikt, eller till och med mycket osannolikt, att X agerat i ett sömn-
tillstånd. Sakkunnig hänvisade till X:s uppvaknande och efterföljande handlande. Både 
tingsrätten och hovrätten valde att hantera vittnesmålet med försiktighet. Att X uppvisade 
ånger efter samlaget kunde också förklaras med att han insett vad han gjort på grund av en 
tidigare liknande incident. Den utredning och bevisning som lagts fram var därmed inte till-
räcklig för att lämna X:s invändning utan avseende. Åklagaren lyckades inte heller motbevisa 
att X agerat i ett sömntillstånd. Hovrätten ogillade åtalet, och fastställde därmed tingsrättens 
dom. 

4.2 Hovrätten för Nedre Norrland 

4.2.1 B 737-12 

X och dennes sambo A hade under kvällen en grillfest i sin trädgård. Målsäganden, 
som bodde i närheten och var ytligt bekant med X, kom av misstag in hos X under 
kvällen. Målsäganden deltog i de fortsatta festligheterna och blev kraftigt berusad. 
De övriga festdeltagarna gick så småningom hem, och A gick och la sig. När A 
vaknade tidigt morgonen därpå och gick ut i vardagsrummet såg hon att X utförde 
sexuella handlingar på målsäganden medans hon sov. X fotade även utförandet av 
de sexuella handlingarna med en kamera. 

!24



I tingsrätten uppgav X att de sexuella handlingarna varit ömsesidiga och frivilliga. I hovrätten 
uppgav X istället att han begått handlingarna i ett sovande tillstånd, och att han saknade kom-
plett minnesbild av kvällen och natten. X uppgav att han läst en dom från Lycksele tingsrätt 
och känt igen sig i den beskrivning som getts kring sömngång och sexsomni. X saknade vet-
skap kring om han gått i sömnen tidigare, liksom han saknade vetskap om ett sömngångarbe-
teende förekommer i hans familj. Den dom från Lycksele tingsrätt som X själv hänvisade till 
kom att användas. Hovrätten redogjorde på så sätt för vad som framkommit om sömngång vid 
ett förhör med ett sakkunnigt vittne. Rätten anförde sedan följande: X:s handlande kunde inte 
anses vara automatiserat, vilket är ett karaktäriserande drag för sömngång. Mycket talade för 
att X:s invändning var en efterhandskonstruktion. Åklagaren lyckades därtill motbevisa in-
vändningen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. X dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 
st. BrB till fängelse 2 år och 3 månader. 

4.2.2 RH 2014:32 

Målsäganden och X satt i soffan hemma hos målsäganden och tittade på TV en 
kväll. Det var första gången de träffades efter att de haft kontakt en tid via ett chatt-
forum på Internet. På förslag från X sov denne över hos målsäganden. De sov i 
samma säng under varsitt täcke. Under natten vaknade målsäganden av att X fört in 
ett par av sina fingrar i hennes underliv. Målsäganden vågade enligt egen utsaga 
inte göra något och låg tyst tills X slutade. X tryckte även sitt underliv mot målsä-
gandens stjärt, samt förde in sin penis i hennes underliv. 

X hävdade att han måste ha handlat i sömnen. Han uppgav också att han saknade minnes-
bilder från händelsen. Hovrätten fann det klarlagt att X utfört de sexuella handlingar som 
gärningsbeskrivningen gav uttryck för. Det befanns också klarlagt att utförandet av de sexuel-
la handlingarna skedde när målsäganden sov. I vittnesförhör framkom det att X tidigare upp-
visat ett sömngångarbeteende, liksom att även andra sömnstörningar förekommer inom hans 
familj. I målet hördes två sömnexperter. De redogjorde för att det är fullt möjligt att genom-
föra ett fullbordat samlag i sovande tillstånd. De uppgav enigt att det är tänkbart att så skett i 
förevarande fall. Enligt hovrätten innefattade målsägandens egna berättelse inga säkra belägg 
för att X verkligen var vid medvetande vid händelsen. Vid en sammantagen bedömning an-
sågs invändningen från X inte orimlig, och kunde således inte lämnas utan avseende. Åkla-
garen lyckades inte heller frambringa tillräcklig motbevisning. Hovrätten ogillade åtalet samt 
målsägandens skadeståndstalan och kom därmed att ändra tingsrättens dom . 117

 I tingsrätten kunde X inte styrka någon sömngångarproblematik. Tingsrätten ansåg inte att X:s invändning 117

hade ett konkret och rimligt stöd i utredningen. X dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB till fängelse 2 
år, samt att utge ett skadestånd om 117 294 kr jämte ränta till målsäganden.
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4.3 Göta hovrätt 

4.3.1 B 3000-14 

Efter en kväll på krogen begav sig målsäganden och X, tillsammans med A och B, 
hem till A:s lägenhet. Alla fyra lade sig i den 180 cm breda sängen, där A och B 
även hade samlag. Vid målsägandens uppvaknande morgonen därpå drog hon slut-
satsen att X haft samlag med henne medan hon sov. Denna slutsats baserades på 
hur målsäganden kände sig när hon vaknande, placeringen av en tampong samt att 
hon upplevde att sperma rann ur henne när hon gick på toaletten. 

X förnekade gärningen. Han ifrågasatte även om ett samlag över huvud taget ägt rum. X an-
förde att om ett samlag ägt rum mellan honom och målsäganden har han utfört detta i ett so-
vande tillstånd. Inte heller målsäganden kunde lämna någon redogörelse för vad som kan ha 
hänt i sängen. Hon uppgav att hon sovit hela natten. A och B kunde inte heller klargöra situa-
tionen. Vid den tekniska utredningen påträffades X:s sperma på målsägandens trosor. Ingent-
ing annat från vare sig den tekniska utredningen eller läkarundersökningen kunde dock styrka 
målsägandens uppgifter. Hovrätten anförde att det inte var ställt utom rimligt tvivel att det har 
gått till på ett sådant sätt som målsäganden uppgett. Enligt ett sakkunnigt vittnesmål framgick 
det att det troligtvis inte var fråga om sexsomni från X:s sida. Möjligheten att X:s sperma 
hamnat på målsägandens trosor på något annat sätt än genom ett samlag kvarstod dock enligt 
rätten. Bevisningen räckte således inte för en fällande dom. En enig hovrätt frikände X från 
ansvar.  118

4.3.2 B 769-15 

Målsäganden och X befann sig i X:s bostad där de tittade på TV och drack öl. Mål-
säganden och X var barndomsvänner och hade också under en period haft sexuellt 
umgänge. När målsäganden och X skulle gå och lägga sig vid det aktuella tillfället 
uppstod en diskussion om hur de skulle sova. Det bestämdes att X skulle sova en-
sam i sängen och målsäganden på en madrass på golvet. Under natten ringde mål-
säganden till en vän och sa att hon blivit våldtagen medans hon sovit, efter samtalet 
ringde målsäganden även SOS Alarm och uppgav detsamma. 

X varken erkände eller förnekande gärningen. Han bestred ansvar på den grunden att han so-
vit och därmed saknat uppsåt. Hovrätten bedömde det styrkt att X genomfört ett samlag med 
målsäganden när denne sov. Däremot anförde rätten att det inte kunde anses ställt utom rim-
ligt tvivel att X faktiskt genomfört samlaget i ett medvetet tillstånd. Målsäganden, som sovit 
med X ett flertal gånger, vittnade om att hon aldrig märkt av något sömngångarbeteende hos 
X. A vittnade däremot om att denne sett X gå i sömnen i vuxen ålder vid åtminstone ett 
tillfälle. Sakkunnig anförde i sitt vittnesmål att sannolikheten för att X agerat i sömnen var 

 I tingsrätten dömdes X för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB till fängelse 2 år, samt att utge skadestånd till 118

målsäganden med 115 000 kr jämte ränta. Rätten anförde att målsäganden var mer trovärdig i sin berättelse än X. 
Målsägandens berättelse fick också stöd av den bevisning som lagt fram.
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låg, men A:s vittnesmål ökade möjligheten för att så kunde vara fallet. Rätten anförde att A:s 
vittnesmål innebar en ökad sannolikhet för att X också kan utföra sexuella handlingar i söm-
nen. Rätten anförde vidare att det fanns omständigheter som visserligen talade mot sexsomni, 
dessa var dock inte tillräckligt entydiga för att anses kunna motbevisa invändningen från X. 
En enig hovrätt ogillade åtalet och skadeståndsyrkandet, och fastställde därmed tingsrättens 
dom. 

4.4 Svea hovrätt  119

Målsäganden och X befann sig den aktuella kvällen i X:s morföräldrars hus till-
sammans med två vänner. Under kvällen avslutade målsäganden och X sin relation 
som pågått under ett års tid. Ingen av parterna var upprörd över uppbrottet. Målsä-
ganden gick så småningom och la sig för att sova i ett sovrum. X kom sedan in till 
henne och genomförde ett samlag. Målsäganden sov inledningsvis men vaknade 
under det pågående samlaget. X fortsatte trots att hon vid sitt uppvaknande bad 
honom sluta. X ska enligt målsägandens uppgift hållit fast henne genom att lägga 
sin tyngd över henne. X avslutade samlaget efter att han fått utlösning. 

X medgav att han genomfört ett samlag med målsäganden. Han uppgav dock att han saknat 
uppsåt till gärningen eftersom han handlade i ett sömntillstånd. Hovrätten fann det klarlagt att 
X begått den enligt gärningsbeskrivningen aktuella gärningen. I uppsåtsfrågan anförde rätten 
följande: X:s uppgift kring tidpunkten för sitt uppvaknande stämmer inte överens med de 
uppgifter han lämnat vid polisförhör. Rätten kunde inte se någon rimlig förklaring till varför 
X skulle ha lämnat oriktiga uppgifter till polisen. X ska efter sin utlösning sagt ”nej vad har 
jag gjort, jag har ju våldtagit dig”, och varit mycket ångerfull enligt samstämmiga uppgifter 
från målsäganden och X. I tingsrätten uppgav X att han inte uppvisat något sömngångarbe-
teende tidigare. I hovrätten däremot uppgav han att han både pratat och gått i sömnen tidigare. 
Hovrätten lämnade X:s invändning utan avseende. Enligt rätten framstod invändningen som 
en uppenbar efterhandskonstruktion. X dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB till 
fängelse 2 år, och att till målsäganden utge ett skadestånd om 110 000 kr jämte ränta. Ett hov-
rättsråd och en nämndeman förklarade sig skiljaktiga. Enligt dem var X:s invändning inte 
orimlig till den grad att den kunde lämnas utan avseende. Utredningen var därtill inte tillräck-
ligt robust för att leda till fällande dom. 

4.5 Hovrätten över Skåne och Blekinge 

4.5.1 B 2300-15 

Målsäganden och X befann sig en midsommarafton på samma fest. Målsäganden 
och X var inte bekanta sedan tidigare. De befann sig på festen med anledning av 
gemensamma vänner. Målsäganden blev under kvällen mycket berusad och fick 

 B 11990-14.119
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hjälp av några andra festdeltagare att lägga sig i en bäddsoffa. X lade sig senare i 
samma bäddsoffa, bakom målsäganden. Tumult uppstod när en annan festdeltagare 
av en slump gick förbi och såg ”juckande” rörelser under täcket. Målsäganden sov 
och vaknade inte av detta. En annan festdeltagare vittnade om att X haft samlag 
med målsäganden medan denne sov. 

Hovrätten anförde att det var klarlagt att samlag ägt rum mellan målsäganden och X. Det 
baserades på vittnets uppgifter, som även den tekniska bevisningen gav stöd för. Det uppgavs 
av flera vittnen att X, och även andra i hans släkt, lider av somnambulism. Vittnesmålen ta-
lade för möjligheten att X agerat i ett sovande tillstånd enligt det sakkunniga vittnet. Enligt 
andra vittnesuppgifter gick X genast i försvarsställning vid upptäckten, något som enligt 
sakkunnig talade mot att X agerat i ett sovande tillstånd. X uppgav också själv att han inte 
tidigare genomfört sexuella handlingar i sömnen. Vid en sammantagen bedömning fann hov-
rätten att X invändning om sexsomni kunde lämnas utan avseende. Det var fler om-
ständigheter som talade mot sexsomni än för. Åtalet bifölls och likaså skadeståndsyrkandet. X 
dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB till fängelse 2 år samt att till målsäganden beta-
la ett skadestånd om 115 303 kr jämte ränta. Hovrätten var enig.  120

4.5.2 B 2188-15 

Målsäganden och X, samt en vän till målsäganden, hade bestämt träff för att till-
sammans gå ut på krogen. Målsäganden och X bestämde under kvällen att målsä-
ganden skulle sova över hos X. Målsäganden uppställde ett villkor för övernattnin-
gen, vilket var att de inte skulle ha samlag med varandra. Vid sänggående lade sig 
båda i X:s säng. Målsäganden vaknade tidigt morgonen därpå av att X genomförde 
ett samlag med henne. 

Hovrättens prövning fokuserade på huruvida X agerat uppsåtligen eller i ett sovande tillstånd. 
Tingsrätten anförde att det rent objektivt var klarlagt att X gjort sig skyldig till våldtäkt. Hov-
rätten fann inga skäl att göra någon annan bedömning i den delen och anslöt sig således där-
till. I hovrätten kompletterades utredningen av ytterligare två sakkunniga utlåtanden. Sam-
manfattningsvis var de sakkunniga inte helt ense i frågan kring om det tillstånd X beskrev var 
sexsomni. De var dock helt ense om att det inte kunde uteslutas. Målsägandens berättelse gav 
däremot inget stöd för att det rörde sig om sexsomni. Det som således talade för att X agerade 
i ett sovande tillstånd var hans egen berättelse, att de sakkunniga inte kunde utesluta det samt 
att X:s mor vittnade om att X var sängvätare som barn (sängvätning är en form av parasomni). 
Hovrätten anförde att omständigheterna som talade för att X var medveten om sitt handlande 
var övervägande. Därmed fann rätten att åtalet var styrkt och X dömdes för våldtäkt enligt 6 

 Vid tingsrättens prövning fann rätten även där att invändningen om sexsomni kunde lämnas utan avseende. 120

Däremot ansågs bevisningen om att samlag ägt rum inte tillräckligt stark för att döma för våldtäkt. Tingsrätten 
dömde X för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB till 1 månads fängelse, och tilldömde målsäganden 
ett skadestånd på 25 303 kr jämte ränta. Rättens ordförande var dock skiljaktiga och ville döma X för våldtäkt.
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kap. 1 § 2 st. BrB till fängelse 2 år samt att till målsägande betala ett skadestånd om 115 000 
kr jämte ränta. En enig hovrätt fastställde därmed tingsrättens dom . 121

4.6 Sammanfattning 

Fem av de presenterade nio fallen ledde till friande dom. Bland de fem friande domarna finns 
två skiljaktiga meningar, samma antal finns representerat bland de fyra fällande domarna. I 
åtta av nio fall fann rätten det klarlagt att samlag, eller handling jämförlig med samlag, ägt 
rum. I fyra fall har följaktligen tilltalad gått fri eftersom rätten inte kunnat lämna invändnin-
gen om sexsomni utan avseende, och åklagaren har inte lyckats motbevisa den. I sex av nio 
fall har det förekommit ett eller flera sakkunniga vittnen i form av en expert på området 
sömnstörningar. Det kan vidare konstateras att det förekommit s.k. riskfaktorer i sju av nio 
fall. I samtliga sju fall är det alkohol som varit förekommande.  

 I tingsrätten var en nämndeman skiljaktig. Denne ansåg att målsägandens berättelse inte borde ägt företräde 121

framför X:s berättelse. Följaktligen skulle åtalet och skadeståndsanspråket ogillats enligt denna mening.
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Kapitel 5 - Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Straffrättsligt ansvar och sexsomni 

Legalitetsprincipen är av central betydelse för straffrätten. Uttrycken ”inget brott utan stöd av 
lag” och ”inget straff utan stöd av lag” lägger en grund för hur vi vill att kriminalisering och 
straffrättsliga ingripanden ska hanteras. Principen ska garantera rättssäkerhet och systemet ska 
karaktäriseras av förutsägbarhet. Sexsomnifallen har visat sig kunna omkullkasta förutsäg-
barheten och därmed sätta rättssäkerheten på prov. Det är idag svårt att förutsäga hur dom-
stolen kommer hantera en invändning om sexsomni. Sexsomnifallen karaktäriseras av att de 
objektiva rekvisiten för straffansvar bedöms vara uppfyllda. Rätten anser det vara styrkt att 
samlag, eller handling jämförlig därmed, har ägt rum. Vad som leder till en friande dom är 
avsaknaden av uppsåt; de subjektiva rekvisiten är inte uppfyllda. Enligt skuldprincipen måste 
den tilltalade kunna tillskrivas skuld för att dömas för brott. Även konformitetsprincipen är av 
stor betydelse här. Den utan förmåga att rätta sig efter lagen ska inte ådömas straffrättsligt 
ansvar. 

Den som begår ett brott i sömnen har inte uppsåt till den begångna gärningen. Sexsomni in-
nebär ett sexuellt agerande i sovande tillstånd, och något uppsåt finns därför inte. Enligt 
skuldprincipen och dagens våldtäktslagstiftning, som stadgar att våldtäkt endast kan begås 
uppsåtligen, kan det därför inte bli fråga om lagföring. Ett agerande i sömnen kan också 
ursäktas enligt konformitetsprincipen. Den som sover saknar helt enkelt förmåga att rätta sig 
efter lagen. Ställs det upp på det här sättet kan det te sig som relativt enkelt; sömnbrott ska 
leda till frikännande domar. Till saken hör att våldtäktsmål kännetecknas av ord-mot-ord-situ-
ationer. Den tilltalade invänder att hen sov under övergreppet, åklagaren har att motbevisa 
detta med i stort sett målsägandens utsaga som enda bevisning. Bevisläget är därför mycket 
svårt. 

I SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten har det lagts fram ett förslag 
om att knyta ett oaktsamhetsrekvisit till våldtäktsbrottet. Blir förslaget verklighet skulle det 
eventuellt kunna påverka även sexsomnifallen. I B 564-12 uppgav den tilltalade att hen utfört 
sexuella handlingar även innan den händelse som behandlades i målet. Hovrätten motiverade 
bl.a. den friande domen med att den tilltalades beteende efteråt, som präglades av ånger, kan 
ha berott på att hen hade upplevt en sådan incident förut. Enligt rätten kan hen vid sitt upp-
vaknande ha insett vad som hänt, och därav inte betett sig karakteristiskt för en person med 
sexsomni. Fallet visar att den tilltalade enligt egen utsaga var medveten om risken för att begå 
sexuella handlingar i sömnen. Med ett oaktsamhetsrekvisit får det anses möjligt, men inte 
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säkerställt, att hovrätten kunde ha gjort en annan bedömning i ansvarsfrågan. Den som har 
vetskap om sin sexsomni och underlåter att vidta relevanta säkerhetsåtgärder för att förhindra 
sexuella övergrepp på andra, torde uppvisa ett oaktsamt och klandervärt beteende. Den rätts-
fallsundersökning som utförts i samband med det här arbetet påvisar också att alkohol är in-
blandat i de flesta våldtäktsfall. I sju av de nio redovisade fallen förekom konsumtion av 
alkohol från den tilltalades sida. Alkohol tros kunna vara en riskfaktor som kan utlösa en 
episod av sexsomni för den som lider av sömnstörningen. Berusning genom alkohol är i nor-
malfallet självförvållad. Begås en våldtäkt på grund av en självförvållad berusningen kan det 
anses oaktsamt och klandervärt om personen lider av sexsomni och är medveten om det. 

Resonemang kring oaktsamhet, våldtäkt och sexsomni bör hanteras med försiktighet. Skuld-
principen och konformitetsprincipen är viktiga grundstenar inom rättssystemet. Principernas 
existens har stark anknytning till rättssäkerheten, som vi bör värna om. På samma sätt som vi 
bör värna om principerna behöver vi också se över hur de tillämpas. Samhället förändras 
ständigt och principerna får inte bli ett hinder för nödvändig utveckling. Normer och synsätt 
förändras och det är nödvändigt att juridiken förändras med dem. Ämnet som är föremål för 
behandling i den här uppsatsen omgärdas dessvärre av en stor brist på kunskap. Något som 
kan bidra till allt för vågade och även felaktiga resonemang. Det här innebär inte att ämnet ska 
undvikas. Tvärtom behöver ämnet belysas och diskuteras för att nå en hållbar utveckling. Lik-
som skuldinstitutets grundläggande principer måste även arbetet mot materiellt riktiga domar 
och brottsoffers rättsliga trygghet respekteras. Det är inte heller önskvärt att okunskapen re-
sulterar i felaktigt friande domar. En ideal världsbild innehåller en perfekt avvägd balans mel-
lan olika skyddsvärda intressen. Rent praktiskt torde en sådan balans dock vara mycket svår 
att uppnå. 

5.1.2 Invändningen i domstol 

Rättsfallsundersökningen i den här uppsatsen tyder på att det krävs relativt lite för att den till-
talades invändning om sexsomni ska leda till en friande dom. Att det finns en allmän möj-
lighet att en våldtäkt är begången med anledning av sexsomni tycks räcka. Den tilltalades 
oförmåga att styrka sin påstådda sexsomni med en diagnos är till synes inte något hinder för 
ett frikännande. Mål av den här karaktären blir utan tvekan mest utmanande för åklagaren och 
rätten.  Åklagaren bär bevisbördan i sin helhet och måste därmed bevisa att den tilltalade 122

inte sov vid gärningstillfället. Rätten har till uppgift att säkerställa att saken blir tillräckligt 
utredd och resulterar i en så materiellt riktig dom som möjligt. Både åklagare och domstol 
ställs inför en svår uppgift med anledning av det dåliga kunskapsläget. 

 Givetvis kan man också hävda att målsäganden ställs inför den största utmaningen om man istället tar av122 -
stamp i ett mer känslomässigt perspektiv.
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Ställt utom rimligt tvivel är ett högt ställt beviskrav. Kravet innebär förvisso inte att händelse-
förloppet behöver vara säkerställt till 100 %, men nära därpå. Till syvende och sist handlar det 
om att rätten i sin prövning hellre ska fria än fälla där osäkerhet råder. Priset för att undvika 
att oskyldiga blir föremål för straffrättsliga ingripanden är att ett antal skyldiga går fria. Ett 
faktum som ställs på sin spets i sexsomnifallen. Det kan inte ses som uteslutet att okunskapen 
på området kan komma att utnyttjas av den tilltalade. Kunskapsbristen på området skulle kun-
na underlätta för den tilltalade, medan det kan försvåra avsevärt för åklagaren. Med dagens 
kunskapsläge bör förekomsten av sakkunnigt vittne vara huvudregel i sexsomnifall. Vare sig 
åklagaren eller den tilltalade bör ta för givet att rätten är införstådd i vad sexsomni är, eller att 
det över huvud taget existerar. Åklagaren ska enligt objektivitetsplikten frambringa sådant 
som är både till den tilltalades nackdel såsom fördel. Det torde för åklagarens del inte finnas 
någon särskild anledning att inte ta in ett sakkunnigt vittne, för den tilltalade däremot skulle 
det kunna vara motiverat. Då rättens kunskap är bristfällig skulle det kunna leda till en friande 
dom, att rätten på grund av osäkerhet hellre friar än fäller. 

Okunskapen kan också leda till motsatt situation. Nämligen att den som lider av sexsomni, 
men inte vet om det själv, döms för våldtäkt. En person som utfört gärningen i sömnen, och 
därmed saknat uppsåt och förmåga att kontrollera sitt handlande, ska inte dömas för brott. I 
sex av de nio presenterade rättsfallen har sakkunniga vittnen figurerat. Något som talar för att 
viss insikt kring behovet av expertkunskap finns, vilket givetvis är positivt. Sex av nio är dock 
inte tillräckligt många för att kunna tala om en huvudregel. Sakkunniga vittnen må vara av 
stor betydelse i sexsomnifallen. Målens utgång får dock inte bli beroende av experternas utlå-
tanden. Ett sakkunnigt vittne tas in för att bidra med den kunskap som jurister saknar, inte för 
att avgöra skuldfrågan. 

Sakkunnigas utlåtanden i domstol baseras i princip uteslutande på polisförhör. Av den anled-
ningen är det förstås av stor vikt att materialet som tillhandahålls experterna är framtaget med 
stor noggrannhet. Åklagaren, som i många fall axlar rollen som förundersökningsledare, be-
höver se till att rätt frågor (och tillräckligt många frågor) ställs vid polisens förhör. Allt för att 
ge ett sakkunnigt vittne ett så omfattande material som möjligt. En experts utlåtande kan 
givetvis få ett större värde om materialet som bedömningen grundar sig på är fullgott. Vid 
tillfälle för huvudförhandling är det också viktigt att sakkunnig informeras om nya om-
ständigheter som eventuellt har framkommit. Den tilltalades försvarare kan givetvis också 
väcka frågan om sömngång redan på förundersökningsstadiet. Av åklagarens objektivitetsplikt 
får det anses följa att vara uppmärksam kring omständigheter som talar för att sexsomni be-
höver utredas. 

I den mediala debatt som pågår kring sexsomnifallen har det getts uttryck för en oro att in-
vändningen om sexsomni ska fungera som ett frikort för våldtäktsmän. Givetvis är det rele-
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vant att fundera kring vad ett frikort då är. Innebär det att alla som gjort en invändning om 
sexsomni har friats? Eller räcker det med att 80 % som har gjort invändningen har friats? Var 
gränsen rent teoretiskt ligger får anses variera beroende på vem som tillfrågas. Den rättsfall-
sundersökning som presenterats här redogör för totalt nio fall, varav fem fällande domar och 
fyra friande domar. Undersökningen påvisar inte att invändningen de facto är ett frikort. Men 
att så kan vara fallet kan förstås inte uteslutas. 

I B 737-12 kan en sådan misstanke vara befogad. Den tilltalade uppgav i tingsrätten att det 
förelegat samtycke till de handlingar som utförts. Vid hovrätten ändrade dock den tilltalade 
sin inställning. Efter att ha läst en tingsrättsdom avseende våldtäkt där den tilltalade, som gjort 
en invändning om sexsomni, blev friad ville även hen bli friad på denna grund. Enligt egen 
utsaga kände hen igen sig i beskrivningen kring sexsomni, men hen saknade vetskap kring om 
hen någonsin gått i sömnen. Hovrätten ansåg att den nya invändningen var en uppenbar efter-
handskonstruktion och den lämnades därmed utan avseende. För att en tilltalad ska vinna 
framgång med en falsk invändning om sexsomni torde det krävas att denne är konsekvent 
med sin invändning. Den ska gärna ha förelegat redan på förundersökningsstadiet. Vittnesmål 
som kan styrka att den tilltalade även tidigare haft problem med sömngång eller liknande 
torde också vara av vikt. Det ska framhållas att rättsfallsundersökningen påvisar att det råder 
stor osäkerhet kring hur en invändning om sexsomni kommer hanteras, snarare än att den är 
ett frikort. 

I våldtäktsmål råder inte sällan ett svårt bevisläge, vilket är kännetecknande för ord-mot-ord-
situationer. Rätten har två utsagor som utgångspunkt för sin prövning och måste avgöra vilken 
som är mest trovärdig; den tilltalades eller målsägandens. Finns det stödbevisning i målet 
kommer denna troligtvis ge stöd till någon av utsagorna. Beroende på stödbevisningens 
karaktär går det inte att hålla för otroligt att den får avgörande betydelse. Stödbevisning figur-
erar dock inte i alla mål och åklagaren har många gånger ett svårt arbete framför sig. I 
brottmål är det åklagaren som bär bevisbördan i sin helhet och samma beviskrav gäller i prin-
cip för den subjektiva delen som för den objektiva delen. Åklagaren måste bevisa att den till-
talade inte lider av sexsomni, medan den tilltalade inte behöver bevisa att hen faktiskt lider av 
sömnstörningen. Det är tillräckligt att en invändning om sexsomni väcker rimligt tvivel i 
förhållande till åklagarens gärningspåstående, och att åklagaren inte kan motbevisa invänd-
ningen. Vid en första anblick kan detta framstå som obalanserat och rent av orättvist. 

Låt oss stipulera att bevisbördan omplaceras i den subjektiva delen. När den objektiva delen 
är bevisad åligger det således den tilltalade att bevisa att det brister i den subjektiva delen. 
Den tilltalade ska då bevisa att hen lider av sexsomni, istället för att åklagaren ska bevisa att 
denne inte lider av sexsomni. Troligtvis bringar det mindre svårigheter att bevisa förekomsten 
av en omständighet än att bevisa avsaknaden av densamma. En omplacerad bevisbörda i den 
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subjektiva delen skulle med stor sannolikhet påverka den komplicerade karaktär som sexsom-
nifallen har, sannolikt till åklagarens fördel. Att ålägga den tilltalade med viss bevisbörda 
bedöms dock som olämpligt med hänsyn till såväl medborgarnas rättssäkerhet som os-
kyldighetspresumtionen. Varje medborgare ska skyddas mot statliga övergrepp och därav 
förefaller det rimligt att åklagaren bär bevisbördan. Varje medborgare misstänkt för brott ska 
dessutom betraktas som oskyldig till dess motsatsen lagligen är bevisad. Att ålägga den mis-
stänkte med viss bevisbörda kan ge uttryck för att denne redan innan domen fallit tillskrivs 
viss skuld. 

Riksåklagaren har tolkat HD:s avgörande i rättsfallet NJA 2012 s. 45 på så sätt att den bevis-
lättnad som råder för motbevisning av nöd och nödvärn även gäller motbevisning av en sömn-
invändning. Rättsfallsundersökningen som gjorts i den här uppsatsen kan dock inte påvisa att 
någon bevislättnad de facto tillämpas. Inte i något av de nio avgörandena framkommer det av 
domskälen att en bevislättnad för den subjektiva delen tillämpas. Riksåklagarens tolkning av 
NJA 2012 s. 45 är dock inte orimlig. Gör den tilltalade en invändning om nöd eller nödvärn är 
det åklagarens uppgift att bevisa att en sådan situation inte förelegat. Detsamma gäller i sex-
somnifallen; åklagaren ska bevisa att sexsomni inte förekommit vid den aktuella gärningen. 
Om en bevislättnad ska tillämpas eller inte får betraktas som oklart. Något som i sin tur bör 
kunna ge HD anledning att avgöra ett sexsomnifall. 

5.1.3 Olika perspektiv 

Av förklarliga skäl får åklagarens, rättens och den tilltalades perspektiv mycket utrymme i den 
här uppsatsen. Något som följer av att åklagaren har att bevisa uppsåt och rätten har att avgöra 
ansvarsfrågan. Det är den tilltalade som presenterat invändningen, liksom det är den tilltalade 
som riskerar att ådömas straff. Målsägandeperspektivet har behandlats mycket knapphändigt. 
En invändning om sexsomni i ett våldtäktsfall kan givetvis betraktas och diskuteras ur olika 
synvinklar, vilket kortfattat kommer göras i detta avsnitt. 

Tilltalad 

En tilltalad som gör en invändning om sömn redan på förundersökningsstadiet lider troligtvis 
av sexsomni (och vet om det) eller önskar pröva lyckan med invändningen som ett s.k. frikort. 
Det kan också vara så att invändningen tar form under processens gång i och med att tilltalad 
får kunskap om diagnosen sexsomni. Återigen för att denne lider av sexsomni (och inser det 
först när frågan väcks och kunskap inhämtas) eller för att denne har tankar om ett s.k. frikort. 
Oavsett tidpunkten för, eller anledningen bakom, en invändning om sexsomni är det rättssäk-
erheten som blir central för den tilltalade. Den som är tilltalad åläggs inte någon utrednings- 
eller bevisbörda och är inte heller skyldig att avlägga vittnesmål under ed. Det som är viktigt 
från den tilltalades perspektiv är att både förundersökning och huvudförhandling bedrivs på 
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erforderligt vis. Det ska inte ske några övergrepp från statens sida gentemot individerna i ett 
samhälle. Den tilltalade har förstås ett stort intresse av att oskyldighetspresumtionen efterlevs, 
liksom principen om att hellre fria än fälla. 

Åklagaren 

Åklagaren bär det fulla ansvaret avseende utredning och bevisning. Åklagaren måste se till att 
utredningen bedrivs med noggrannhet och resulterar i tillräckliga bevis för ett nå en fällande 
dom. Våldtäktsmål bereder ofta en stor utmaning för åklagaren ur bevishänseende. Ord står 
mot ord och stödbevisning eller vittnen finns sällan. En invändning om sexsomni från den till-
talade gör åklagarens utmaning än större. Kunskapsläget är dåligt vilket gör arbetet svårt. Där-
till ska åklagaren bevisa att någonting inte förelegat, vilket torde vara svårare än att bevisa att 
någonting har förelegat. Riksåklagarens tolkning av rättsfallet NJA 2004 s. 176 är därför föga 
förvånande. Med dagens situation i åtanke kan antas att de flesta åklagare gärna skulle se att 
en bevislättnad tillämpas i sexsomnifallen. Att få ett prejudicerande avgörande från HD skulle 
troligtvis vara uppskattat bland åklagarna. Liksom vi måste värna om rättssäkerheten måste vi 
se till att det inte är omöjligt att få den som begått en brottslig gärning dömd. 

Målsägande 

Målsäganden befinner sig inte sällan i en utsatt position i våldtäktsmål. Hen måste återupple-
va en traumatisk händelse (eller händelser) där den sexuella integriteten och självbestämman-
det blivit kränkt. Det här sker dessutom inför en rad aktörer som befinner sig i domstolen. Det 
rör sig om främmande människor och en formell situation. Faktorer som säkerligen inte bidrar 
till trygghet för ett brottsoffer. Därtill är det allmänt känt att den tilltalades försvarare kan ut-
sätta målsäganden för tuffa förhör. Att behöva bli förhörd kring sitt sex- och samliv torde bli 
jobbigt rent känslomässigt, eftersom det är något som de flesta av oss anser är privat. De 
friande domar i sexsomnifall som presenterats i den här uppsatsen karaktäriseras av att rätten 
funnit att samlag, eller handling jämförlig därmed, har ägt rum. Det som brister är uppsåtet, 
rätten har inte kunnat utesluta att den tilltalade faktiskt sov och därmed saknade uppsåt till 
våldtäkt. I egenskap av målsägande kan det här säkert vara svårt att förstå fullt ut. En känsla 
av orättvisa kommer otvivelaktigt infinna sig. För den tilltalade är kravet på rättssäkerhet 
stort, för målsäganden däremot är kravet på rättsskydd och rättstrygghet det centrala. Från 
medborgarna i ett samhälle finns det givetvis ett stort intresse av att bli skyddade från brottsli-
ga gärningar. Precis som rättssäkerhet är rättsskydd och rättstrygghet viktigt. 

Rätten 

Rätten har den nog så utmanande uppgiften att avgöra målet. När ett sexsomnifall väl når 
domstolen ska det också avgöras där. Rätten har ingen möjlighet att avsäga sig målet på grund 
av ett undermåligt kunskapsläge. Det finns heller inga garantier för att samtliga i domarkåren 
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vet att sexsomni är en erkänd diagnos. Med all säkerhet gör de så gott de förmår i domstolar-
na, men medborgarna i vårt samhälle är hårda kritiker som vill ha materiellt riktiga domar och 
rättvisa. Avgöranden där en invändning om sexsomni har använts har erhållit kritik i den me-
diala debatten. Kritiken avser främst förutsägbarheten. Domstolarnas avgöranden skulle kun-
na beskrivas som spretiga och det är svårt att förutsäga hur en invändning om sexsomni 
kommer hanteras i domstol. Troligtvis skulle även tingsrätterna och hovrätterna tacksamt ta 
emot ett prejudicerande avgörande från HD. Förutsägbarheten skulle antagligen förbättras om 
det fanns ett prejudikat att förhålla sig till. 

5.2 Slutsats 

Syftet med den diskussion som förevarit detta avsnitt har varit att allsidigt belysa den prob-
lematik som omgärdar kombinationen våldtäkt och sexsomni. Syftet har inte varit att rikta kri-
tik i någon särskild riktning eller gentemot någon särskild aktör. Det har istället handlat om att 
belysa den problematik som olika aktörer ställs inför. Det nya forskningsområdet sexsomni 
har trätt in i det juridiska rummet, risken för att okunskap utnyttjas och att oskyldiga döms är 
påtaglig. Det finns nu goda skäl att gå tillbaka till kärnfrågan för uppsatsen. Föreligger en 
svårhanterlig uppsåtsproblematik i våldtäktsmål där sexsomni används som invändning? 

Baserat på vad som framkommit i denna uppsats kan ovanstående frågeställning besvaras 
jakande. En invändning om sexsomni i ett våldtäktsmål leder till en uppsåtsproblematik som 
kan vara svår att hantera. En gärningsperson som begår ett brott i sömnen saknar uppsåt efter-
som hen inte är vaken och således är omedveten om sina handlingar. Att en person kan utföra 
sexuella handlingar, och till och med ett fullbordat samlag, i sömnen kan inte klassificeras 
som allmän kunskap i dagsläget. En invändning om sexsomni ökar kraven på utredningen och 
bevisningen avsevärt. Åklagaren får ett svårt arbete framför sig med att nå upp till det högt 
ställda beviskravet ställt utom rimligt tvivel. I synnerhet när domstolen dessutom hellre ska 
fria än fälla vid osäkerhet. Uppsåtsproblematiken blir svårhanterlig främst av två skäl. För det 
första på grund av det undermåliga kunskapsläget och för det andra på grund av det svåra be-
visläget. 

Ytterligare en aspekt som bidrar till att uppsåtsproblematiken blir svår att hantera är att det 
inte ställs något krav på diagnostisering. Den tilltalade behöver inte genomgå någon utredning 
där det kan fastställas att hen faktiskt lider av sömnstörningen sexsomni. Det är trots allt så att 
alla människor inte kan utföra sexuella handlingar eller ha ett fullbordat samlag i sömnen. Ca 
2-3 % av den vuxna befolkningen tros vara sömngångare. Sexsomni är en underkategori till 
sömngång. Med andra ord handlar det om en relativt liten del som faktiskt lider av sexsomni. 
Sömnstörningen är inte unik, men den är ovanlig. Något som bör föranleda att den tilltalade 
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blir föremål för noggrannare utredning. En utredning som bedrivs av läkare med kunskap på 
området får anses öka både rättssäkerheten och rättstryggheten. 

Något som möjligen kan lösa en del av problematiken är ett införande av det föreslagna oakt-
samhetsrekvisitet. På så vis skulle de som har sexsomni och vet om det kunna klandras om de 
har agerat oaktsamt. Den som har kunskap om sin sexsomni och underlåter att vidta relevanta 
säkerhetsåtgärder för att skydda de i sin omgivning mot sexuella övergrepp, uppvisar ett både 
oaktsamt och klandervärt beteende. Ur ett perspektiv där sexsomnifallen står i fokus kan alltså 
ett införande av ett oaktsamhetsrekvisit vara önskvärt. 

Sexsomni utgör ett smalt forskningsområde. Det innebär dock inte att några framsteg inte 
görs. Forskningen pågår och material publiceras. För den som vill lära sig mer om sexsomni 
finns det en hel del material att inhämta. Materialet är i stor omfattning inte resultat av svensk 
forskning men dess värde försämras inte av den anledningen. Det är viktigt att jurister inhäm-
tar kunskap på området för att säkerställa ett allsidigt faktaunderlag, och på så sätt underlätta 
för domstolen att avkunna materiellt riktiga domar. Med bättre kunskaper kan aktörer på ett 
bättre sätt verka för rättssäkerhet och rättstrygghet i samband med sexsomnifall.  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