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Summary 

The ‘Sleepwalking Defence’ is not a new phenomena. The first murder case 

in which defence lawyers blamed the violent crime on an unconscious act 

performed by a sleeping defendant dates back to the mid 19
th

 century. This 

essay investigates 75 such district court judgments of which 42 have been 

ruled by the Court of Appeals. Within Swedish criminal proceedings, the 

majority of cases where the accused has claimed to be asleep at the scene 

entail charges of sexual offenses or crimes related to driving a car. 

 

The medical research regarding sleepwalking (somnambulism) – and in 

particular sexsomnia (sleep sex) – is, relatively new. Progress is required in 

order to provide a satisfactory and comprehensive medical basis that will 

meet legal demands. However, the court is not in position to wait for these 

medical advances. As such, this body of research has identified nine 

procedural errors that the court can address to remedy the lag. 

 

The Swedish Supreme Court has declared that it is best practice for the 

courts to appoint an expert on the matter rather than an expert being hired by 

either of the opposing parties. Despite this declaration, the hiring of expert 

witnesses – including how the court gains expert knowledge – has been 

handed over to the parties. This essay postulates that providing an expert 

witness with a clear and specific request, one that includes a clinical sleep 

analysis of the accused, would address several of the current errors. 

 

Another error relates to methodological practices. Specifically, the method 

for evidence assessment that court has combined with the selected degree of 

evidential requirements, increases the risk that defendant statements will be 

assigned too high a probative value. Since the prosecutor’s burden of proof 

applies to the general theme of evidence rather than every single fact, the 

“balcony method” is the preferred method of legal assessment for cases 

involving a sleepwalking defence. 
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Sammanfattning 

Att tilltalade påstår att de handlat i sömnen är ingen nytt fenomen, 

internationella mordrättegångar finns återgivna från mitten av 1800-talet. 

Uppsatsen omfattar en undersökning av 75 tingsrättsdomar varav 42 

överklagats och avgjorts i hovrätten. Vid svenska brottmålsrättegångar är 

det främst vid åtal om sexualbrott och brottslighet relaterad till bilkörning 

där tilltalade påstått att de sov vid gärningen. 

 

Den medicinska forskningen angående sömnstörningar och sömngång 

(somnambulism) generellt – och sexsomni i synnerhet – är relativt ung. Det 

krävs framsteg för att forskningen ska utgöra ett tillfredställande 

(heltäckande) medicinskt underlag inför den juridiska problemställningen. 

Rätten kan givetvis inte avvakta de medicinska framstegen men genom 

undersökningen har 9 felkällor identifierats, för vilka domstolen är ytterst 

ansvarig. 

 

Högsta Domstolen har påtalat att det är fördelaktigt att domstolen förordnar 

den sakkunnige istället för att den sakkunnige anlitas utav någon av 

parterna. Trots det har rätten vid sömnstörningsfall i princip helt överlämnat 

hanteringen av sakkunniga – och inhämtandet av särskilda erfarenhetssatser 

– till parterna. Ett tydligt och välspecificerat uppdrag åt den sakkunnige, 

inkluderat kliniska sömnundersökningar av den tilltalade, bedöms åtgärda 

flera av de identifierade felkällorna. 

 

Även metodologiska felkällor har identifierats. Framförallt kombinationen 

bevisvärderingsmetod och beviskrav har föranlett en risk att den tilltalades 

påstående givits ett för högt bevisvärde. Att åklagaren har bevisbördan 

gäller bevistemat och inte varje enskilt bevisfaktum varför balkongmetoden 

– framför rättsinvändningsmetoden – förordas vid bevisvärderingen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

November 2016 granskade Ekot, Sveriges Radio ett antal våldtäktsfall där 

män friats med hänvisning till att de kan ha utfört våldtäkten i sömnen, 

benämnt sexsomni.
1
 Ekots övergripande kritik var att männen friades trots 

att företeelsen var sällsynt.
2
 Tilltalade som påstår att de sov vid gärningen är 

dock inget nytt juridiskt fenomen. Internationellt tros Massachusetts v. 

Tirrell från 1846 vara det första rättsfallet där sömngång har accepterats 

som friande förklaring för mord.
3
 Fallet har följts av flera såväl friande som 

fällande domar där den åtalade hävdat att gärningen utförts i sömnen.
4
 

 

Ett modernare fall är R. v. Parks
5
, vilket avgjordes av Kanadas högsta 

domstol 1992. Den överklagande frågan handlade inte om bevisning kring 

sömn utan hur sömngång som invändning skulle betecknas.
6
 Juryn ansåg 

redan i första instans att det fanns rimligt tvivel avseende om Parks varit 

vaken vid den åtalade gärningen.
7
 Parks handlande innefattade att han 

nattetid tog på sig kläder, körde bil ca 23km, tog med sig ett verktyg från sin 

parkerade bil och hämtade en kökskniv i sina svärföräldrars hem. Parks gick 

sedan in till deras sovrum där han ströp sin svärfar medvetslös och högg sin 

svärmor upprepade gånger. Flera av huggen var ca 20cm djupa. Efteråt 

körde Parks till en närliggande polisstation där han hörts skrika olika saker 

                                                 
1
 ROSÉN 2016-11-02 

2
 IBID. 

3
 Tirellfallet (opublicerat) har återgivits i LYON 2009. Där beskrevs att Albert Tirrell hade 

skurit upp sin prostituerade flickvän Maria Ann Bickfords hals, närmast halshuggit henne, i 

ett rum på den bordell där hon fortfarande bedrev sin verksamhet. Tirrell hade efter mordet 

satt eld på bordellen och flytt till New Orleans. Bordellägaren hann släcka elden och 

upptäckte då den döde Bickford. Tirrell åtalades 1846 i Boston, Massachusetts. Tirrells 

försvarare Rufus Choate drev framgångsrikt att Tirrell utfört mordet i sömnen och juryn 

förklarade Tirrell oskyldig även om många samtida inte trodde på försvarets förklaring om 

sömngång. 
4
 IBID. 

5
 [1992] 2 R.C.S. 871. 

6
 Domstolen avgjorde om sömngång skulle klassas som en icke-sinnessjuk automatism 

(non-insane automatism) eller en sinnessjuk automatism (disease of the mind). R. v. Parks 

(not 5 ovan), se sammanfattning vid s. 871–877. 
7
 R. v. Parks, Supreme Court of Ontario (Court of Appeal), C.A. 577/88 och 704/88, s. 3. 
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som ”My God, I’ve just killed two people with my hands and I’ve just killed 

my mother- and father-in-law”
8
.
9
 Ett handlande har därmed innefattat en rad 

komplicerade åtgärder och ändå bedömts vara utfört i sömnen eller 

åtminstone skapat rimligt tvivel avseende om den tilltalade varit vaken. 

 

Parks åberopade ett flertal läkare som vittnen; de gav alla stöd åt att han 

hade handlat i sömnen. Läkarnas utlåtande baserades på att sömnsjukdom 

förekom hos Parks familjemedlemmar och att han, när han var yngre, 

brukade kissa på sig och prata i sömnen. Parks hade även tidigare – 

åtminstone vid ett tillfälle – gått i sömnen. Läkarna hade även tillgång till 

utredning som gav stöd åt att Parks hade haft sömnproblem en tid före 

gärningen, bl.a. på grund av att han orsakat sin familj stora problem genom 

spelberoende. Parks undersöktes kliniskt av läkarna och deras utlåtande 

hade därmed även baserats på resultaten från flera olika medicinska 

undersökningar inkluderat sömnutredning, Datortomografi (DT)
10

 och 

Elektroencefalografi (EEG)
11

.
12

 

 

Något liknande mordfall där kärnfrågan varit den tilltalades sömntillstånd 

har inte avgjorts i Sverige. 2015 åtalades dock en man för mord genom att 

ha skjutit sin sambo med två skott på nära avstånd med hagelgevär och 

tingsrättens fällande dom överklagades till Svea Hovrätt. Den tilltalade 

påstod först vid hovrätten att han kunde ha agerat i sömnen eller ett 

sömnliknande tillstånd. Hovrätten konstaterade kort att det inte fanns något 

rimligt tvivel om att den tilltalade haft direkt uppsåt att mörda sin sambo, 

framförallt på grund av vad han själv uppgivit i telefonsamtal med SOS och 

till polisen direkt efter händelsen. Hovrätten förde inget djupare resonemang 

angående hur ett sömnpåstående ska betraktas utifrån ett brottsbegrepp eller 

hur bevisprövningen vid liknande rättsfall bör ske på ett strukturerat och 

rättssäkert sätt. Inte heller engagerades någon sömnexpert i målet.
13

 

                                                 
8
 R. v. Parks (not sju ovan) s. 7. 

9
 Ibid. 

10
 Se Bilaga B. 

11
 Se Bilaga B. 

12
 R v. Parks (not sju ovan) s. 9–10. 

13
 Svea hovrätt, B 9875-15 (Dom, 2015-12-18), s. 2. 
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Vid svenska brottmålsrättegångar har den tilltalade främst vid rattfylleribrott 

och våldtäkt påstått att den åtalade gärningen utfördes i sömnen. Det saknas 

dock lagstiftning som förtydligar hur rättssystemet ska behandla fallen. 

Högsta Domstolen (HD) har inte i något avgörande tagit ställning till sömn 

som förklaring till ett visst handlande eller direkt uttalat sig om 

bevisprövningen vid sådana rättsfall. Sovande gärningspersoner har inte 

heller berörts mer ingående inom den rättsvetenskapliga litteraturen. Det 

oklara rättsläget motiverar en djupare utredning och analys. Hur ska 

domstolen på ett rättssäkert och strukturerat sätt genomföra 

bevisprövningen? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka och utveckla rättstillämpningen i 

samband med att den tilltalade påstått att ett handlande utförts sovandes. En 

eventuellt bristande hantering av den juridiska problemställningen skulle 

kunna få negativa konsekvenser för rättssystemet, inte minst från 

rättssäkerhetssynpunkt.
14

 

 

Uppsatsens syfte ska uppnås genom att besvara följande frågeställning: 

 Vilka (om några) felkällor kan identifieras vid bevisprövning i 

samband med att tilltalade påstått att de sov under den åtalade 

gärningen? 

1.3 Metod 

Christian Diesen har påpekat att även om kraven på bevisningens styrka är 

högt satta finns det i de flesta fall en risk för felaktig utgång i ett brottmål. 

Vidare menar han att den moderna bevisteorins syfte är att söka minimera 

felmarginalen och ge verktyg för att säkerställa materiellt riktiga domar.
15

 

Ett viktigt redskap för att uppnå det syftet kan vara att kartlägga vanliga 

felkällor.
16

 Uppsatsen ska strukturera, kategorisera och påvisa felkällor vid 

                                                 
14

 Rättssäkerhetsaspekten utvecklas närmare i avsnitt 1.5. 
15

 DIESEN 2015, s. 15. 
16

 A.A., s. 30. 
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bevisprövningen i samband med att tilltalade påstått att de sovit under den 

åtalade gärningen. Konkret ämnar uppsatsen kartlägga hur 

rättstillämpningen hitintills behandlat de juridiska problem sovande 

gärningspersoner
17

 kan generera. Arbetet kräver en strukturering och analys 

av olika återkommande rätts-, bevis- och hjälpfakta.
18

 

 

Arbetet ska genomföras med hjälp av en kritiskt inriktad rättsdogmatisk 

metod. Att exakt definiera den rättsdogmatiska metoden är en grannlaga 

uppgift och metoden upplevs emellanåt ha lika många definitioner som 

juriststudenter. Vad som utmärker den rättsdogmatiska metoden är studie 

och tolkning av de olika rättskällorna. Lagstiftning och prejudikat har en 

given auktoritet vilka kompletteras med uttalanden från lagförarbeten och 

rättsvetenskaplig litteratur (doktrin). Den rättsvetenskapliga litteraturen som 

rättskälla är omdiskuterad. Kleineman har lyft fram den inre logiken i 

analysen som anledning att ge rättsvetenskaplig litteratur status som 

rättskälla och har även poängterat att litteraturen har en större betydelse 

genom att vara mindre fragmentarisk än de övriga rättskällorna.
19

 Peczenik 

har fördjupat rättskällenormernas innebörd och uttalar att lagar och andra 

föreskrifter ska beaktas i juridisk argumentation medan prejudikat och 

lagförarbeten bör beaktas. Peczenik har även listat rättskällor vilka får 

åberopas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation, däribland den 

rättsvetenskapliga litteraturen och domar utan prejudicerande värde.
20

 

Sedvana varierar som rättskälla och på vissa områden ska den beaktas, inte 

minst inom förmögenhetsrätt.
21

 Denna uppsats kommer i allt väsentligt 

behandla straff- och processrätt inom vilka områden legalitetsprincipen 

påverkar den allmänna rättskälleläran. Bland annat genom att begränsa 

användningen av lagförarbeten och helt utesluta en auktoritär sedvana. 

                                                 
17

 Det könsneutrala substantivet gärningsperson och det könsneutrala pronomen hen är 

eftersträvansvärt när kunskap om kön saknas eller är irrelevant. Dock har endast sju 

tilltalade vid rättsfallmaterial i kapitel 5 varit kvinnor (ett fall av sexsomni och sex fall av 

bilkörning) varför valet riskerar att ge läsaren en falsk bild av brottsmönster och kön. 

Risken har efter noga övervägande bedömts tillräckligt låg för att uttrycken ändå ska vara 

gällande även för denna uppsats. 
18

 Se avsnitt 4.1 för en djupare beskrivning av begreppen. 
19

 KLEINEMAN 2013, s. 32–33. 
20

 PECZENIK 1995, s. 214–216. 
21

 A.A., s. 231. 
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Den rättsdogmatiska metoden förknippas i första hand med ett arbete att 

rekonstruera gällande rätt.
22

 Sandgren redovisar en förhållandevis snäv 

uppfattning av vilka arbetsmetoder som innefattas i det rättsdogmatiska 

arbetet och skulle snarare beteckna denna uppsats metod för rättsanalytisk.
23

 

Huvuduppgiften att rekonstruera gällande rätt hindrar dock inte att 

rättsdogmatisk argumentation är friare och går utanför gällande rätt. 

Jareborg har påpekat att all vetenskaplig verksamhet går ut på att finna nya 

svar och bättre lösningar varför det är helt legitimt för rättsdogmatiker att 

söka efter ideala lösningar.
24

 Peczenik har betonat att rättsdogmatiken 

använder sig av analys och systematik av juridiska begrepp samt utvecklar 

ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar olika delar av gällande rätt. 

Peczenik har därmed kommit fram till slutsatsen att rättsdogmatiken 

innefattar värderande ståndpunkter.
25

 Den rättsdogmatiska metoden kan 

därmed vara kritiskt inriktad vilket innebär att rättsläget, efter avslutad 

rekonstruktionsuppgift, kritiseras genom ändamålsinriktade argument eller 

påvisande av felsteg av domstolen.
26

 Den friare argumentationen söker efter 

skälighetsinriktade rättviseargument.
27

 

 

Det hade förvisso varit intressant med en extern kritisk analys vilket hade 

motiverat ett alternativt metodval. Särskilt vid undersökningen av 

sexualbrott kunde exempelvis en genusrättsvetenskaplig metod varit 

motiverad. Den genusrättsvetenskapliga metoden syftar snarare till att 

ifrågasätta fiktionen gällande rätt.
28

 Vid undersökningar av ett begrepp eller 

en juridisk problemställning som berörts förhållandevis lite inom den 

rättsvetenskapliga litteraturen är det dock ändamålsenligt att först arbeta 

med en intern kritisk analys vilket motiverar den kritiskt inriktade 

rättsdogmatiska metoden för denna uppsats. 

                                                 
22

 JAREBORG 2004, s. 4. 
23

 SANDGREN 2015, s. 43–47. 
24

 JAREBORG 2004, s. 4. 
25

 PECZENIK 2005, s. 249–250. 
26

 A.A., s. 34–35. 
27

 KLEINEMAN 2013 s. 27. 
28

 SVENSSON 2013, s. 301. 
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1.4 Material 

Den rättsvetenskapliga litteraturen har i relativt liten utsträckning berört den 

juridiska problemställningen för uppsatsen varför materialet till stor del 

utgörs av rättsfall. Rättsfallsmaterial kan användas både som prejudicerande 

uttalande om gällande rätt och empirisikt material i syfte att utforska 

mönster i rättstillämpningen.
29

 HD har inte berört hur bevisprövningen ska 

ske vid sömnpåståenden. Kleineman har uttalat att studier av 

underrättspraxis inte generera slutsatser angående gällande rätt.
30

 Då 

rättskällorna mer eller mindre är begränsade till underrättspraxis genereras 

åtminstone en bild av hur rätten avgör problemställningen. Ett avgörande 

från HD kan dock – i egenskap av auktoritär rättskälla – omkullkasta all 

underrättspraxis varför slutsatserna kan sägas vara instabila.
31

 

 

Rättsfallsmaterialet har anskaffats via informationsdatabaserna JP Infonet 

och Karnov.
32

 Genom sökningar på orden parasomni, sexsomni, sleep 

disorder, sleepsex, somnambul, somnambulism, somnambult tillstånd, 

sömngång, sömngångare, sömngångarbeteende, samt sökningar på namn av 

olika sömnexperter – Jerker Hetta, Lena Leissner och Torbjörn Åkerstedt – 

har ansatsen varit att undersökningen ska innehålla ett så heltäckande 

rättsfallsmaterial som möjligt.
33

 13 rättsfall har avgränsats, exempelvis där 

den tilltalade påstått att målsägande led av sexsomni eller där sömngång 

endast nämnts som ett förklarande ord för ett annat beteende.
34

 Efter 

avgränsade rättsfall innehåller undersökningen 75 tingsrättsdomar varav 42 

har överklagats och avgjorts av hovrätt.
35

 

 

                                                 
29

 A.A., s. 294. 
30

 KLEINEMAN 2013, s. 38. 
31

 IBID. 
32

 JP Infonets nättjänst; JP Rättsfallsnet – brottmål, uppdateras kontinuerligt och innehåller 

651 864 domar och beslut (2017-05-15). JP infonet gör anspråk på att ge helhetstäckning 

och innehåller därför även domar som berör själva brottmålsprocessen och utvalda 

förvaltningsrättsliga domar. JP INFONET (2017-05-15). Databasen innehåller en komplett 

täckning av brottmålsdomar från alla instanser sedan 2008. 
33

 För en förståelse för sökorden hänvisas läsaren till andra kapitlet om sömnstörningar. 
34

 En heltäckande lista över avgränsade domar – inklusive kort motivering till 

avgränsningen – återfinns i Bilaga A. 
35

 Rättsfallsmaterialet presenteras och analyseras i uppsatsens femte och sjätte kapitel. 

Materialet innehåller domar fram till och med 2017-05-01. 
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Victor har påtalat att det – även med mycket välskrivna domar – i allmänhet 

är omöjligt att enbart utifrån domskälen bilda sig någon grundad uppfattning 

om bevisningens styrka.36 En sådan utgångspunkt skulle ge rätten en 

position fri från granskning men det är värt att notera att rättsfallsmaterialet 

utgör domskäl vilka är en sammanfattning av den faktiska bevisningen och 

bevisprövningen. Christian Diesen och Eva F. Diesen har pekat på samma 

problematik genom att vid våldtäktsmål konstatera att det är svårt – utan att 

ha tagit direkt del av den muntliga bevisningen – att uttala sig om 

bevisvärderingen. Dock påpekar de att en vanligt förekommande brist är att 

domskälen inte ger en tillräckligt klar bild av hur rätten värderat bevisen. 

Exempelvis nämner de att rätten ofta använder schabloner vid värderingen 

av parternas trovärdighet såsom att berättelsen framstår som självupplevd 

eller är lång och detaljrik. Uttrycken är hämtade från HD:s modell för 

analys av utsagor men om en beskrivning – av hur kriterierna uppfyllts – 

uteblir saknas fortfarande en tydlig bild av rättens bevisvärdering.
37

 

Problematiken gällande granskning av domskäl ska beaktas vid analysen av 

rättsfallsmaterialet. Genom att kartlägga och redovisa återkommande 

företeelser – utifrån ett större antal rättsfall – undviks i möjligaste mån att en 

eventuell feltolkning av ett domskäl förtar styrkan i uppsatsens slutsatser. 

 

Vid redovisning av statistik och användandet av vissa ord kan valt 

redovisningssätt (oavsett vilket) uppfattas värderande. Vid exempelvis valet 

mellan att redovisa antalet domar där den tilltalade slutligen tilldömts 

straffansvar eller domar där åtalet slutligen ogillats kan valet uppfattas som 

en ståndpunkt om att rätten borde fria alternativt fälla i större utsträckning.
38

 

Liknande problematik kan uppstå med ordet påstått i avsnitt 1.2. En 

vetenskaplig ansatts ska sträva efter att vara fri från författarens egna 

värderingar – vetenskapen ska vara så objektiv som möjlig – men mänskliga 

begränsningar påverkar sannolikt objektiviteten. Med det som utgångspunkt 

ska valet vid de påpekade exemplen uppfattas värderingsfria. 

                                                 
36

 VICTOR 2015, s. 73. 
37

 DIESEN & DIESEN 2013, s. 42. En fördjupad redovisning av HD:s kriterier för analys av 

utsagor återfinns i avsnitt 4.5.1. 
38

 Se exempelvis första stycket under avsnitt 5.2. 
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1.5 Rättsteoretisk utgångspunkt 

1.5.1 Materiellt riktig dom 

Diesen har, som berörts ovan, poängterat att den moderna bevisteorins syfte 

är att ge verktyg för att säkerställa materiellt riktiga domar. Diesen beskriver 

att syftet med målet är att förhindra att oskyldiga döms för brott.
39

 

 

I 58 kap. 3 § rättegångsbalken stadgas att det extraordinära rättsmedlet 

resning även kan beviljas i de fall det är till men för den tilltalade. HD 

uttryckte i NJA 1998 s. 321 att bestämmelserna om resning utgör resultatet 

av en avvägning mellan två motstående intressen, nämligen intresset att 

slutligt avgjorda rättstvister inte ska kunna bli föremål för ny prövning 

(orubblighetsprincipen) och intresset av att ett avgörande är materiellt riktigt 

(sanningsprincipen).
40

 Intresseavvägningen har sedan bekräftats av HD i 

NJA 2011 s. 254.
41

 

 

HD har därmed fastställt att materiellt riktig dom är ett beaktansvärt 

intresse. Genom att resning kan beviljas även när det är till nackdel för den 

tilltalade och att HD lyft fram beteckningen ”sanningsprincipen” kan 

konstateras att begreppet materiellt riktig dom innefattar mer än att 

säkerställa att oskyldiga inte döms, nämligen att domen ska vara så 

sanningsenlig som möjligt. Målet att en dom ska vara materiellt riktigt 

påverkas även av andra intressen än orubblighetsprincipen, exempelvis 

intresset av att en dom avgörs på ett rättssäkert sätt. Den rättsteoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen är därmed målet att domar ska vara materiellt 

riktiga men att det målet inte får inverka negativt på kravet att endast 

skyldiga döms för brott. 

                                                 
39

 DIESEN 2015, s. 15. 
40

 NJA 1998 s. 321 (334–335) 
41

 NJA 2011 s. 254 p. 15. 
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1.5.2 Materiellt riktig dom och rättssäkerhet 

Rättssäkerhet som begrepp beskrivs vanligen som en förutsebarhet i rättsliga 

angelägenheter men även med att medborgarna i en rättsstat ska åtnjuta 

skydd mot okontrollerad eller grym statlig våldsutövning.
42

 Likhet inför 

lagen har också inkluderats i begreppet.
43

 Rättssäkerhetsbegreppet är dock 

omdiskuterat bland rättsvetare.
44

 Peczenik argumenterar för att rättssäkerhet 

innefattar fler krav än förutsebarhet, exempelvis rätten till domstolsprövning 

av tvångsåtgärder eller ingripande endast med stöd av klar och tydlig lag, en 

form av rättssäkerhetsgarantier. Rättssäkerhet är enligt Peczenik i 

förlängningen sammanbundet med fri- och rättighetstänkande och 

rättssäkerheten kan därmed inte vara oetisk. Peczenik delar in begreppet i 

formell rättssäkerhet (förutsebarhet) och materiell rättssäkerhet.
45

 

 

Den materiella rättssäkerheten innebär att rättsskipning och 

myndighetsutövning baseras på en förnuftig avvägning mellan förutsebarhet 

och andra etiska värden (och är därmed rättvisare). Peczenik har dock 

understrukit att skyddet mot brottslighet inte innefattas i det materiella 

rättssäkerhetsbegreppet och sammanfattar det med; ”all rättstrygghet är inte 

rättssäkerhet”
46

.
47

 

 

Frändberg har sammanfattat diskussionen om rättssäkerhetsbegreppet med 

att han och Jareborg förespråkar ett mer strikt rättssäkerhetsbegrepp, 

definierat av en rättsligt grundad förutsebarhet. Frändberg påpekade att det 

förfaller svårt att urskilja att ett värde skulle vara mer formellt än något 

annat och ansluter sig till Jareborgs slutsats, nämligen att om existensen av 

moraliskt dålig juridisk rätt godtas är det inte absurt att rättssäkerhet kan 

innebära att det är förutsebart att staten legalt behandlar medborgare på ett 

omoraliskt sätt. Det är den stiftade lagen som är absurd inte 

                                                 
42

 FRÄNDBERG 2000/01, s. 270. 
43

 IBID. 
44

 A.A., s. 272. 
45

 PECZENIK 1995, s. 90–92. 
46

 A.A., s. 95. 
47

 A.A., s. 94–95. 
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rättssäkerheten.
48

 Jareborg menar att det är oklart vad som är etiskt 

godtagbart och därmed blir Peczeniks rättssäkerhetsbegrepp otydligt. Det 

finns en potentiell motsättning mellan det som främjar förutsebarhet och det 

som på (annan) moralisk grund är godtagbart eller önskvärt.
49

 De värden 

Peczenik väger in i den materiella rättssäkerheten förefaller Frändberg och 

Jareborg placera under begreppet rättstrygghet. 

 

Peczenik har uttryckt att det rättssäkerhetsbegrepp han betecknar formell 

rättssäkerhet (förutsebarhet) är välanpassat till straffrätten.
50

 Dock har han 

konstaterat att lagstiftningen inte till fullo uppfyller rättviseidealet – annars 

hade inte juridikens historiska utveckling gett lagtolkaren medel för att 

mildra lagens orättvisor – varför endast den materiella rättssäkerheten kan 

bilda den juridiska metodens övergripande mål.
51

 

 

Den tilltalade har en mycket central roll i rättssäkerhetsbegreppet men även 

målsägandes ställning i rättsprocessen – framförallt vid sexualbrott – bör 

beaktas. Att målsägande ska skyddas mot brott faller som påtalats utanför 

rättssäkerhetsbegreppet men de civilrättsliga komponenterna – främst i form 

av skadeståndsanspråk – förändrar perspektiven. Kort sagt kan målsägande 

också inneha rättsliga yrkanden som kräver en rättssäker prövning. Ponera 

att effekten av rättstillämpningen skulle vara att inget åtal – där den 

tilltalade påstått att hen
52

 sov vid gärningen – skulle leda till fällande dom. I 

den situationen är rättsutfallet starkt förutsebart men utfallet skulle – utöver 

att riskera brottsoffers rättstrygghet – även begränsa målsägandens 

rättssäkerhet vid processen. Vid de genomgångna rättsfallen i 

rättsfallsmaterialet – redovisade i uppsatsens femte kapitel – har utgången 

av målsägandes skadeståndsanspråk följt utgången i skuldfrågan. Utifrån 

Peczeniks materiella rättssäkerhetsbegrepp leder målsägandes 

skadeståndsanspråk vid brottmålsprocessen till slutsatsen att materiell 

riktighet som mål även kan främja rättssäkerheten. 

                                                 
48

 FRÄNDBERG 2000/01, s. 272. 
49

 JAREBORG 1992, s. 90. 
50

 PECZENIK M.FL. 1995, s. 53. 
51

 PECZENIK 1995, s. 99. 
52

 Se not 17 ovan. 
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1.6 Avgränsningar 

Den medicinsk-vetenskapliga diskussionen kring sömnstörningar har 

avgränsats till en översiktlig genomgång motiverat av uppsatsens syfte och 

stringens. Uppsatsen gör inte anspråk på att vara tvärvetenskaplig och syftar 

främst till att undersöka de juridiska aspekterna vid sömnpåstående. 

 

En fördjupad undersökning av bevisprövning har på grund av uppsatsens 

syfte avgränsats till ett översiktligt kapitel med viss fokusering på 

sakkunniga. Exempelvis hade begreppen differentierat beviskrav och 

förklaringsbörda ensamt och var för sig kunnat utgöra grunden för en 

uppsats av detta omfång. Fokuseringen på sakkunniga motiveras av att den 

juridiska problemställningen har en tvärvetenskaplig karaktär. 

 

Redan inledningsvis kan eventuella felkällor tänkas beröra frågor om 

domstolens materiella processledning. Trots att delar av den materiella 

processledningen i vissa sammanhang betecknats obsolet innehåller 

rättegångsbalken (RB) fortfarande ett antal regler angående domstolens 

utredningsskyldighet.
53

 Frågeställningar om domstolens materiella 

processledning berör hela det straffprocessrättsliga området och har därmed 

avgränsats till en kort diskussion om vidare forskning i avsnitt 7.3. 

Utgångspunkten är dock att domstolen inte helt överlämnar det 

straffprocessuella förfarandet åt parterna. 

1.7 Forskningsläge 

Jareborgs brottsbegrepp har successivt utvecklats genom verken 

Straffrättens ansvarlära, Straffrättens gärningslära och Allmän kriminalrätt 

vilket har lett fram till de två – för uppsatsens tredje kapitel – ledande 

verken Kriminalrättens grunder skriven av Asp, Ulväng och Jareborg samt 

Tanke och uppsåt skriven av Jareborg och Ulväng.
54

 

 

                                                 
53

 Domstolens möjlighet att förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen är – 

enligt Straffprocessutredningens slutsats – att beteckna som obsolet. SOU 2013:17 s. 227. 
54

 Det åsyftade brottsbegreppet beskrivs närmare i uppsatsens tredje kapitel. 
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För uppsatsens allmänna kapitel om bevisprövning har Diesens 

bevisprövning i brottmål, Ekelöf; Edelstam och Heumans Rättegång – 

Fjärde häftet och Edelstams Sakkunnigbeviset varit ledande verk. Trots att 

Sakkunnigbeviset är publicerat 1991 har utvecklingen på 

bevisvärderingsområdet inte förtagit verkets aktualitet. 

 

Åklagarmyndigheten (ÅM) har publicerat en rapport om kunskapsläget 

angående somnambulism.
55

 Rapporten har dock kritiserats utav 

Leijonhufvud i Sveriges Radio, Ekot. Främst riktar hon kritik mot att 

rapporten i stor utsträckning bygger på en intervju med den sömnexpert som 

oftast även åberopas som expertvittne.
56

 

 

Vid avsnitt 1.1 och 1.4 har konstaterats att rättskällorna för bevisprövning 

och sömnstörningar har varit begränsade varför detta arbete förhoppningsvis 

kan utgöra ett steg för vidare forskning i ämnet. 

1.8 Disposition 

Arbetet kan sägas vara indelat i tre delar. Första delen följer efter detta 

inledande kapitel och är en översiktlig medicinsk genomgång av 

sömnstörningar för att ge läsaren en bred medicinsk förståelse inför den 

juridiska problemställningen. 

 

Arbetes andra del utgörs av tredje och fjärde kapitlet där den juridiska 

problemställningen behandlas på ett mer övergripande plan, främst genom 

att först utreda vad som ska bevisas för att rätten ska döma till straffansvar 

följt av hur bevisprövningen generellt ska genomföras. 

 

Vid arbetets tredje och avslutande del appliceras de föregående två delarna 

på anträffat rättsfallsmaterial. Rättsfallsgenomgång, analys och identifierade 

felkällor redovisas i kapitel fem och sex följt av en avslutande diskussion 

om åtgärdsförslag och vidare forskning i uppsatsens sjunde kapitel. 

                                                 
55

 Somnambulismrapport. 
56

 ROSÉN 2016-11-03. 
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2 Sömnstörningar 

2.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar sömnstörningar ur ett medicinskt perspektiv. Syftet 

är att övergripande konkretisera sömn och sömnstörningar inför den 

juridiska problemställningen. Kapitlet har sin utgångspunkt i 

diagnosverktyget International Classification of Sleep Disorders – Third 

Edition (ICSD-3) motiverat av att verktyget förefaller vara ledande inom 

sömnforskning.
57

 

2.2 Sömn 

Nationalencyklopedin (NE) definierar sömn som ett: 

”regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att 

reagera på yttre stimuli, en form av vila.”
58

 

 

Sömnen är en livsviktig funktion och att hindras från att sova kan slutligen 

leda till döden genom ett tillstånd av utmattning. En individs sömnbehov 

kan inte exakt fastställas, nyfödda barn sover ca 16 timmar per dygn fördelat 

i flera sömnperioder. Sömntiden för vuxna är normalt mellan sex och nio 

timmar och sömnbehovet avtar i regel vid högre ålder.
59

 

 

Sömnen har två olika huvudtyper, vilka är namngivna utifrån ögats 

rörelsemönster under sömnen. De två huvudtyperna är REM-sömn och 

NREM-sömn.
60

 Sömnen är indelad i fyra faser:
61

 

                                                 
57

 ICSD-3 är publicerat av American Academy of Sleep Medicine (AASM), den tidigare 

utgåvan (ICSD-revised) publicerade av AASM med stöd från European Sleep Research 

Society (ESRS) – (AASM 2001). 2014 publicerade ESRS ett eget omfattande 

utbildningsmaterial om sömnforskning – Sleep Medicine Textbook – vilken har ett 

sammanfattande kapitel om ICSD-3 (ESRS 2014). Värt att notera är dock att det inte finns 

någon internationell klassificering i ordets rätta bemärkelse då ICSD-3 främst bygger på 

amerikansk forskning (ESRS 2014, s. 108). 
58

 MALMQUIST & INGVAR (NE-artikel, hämtad 2017-05-06). 
59

 IBID. 
60

 HIRSHKOWITZ 2015, s. 94. Uttrycken är baserade på de engelska förkortningarna REM 

(rapid eye movement) och NREM (non-rapid eye movement). REM-sömn återfinns som 

uttryck i SAOL sedan 2015 och har där beskrivits som drömsömn (huvuddelen av en 
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1. N1 (NREM-sömn 1) – en övergångsfas mellan vaken och sömn, 

under fasen är en person lättväckt. 

2. N2 (NREM-sömn 2) – andnings- och hjärtslagsfrekvens börja sjunka 

i denna fas. 

3. N3 (NREM-sömn 3) – återhämtningsfasen där kroppen läker och 

reparerar sig, även kallad djupsömn. 

4. R (REM-sömn) – andnings- och hjärtslagsfrekvensen ökar och är 

oregelbundna, hjärnan är mycket aktiv och ögonen rör sig snabbt 

fram och tillbaka (även om de är stängda). 

 

Under en normal nattsömn går en person genom alla faserna i snitt var 90:e 

minut. Första gången under natten en persons sömn är i fas N3 

(djupsömnen) varar den i 45–90 minuter för att successivt bli kortare och 

kortare. Första fasen av REM-sömn sker generellt efter ca 90–110 minuters 

sömn och perioderna med REM-sömn tenderar snarare att bli längre senare 

under natten. Det är normalt att ha mindre rörelser under sömnen, förutom 

under REM-sömnen, då merparten av våra drömmar utspelar sig. Då är 

kroppen normalt helt still.
62

 

2.3 Parasomni och sömngång 

ICSD-3 kategoriserar alla sömnstörningar under olika huvudgrupper. 

Sömnstörningar som kan generera kroppsrörelser i sömnen finns under flera 

av huvudkategorierna men framförallt är kategorin parasomni intressant för 

den juridiska problemställningen eftersom de störningarna innehåller mer 

komplexa och målmedvetna rörelser som sker under sömnen utan att 

personen har någon medveten kontroll över dem.
63

 Parasomnier är 

uppdelade i tre olika kategorier:
64

 

                                                                                                                            
persons drömmar sker under REM-sömn). Uttrycken REM- och NREM-sömn förfaller vara 

vanligast förekommande även inom svenskt språkbruk varför de har företräde framför 

uttrycken parasömn respektive ortosömn i denna uppsats. 
61

 NISHINO M.FL. 2015, s. 208 och NASCA & GOLDBERG. Vid NISHINO M.FL. 2015 benämns 

faserna av NREM-sömn S1, S2 och S3. Dock används beskrivningen N1, N2, N3 och R av 

ICSD-3 varför de är gällande även i denna uppsats, AASM 2014, s. 230, 242 och 296. 
62

 NASCA & GOLDBERG 
63

 Kategorin sömnrelaterade rörelsestörningar (Sleep related movement disorders) skulle 

annars – av namnet att döma – kunna vara en mer intressant kategori, dock genererar 
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1. Parasomnier relaterade till NREM-sömn, 

2. Parasomnier relaterade till REM-sömn och 

3. Övriga Parasomnier 

 

Sömngång (somnambulism
65

) är en parasomni tillhörande kategori 1; den 

uppkommer i djupsömnen (fas N3) och resulterar i att personen går i 

sömnen. Sömngången kan variera från att personen endast sätter sig upp till 

att personen går omkring. Sömngången kan vara enkel och utan mål men en 

person kan även utföra relativt långvariga och komplexa handlingar. Både 

aggressiva och våldsamma beteenden kan förekomma under sömngång, 

särskilt mot någon som försöker påverka den som går i sömnen. En person 

som går i sömnen kan gå tillbaka till sängen och fortsätta sova utan att 

någon gång under händelsen vakna men sömngången kan även avslutas 

plötsligt. En person som går i sömnen kan vara svår att väcka och är oftast 

förvirrad vid ett uppvaknande samt saknar minnen från händelsen. 

Sömngången sker vanligtvis under första tredjedelen av natten eller under 

andra perioder av djupsömn, exempelvis efter sömnbrist.
66

 

 

Sömngång bedöms främst genom faktorer som kan trigga den. Oftast är det 

en kombination av triggande faktorer som krävs för att utlösa en episod av 

sömngång även om forskningen inte riktigt kan svara på varför. Sömnlöshet 

och oro (stress) över sin situation är främsta triggerfaktorer men även 

sömnapné
67

 och andra tillstånd som orsakar allvarliga störningar i 

djupsömnen kan framkalla sömngång. Bland annat har resande, sova i ovana 

miljöer, stress och intag av mediciner förknippats med episoder av 

sömngång. ICDS-3 deklarerar dock att det krävs ytterligare forskning för att 

fastställa ett direkt orsakssamband avseende de faktorerna. Tidigare har 

intag av alkohol rapporterats trigga sömngångarbeteenden men ICDS-3 

                                                                                                                            
sömnstörningarna under denna kategori relativt simpla rörelser som stör sömnen eller 

insomnandet, exempelvis Restless legs syndrome (RLS) som typiskt sätt leder till att en 

person vankar av och an för att minska en obehagskänsla i benen. AASM 2014 s. 281–282. 
64

 AASM 2014 s. 225. 
65

 Ordet somnambulism har ett latinskt ursprung: soʹmnus ’sömn’ och aʹmbulo ’vandra 

(omkring)’ 
66

 AASM 2014 s. 228–232. 
67

 Sömnapné är sömnstörningar relaterade till andningen, AASM 2014, s. 49. 
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betonar att de rapporterna är osäkra och att senare evidensbaserade 

genomgångar inte har funnit något övertygande samband mellan 

alkoholintag och sömngång.
68

 

 

Beteendestörning under REM-sömn (RBD
69

) är en sömnstörning som tillhör 

kategori 2 av parasomnier och uppkommer som namnet indikerar under 

REM-sömnen. Normalt är en person helt still under REM-sömnen men 

personer som lider av RBD kan agera ut sina drömmar. Agerandet kan 

variera från att prata (inklusive att hålla tal), skratta och skrika till att ta tag i 

någon, sparka, slå eller hoppa upp ur sängen. Vid sällsynta fall kan 

tillståndet leda till att personen går. Vid mardrömmar kan tillståndet leda till 

att personen försöker försvarar sig själv mot angripare. Vid RBD är det 

vanligare att personen är våldsam än att den inte är det. Personen har 

normalt stängda ögon och förhåller sig till sin drömvärld. Typiskt sätt 

avslutas en episod av RBD med att personen snabbt vaknar till och kan 

återberätta en dröm som stämmer väl överens med det observerade 

beteendet.
70

 

2.4 Sexsomni 

Onormala sömnrelaterade sexuella beteende (Sexsomni
71

) sker typiskt sett 

utan att personen rör sig utanför sängen och personen saknar vanligtvis helt 

minnen efter händelsen. Sexsomni har därför primärt klassificerats under 

kategori 1 (en NREM-sömn parasomni).
72

 Den medicinska forskningen om 

sexsomni är ung, inte minst åskådliggörs detta genom att ICSD-revised 

(2001) inte innehöll någon information eller kategorisering av sexsomni. En 

fransk forskningsrapport, publicerad 2017, betonade också att sexsomni är 
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under avsnitt 6.3.6. 
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en relativt ny upptäckt och att fall- och seriestudier är begränsade och har 

inte tidigare kontrasterats mot vanliga personer eller personer med 

sömngång. Trots kategoriseringen har vissa sexuella beteenden (bland annat 

onani och samlagsliknande rörelse utan partner) observerats under REM-

sömn vid RBD.
73

 

 

År 2007 publicerades den första klassificeringen av sömnstörningar vilka 

kan orsaka onormala sexuella beteenden. Ett av dess syfte var att 

sammankoppla sömnrelaterade störningar med onormala sexuella 

beteenden.
74

 Klassificeringen innehöll 14 sömnstörningar och 

sjukdomstillstånd som kan orsaka ett sexuellt avvikande beteende vilket kan 

ske i sömn, vid vaket tillstånd eller i övergången däremellan. Exempelvis 

kan diagnosen Kleine-Levins syndrom
75

 ge upphov till sexuellt avvikande 

beteende vid vaket tillstånd.
76

 Parasomnier med onormala sexuella 

beteenden genomförda i sömnen benämndes då sexsomni. Det medicinska 

begreppet sexsomni innehöll därmed flera olika tillstånd (däribland 

sömngång och RBD) och ett brett spektra av sexuella beteenden såsom 

sexuella läten, onani, samlag och sexuella beteenden av överfallskaraktär.
77

 

 

Klassificeringen sammanställde även data från 31 internationellt publicerade 

fall av sexsomni, exempelvis var 80,6 % (25st) män och 45,2 % (14st) 

uppvisade sexuellt beteende av överfallskaraktär. Vid samtliga fall hade 

personen total minnesförlust från händelserna.
78

 I december 2015 

publicerades en uppdaterad sammanställning av den internationella 

forskningen, totalt hade då 94 fall av sexsomni rapporterats i 

världslitteraturen.
79

 Den franska forskningsrapporten från 2017 bekräftade 

att sexsomni är vanligare bland män och fann starka bevis för att sexsomni 

är korrekt kategoriserad som en NREM-sömns parasomni.
80

 Dock finns det 
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rapporter om personer som med hjälp av video polysomnografi (VPSG
81

) 

har diagnostiserats med flera överlappande sömnstörningar däribland 

sexsomni, sömngång och RBD vilka har samlats i en gemensam diagnos – 

parasomnia overlap disorder (POD).
82

 

2.5 Kriterier för diagnostisering 

ICSD-3 listar en rad kriterier som måste uppfyllas för att diagnostisera en 

person med en sömnstörning bestående av ett ofullständigt uppvaknande 

från NREM-sömnen. Kriterierna är:
83

 

1. Upprepade episoder av ofullständigt uppvaknande ur sömnen. 

2. Olämpligt eller inget bemötande mot andra personer som försöker 

väcka eller på annat sätt påverka personen under episoden 

3. Inga drömbilder (eller begränsade till en enskild bild) 

4. Hel eller delvis minnesförlust från episoden 

5. Störningen får inte kunna förklaras bättre genom en annan 

sömnstörning, psykisk sjukdom, ett annat hälsotillstånd, bruk av 

mediciner eller bruk av annan substans. 

 

För att diagnostiseras med sömngång eller sexsomni krävs att patienten 

uppfyller minst de fem kriterierna. Patienter med sexsomni har även haft 

andra sömnstörningar såsom RBD, varför det kan vara komplicerat att 

diagnostisera sexsomni. ICSD-3 uppmanar till noggrann kontroll av 

patientens sjukdomshistoria och påpekar att polysomnografi (PSG
84

) kan 

underlätta diagnostisering.
85

 ICSD-3 rekommenderar även PSG – som stöd 

för kliniska diagnoser – för de flesta parasomnier, dock är det endast vid 

RBD som det uppställs ett krav på VPSG.
86
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2.6 Epidemiologi
87

 

Sömngång är vanligast bland barn och unga, trots det går upp till 4,3 % av 

den vuxna delen av befolkningen någon gång i sömnen.
88

 RBD är 

ovanligare och uppkommer främst hos äldre personer (över 50 år), 

forskningen är osäker men enligt vissa studier är det mellan 0,38 och 0,5 % 

av befolkningen som kan lida av RBD. Rapporterade fall indikerar att det är 

mycket vanligare bland män än kvinnor.
89

 

 

Angående sexsomni lyfte den uppdaterade sammanställningen bland annat 

fram en studie från år 2010 som hade rapporterat att 7,1 % – av 1000 

slumpvist utvalda vuxna personer – någon gång hade utfört sexuella 

handlingar i sömnen.
90

 Vidare att en annan studie av patienter till en 

sömnklinik redovisat att 7,6 % av patienterna hade rapporterat symptom på 

sexsomni.
91

 Dock konstaterades att resultaten skulle tolkas med försiktighet 

på grund av metodologiska problem såsom låg svarsfrekvens.
92

 

Sammanställningens slutsats var att det råder en låg epidemiologisk kunskap 

beträffande sexsomni.
93

 Även den franska forskningsrapporten diskuterade 

epidemiologiska aspekter och påpekade att studien endast omfattade 17 fall 

av sexsomni trots att urvalet bestått av 16 000 patienter under åtta års tid 

och att sjukhuset var lokaliserat i en stad med tio miljoner invånare. Studien 

fann dock resultat som talade för att sexsomni är vanligare än antalet 

rapporterade fall.
94

 

2.7 Sammanfattning 

Flera olika sömnstörningar kan generera rörelser och beteenden i sömnen 

vilka kan härstamma från olika av sömnens faser. Framförallt är det 

sömnstörningar som uppkommer i djupsömn (sömnfas N3) som kan orsaka 
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mer komplexa och långvariga beteenden. Dock kan, framförallt våldsamma, 

beteenden även härledas till REM-sömnen (sömnfas R) genom personer 

som lever ut sina drömmar. För en klinisk diagnos krävs att ett antal 

kriterier är uppfyllda och det är rekommenderat – starkt vid sexsomni och 

krav vid RBD – att PSG genomförs vid diagnostisering. Det förefaller 

krävas betydande forskningsframsteg för att erhålla ett tillfredsställande 

(heltäckande) medicinskt underlag inför den juridiska problemställningen. 

Slutsatsen får stöd av att sömnforskare mellan åren 2014 – 2015 har 

rapporterat ett behov av ytterligare forskning innan kravet på internationell 

konsensus kan mötas.
95

 Medicinska forskare har även rekommenderat att 

sakkunniga vittnen – utöver att vara experter på sömnstörningar – även bör 

ha regelbunden kontakt med parasomnipatienter.
96
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3 Brottsbegrepp, sömn och 
medvetande 

3.1 Brottsbegrepp 

1 kap. 1 § brottsbalken stadgar att brott är en gärning – beskriven i 

brottsbalken (BrB) eller annan författning – för vilken det har föreskrivits 

straff. Definitionen är inte fullständig varför den måste kompletteras med en 

rad andra allmänna brottsförutsättningar (rekvisit).
97

 Behovet av att 

kortfattat kunna sammanfatta de relevanta brottsförutsättningarna motiverar 

en teoretisk konstruktion för straffansvar – ett brottsbegrepp – och 

redovisningen av konstruktionen kan i praktiken fungera som en 

checklista.
98

 

 

Vissa författare förordar ett brottsbegrepp som delar in brott i en objektiv 

och en subjektiv sida, där den senare sidan motsvarar det personliga 

ansvaret (skulden). En sådan uppdelning kan dock vara vilseledande, bland 

annat genom att det förekommer objektiva rekvisit med en utpräglad 

subjektiv karaktär och andra distinktioner med hjälp av samma termer.
99

 

 

Asp, Ulväng och Jareborg förordar – framförallt med hänvisning till 

medverkanslärans utformning
100

 – ett allmänt brottsbegrepp med en 

uppdelning mellan:
101

 

A. Rekvisit för otillåten gärning (rättsstridig gärning), och 

B. Rekvisit för personligt ansvar (skuld) 

 

Enligt Jareborgs brottsbegrepp krävs – för att ett handlande ska betecknas 

som en otillåten gärning – att en enskild brottsbeskrivning är uppfylld 
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(brottsbeskrivningsenlighet
102

). Det innebär att handlandet uppfyller 

rekvisiten i en straffrättslig rättsregel. Ytterligare krav för otillåten gärning 

är att det inte föreligger någon rättfärdigande omständighet (en 

omständighet som gör det brottsbeskrivningsenliga handlandet tillåtet), 

exempelvis undantagsregeln i 24 kap. 1 § brottsbalken om nödvärn.
103

 

 

För att utkräva personligt ansvar krävs att en av de två allmänna 

skuldformerna – uppsåt och oaktsamhet – är uppfylld. 1 kap. 2 § 

brottsbalken stadgar att uppsåt är den generella skuldformen om inte annat 

är särskilt föreskrivet. Trots att någon av skuldformerna är uppfylld finns 

det undantagsregler som i speciella fall ursäktar gärningspersonen från 

ansvar. Exempelvis regeln i 24 kap. 6 § brottsbalken om excess vilken 

innebär att gärningspersonen är ursäktad om omständigheterna var sådana 

att hen svårligen kunde besinna sig. Ytterligare krav är därmed att det inte 

föreligger någon ursäktande omständighet.
104

 

 

Jareborgs brottsbegrepp har översiktligt redovisats med följande tabell:
105

 

A. Rekvisit för otillåten gärning 

A1. Brottsbeskrivningsenlighet 

A2. Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

B. Rekvisit för personligt ansvar 

B1 Det allmänna skuldkravet 

B2 Frånvaro av ursäktande omständigheter 

 

I avsnitt 3.2 och 3.3 kommer diskussion om Jareborgs brottsbegrepp 

fördjupas och konkretiseras i, för uppsatsen, relevanta delar.
106
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3.2 Gärningskontroll och medvetande 

En grundläggande förutsättning för att ett handlande ska betraktas som en 

otillåten gärning är, som konstaterats ovan, att handlandet uppfyller en 

enskild brottsbeskrivning (A1). Varje brottsbeskrivning innehåller ett eller 

flera handlingsverb som måste genomföras för att handlandet ska vara 

straffbelagt. Exempelvis vid mord ska gärningspersonen ha berövat annan 

livet (3 kap. 1 § brottsbalken). Varje brottsbeskrivningsenligt handlande 

kommer också på ett eller annat sätt att orsaka en viss följd, vid mord är 

följden att en person har avlidit. Att ett orsakssamband mellan handling och 

följd kan konstateras är dock inte tillräckligt för straffansvar. Exempelvis 

kan den som bjudit en annan person på cigaretter hela livet – vid händelse 

av att personen dör i lungcancer – sägas ha orsakat personens död. Det 

orsakssambandet bör givetvis inte omfattas av straffansvar men 

straffrättsligt relevant kausalitet (orsakssamband) har ingen naturlig gräns. 

Tolkningen av ordalydelsen i en bestämmelse måste därför kompletteras 

med allmänna principer om straffrättsligt relevanta orsakanden.
107

 

 

För att avskilja relevanta orsakanden från irrelevanta ställer Jareborg upp ett 

krav på gärningskontroll. Gärningskontrollen uppfylls antingen genom att 

gärningspersonen har kontroll över hela händelseförloppet fram tills att det 

straffbelagda handlandet fullbordas (fullständig gärningskontroll) alternativt 

genom gärningsculpa.
108

 

 

Kravet på gärningskontroll innebär att handlandet och inte gärningspersonen 

ska bedömas varför prövningen ska hållas avskild från prövningen av 

personligt ansvar (personlig culpa). Kravet syftar med andra ord till att 

säkerställa att handlingen och följden kan kopplas ihop på ett – för 
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straffrättsligt ansvar – rimligt sätt.
109

 Vid ett handlande där 

gärningspersonen haft fullständig gärningskontroll finns det inget utrymme 

för avvikande och irrelevanta orsakande. Därför uppmärksammas normalt 

inte frågan huruvida gärningskontrollen är uppfylld då saken framstår som 

uppenbar eller självklar.
110

 Vid flera brottstyper är det närmast huvudregel 

att fullständig gärningskontroll föreligger, bl.a. vid våldtäkt och rattfylleri. 

 

För exemplet med rökaren kan konstateras att personen som bjuder någon 

på cigaretter i ett helt liv inte har fullständig gärningskontroll – framförallt 

har personen inte kontroll över följden (att personen avlider av rökandet) – 

men även en person som dödar någon med ett pistolskott förlorar kontrollen 

över händelseförloppet i samma stund som skottet avlossas. Det finns därför 

behov av att hålla en person ansvarig för en okontrollerad följd orsakad av 

ett kontrollerat handlande vilket kan göras med läran om gärningsculpa.
111

 

 

Kravet på gärningsculpa innefattar tre krav:
112

 

1. Att personen kan tillskrivas ett kontrollerat handlande 

2. Att handlandet innefattar ett otillåtet risktagande (oaktsamt 

handlande), och 

3. Det oaktsamma handlandet har orsakat den brottsbeskrivningsenliga 

följden på ett relevant sätt 

Det återkommande exemplet med en person som berövar en annan person 

livet genom att bjuda på cigaretter uppfyller därmed inte kravet på 

gärningsculpa. Personen har kontroll över handlandet att bjuda på cigaretter 

men det är varken ett otillåtet risktagande eller ett relevant orsakande. 

 

Omvänt kan kravet på gärningskontroll sägas begränsa straffansvaret på 

flera sätt, bl.a. genom att gärningspersonen inte kan klandras för de följder 
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som inträffar av ett händelseförlopp som hen inte i någon del haft kontroll 

över.
113

 Det föreligger då en okontrollerad handling vilket kan förekomma 

om gärningspersonen utfört en ofrivillig handling. Kravet på 

gärningskontroll kan vid ofrivilliga handlingar endast uppfyllas genom att 

personen på ett tidigare stadium kan tillskrivas en kontrollerad handling som 

betecknas gärningsculpös. Asp m.fl. ger exemplet att en epileptiker kan 

föröva gärningen skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken) genom att gå in i 

en porslinsbutik när hen märker att ett anfall är på väg och sedan under 

anfallet slå sönder en servis.
114

 

3.3 Det allmänna skuldkravet och 
medvetenhet 

Gärningspersonen visar personlig skuld genom att begå gärningen med 

uppsåt – eller av oaktsamhet om det föreskrivits – (B1). Asp m.fl. beskriver 

att uppsåt, starkt förenklat, innebär att en person är medveten och förstår 

innebörden av sina handlingar.
115

 Medvetenhet är ett centralt begrepp inom 

beskrivningar av skuldkravet och utgör en form av grundkrav för att en 

person överhuvudtaget ska kunna agera med uppsåt eller oaktsamhet. 

Omvänt kan en medvetslös person varken utföra en kontrollerad handling 

eller ådagalägga personlig skuld. Kravet på vad som utgör ett tillräckligt 

medvetet tillstånd för uppsåt har dock ställts lågt.
116

 HD har vid flera 

rättsfall konstaterat att gärningspersonen haft uppsåt trots 

medvetandestörning. Exempelvis fastslog HD i NJA 2004 s. 702 att i den 

mån gärningsmannen hört röster som styrt hans agerande det inte uteslöt ett 

uppsåtligt agerande. Han var väl medveten om att han angrep en annan 

person och det var tillräckligt för en uppsåtlig gärning.
117

 I NJA 2012 s. 45 

”samurajsvärdet” konstaterades att utredningen talade för att 

gärningsmannen hade en nedsatt medvetenhet om sitt handlande på grund 

av en psykisk störning främst orsakad av höggradig berusning. På grund av 

                                                 
113

 ASP M.FL. 2013, s. 136. 
114

 A.A., s. 144–145. 
115

 A.A., s. 274. 
116

 A.A., s. 275. 
117

 NJA 2004 s. 702 (721) 



 30 

det utdragna händelseförloppet som utspelade sig på flera platser ansåg ändå 

HD att han måste blivit tillräckligt medveten om att det var en människa han 

angrep, vilket gjorde att agerandet kunde bedömas uppsåtligt.
118

 Tidigare 

har HD uttalat att höggradig affekt inte utesluter en uppsåtlig gärning.
119

 

 

HD har även ogillat åtal på grund av att gärningspersonen inte har uppvisat 

tillräcklig grad av medvetande för att kunna handla uppsåtligt. Exempelvis 

när personen på grund av sockersjuka (blodsockersänkning) befunnit sig i 

ett tillstånd vilket socialstyrelsens vetenskapliga råd beskrev som abnorm 

sinnesförfattning.
120

 Även när tryck mot halsen fysiologiskt kunnat leda till 

medvetslöshet eller kortare period av grumlat medvetande.
121

 

3.4 Brottsbegreppet och sömn 

HD har genomgående hanterat medvetandestörningar genom att bedöma 

graden av medvetenhet vid prövning av uppsåt. Medvetandegraden vid 

sömn kan problematiseras men utgångspunkten för uppsatsen – utifrån den 

medicinska genomgången – är att en sovande person är utan medvetande 

och hens handlingar därmed ofrivilliga. Jareborg har påpekat att domstolen, 

vid ofrivilliga handlingar, oftast friar med motiveringen att erforderligt 

uppsåt saknats och att det förvisso är korrekt men missvisande eftersom 

grundskälet till att gärningspersonen i de fallen inte kan hållas ansvarig är 

bristande gärningskontroll – inte bristande uppsåt – vilket leder till 

slutsatsen att personen inte utfört en otillåten gärning.
122

 Jareborg m.fl. har 

återkommande betecknat handlingar i sömnen som ofrivilliga.
123

 

 

I ”samurajsvärdet” bekräftade HD att Jareborgs brottsbegrepp utgjorde 

gällande rätt. HD sammanfattade aktualiserade frågeställningar i fallet under 

en punkt. Första frågeställningen rörde vad som var bevisat av det faktiska 

händelseförloppet därefter följde frågeställningarna direkt Jareborgs 
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brottsbegrepp. HD påtalade att rätten först skulle pröva om gärningsmannen 

hade erforderlig kontroll över sitt handlande därefter om det förelåg en 

nödvärnssituation o.s.v.
124

 Vid prövningen av kontroll nämnde dock HD 

endast reflexmässiga rörelser, gärningspersonens medvetandegrad 

diskuterades först vid prövningen av uppsåt.
125

 Vid NJA 2016 s. 763 

”mopedmannen” prövade HD uppsåtet utan att först pröva Jareborgs steg för 

otillåten gärning – brottsbeskrivningsenlighet inklusive gärningskontroll och 

frånvaro av rättfärdigande omständigheter – (A1–A2). HD konstaterade att 

uppsåt inte kan föreligga vid ofrivilliga rörelser såsom reflexmässiga 

rörelser eller rörelser i sömnen.
126

 För denna uppsats antas att HD varit 

avsevärt tydligare om ”mopedmannen” syftat till att införa ett nytt 

brottsbegrepp skilt från det i ”samurajsvärdet” varför Jareborgs 

brottsbegrepp fortsatt bedöms utgöra gällande rätt. En möjlig förklaring till 

att HD berörde nödvärn först efter prövningen av likgiltighetsuppsåtet är att 

det primära syftet varit att förtydliga och precisera likgiltighetsuppsåtet samt 

att putativt nödvärn är en invändning om bristande täckning av uppsåt. Det 

framstår dock generellt oklart hur HD prövar ofrivilliga handlingar, varför 

Jareborgs brottsbegrepp är utgångspunkt även för dessa. 

 

Genom Jareborgs brottsbegrepp prövas ofrivilliga handlingar (inklusive 

handlingar utförda i sömnen) främst genom kravet på gärningskontroll, 

uppfylls inte kravet blir prövningen av personlig skuld irrelevant.
127

 Vid 

våldtäkt och rattfylleri är det som påtalats huvudregel att gärningspersonen 

har fullständig gärningskontroll (det är mycket svårt att fullborda brotten 

utan kontroll över hela gärningen). Undantagsfall är när den tilltalade sover 

vid gärningstillfället, vid dessa fall krävs att gärningspersonen kan 

tillskrivas gärningskontroll genom sitt agerande före insomnandet. Är 

gärningskontrollen uppfylld före insomnandet ska även prövningen av den 

personliga skulden ske för det tillfället.
128
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4 Bevisprövning 

I föregående kapitel presenterades i ett brett perspektiv vilka rekvisit som 

ska uppfyllas för straffrättsligt ansvar. Detta kapitel kommer översiktligt 

presentera bevisprövningens struktur och ramar. 

4.1 Särskilda begrepp vid bevisprövning 

För en strukturerad analys krävs vissa grundläggande kunskaper om 

särskilda begrepp vid bevisprövningen. Följande avsnitt har för avsikt att 

definiera och förklara begreppens innebörd utifrån denna uppsats. 

Begreppen är rättsfaktum, bevisfaktum, bevistema, hjälpfaktum och 

erfarenhetssats. 

 

De omedelbart relevanta omständigheterna för att tillämpa en viss rättsregel 

betecknas som rättsfakta. Konkreta rättsfakta är faktiska (verkliga) 

omständigheter – vilka åklagaren grundar sin talan på – oftast ett 

händelseförlopp, exempelvis den tilltalade genomförde penetrerande 

samlag med målsägande då hon var berusad. I andra sammanhang används 

även termen abstrakt rättsfakta men beskrivs i brottsmål helt enkelt som 

rekvisit, exempelvis särskilt utsatt situation i 6 kap. 1 § 2st brottsbalken.
129

 

 

Rätten ska avgöra om ett rättsfaktum föreligger eller inte. Absolut visshet 

om ett rättsfaktums existens är många gånger praktiskt omöjligt att uppnå 

varför rätten bedömer sannolikheten för faktumet med hjälp av existensen 

av ett eller flera andra fakta. Dessa fakta benämns bevisfakta, exempelvis är 

blodprovet som tagits på målsägande ett bevisfaktum för bevistemat att hen 

hade två promille alkohol i blodet vilket i sin tur är ett bevisfaktum för 

rättsfaktumet att målsägande var berusad (och i vilken grad). Ett 

bevisfaktum kan ha flera olika karaktärer, vanliga bevisfakta i brottmål är 

tekniska spår och vittnesutsagor. Varje bevisfaktum kan tillskrivas ett visst 

bevisvärde, med andra ord den styrka ett bevisfaktum talar för respektive 
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emot ett bevistema. Talar ett bevisfaktum mot ett bevistema benämns det 

motbevisning. Bevisfaktumet saknar relevans om det inte kan tillskrivas ett 

värde.
130

 

 

Det ett eller flera bevisfakta ska bevisa betecknas, som beskrivits ovan, 

bevistema. Ett bevistema kan också utgöra ett bevisfaktum för ett nytt 

bevistema, vilket benämns kedjebevisning.
131

 Det slutliga bevistemat är 

alltid ett rättsfaktum.
132

 Bevistemat kan även betecknas som ett deltema om 

det endast beskriver en viss del av det slutliga bevistemat (exempelvis 

följden).
133

 Åklagarens gärningsbeskrivning är en formulering av det 

slutliga bevistemat genom en beskrivning av vem, när, var och hur ett brott 

har begåtts.
134

 

 

För att bedöma värdet av ett bevisfaktum kan rätten använda sig av 

omständigheter som inte självständigt har ett värde för bevistemats existens 

vilka benämns hjälpfakta. Exempelvis de omständigheter som förelåg när ett 

vittne gjorde sina observationer; var det dag eller natt, ljust eller mörkt, 

befann sig vittnet nära eller på långt avstånd. Det är omständigheter 

(hjälpfakta) som påverkar bevisvärdet på vittnets utsaga (bevisfaktumet). 

Ytterligare exempel på hjälpfakta är om ett vittne har en viss ställning till 

någon part, exempelvis om vittnet är släkt med den tilltalade.
135

 

 

Betydelsen (bevisvärdet) av ett bevisfaktum – och ett hjälpfaktum – kräver 

en tillämpning av erfarenhetssatser.
136

 Det har gjorts upprepade försök att 

stipulera en allmän definition för vad en erfarenhetssats är.
137

 Definitionerna 

tenderar att framstå som invecklade varför Ekelöfs allmänna definition – ett 

påstående om sambandet mellan två företeelser, som gäller generellt för 
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dessa – är gällande för denna uppsats.
138

 Att vittnets förmåga att observera 

en händelse korrekt påverkas av ljusförhållandet vid observationen är en 

erfarenhetssats. Vittnets utsaga har med andra ord ett lägre bevisvärde om 

observationen gjordes på långt avstånd och i mörker eftersom 

erfarenhetssatsen säger att de omständigheterna genererar högre risk för 

felaktiga observationer. Tillämpningen av erfarenhetssatser sker ofta 

närmast omedvetet men kräver eftertanke, generaliseringar utifrån för få 

eller dåliga iakttagelser är fördomar och ska undvikas. De erfarenhetssatser 

en domare tillämpar faller normalt inom området för vad som är allmänt 

veterligt och kräver därmed – enligt 35 kap. 2 § rättengångsbalken – ingen 

bevisning.
139

 

4.2 Fri bevisprövning 

35 kap. 1 § rättegångsbalken stadgar att rätten ska, efter samvetsgrann 

prövning av allt som förekommit, avgöra vad i målet som är bevisat. 

Paragrafen slår fast principen om fri bevisprövning vilken innebär att det 

råder fri bevisföring och fri bevisvärdering. Med andra ord får alla 

bevismedel användas (vilka genererar bevisfakta) och domaren kan fritt 

bedöma värdet av bevisningen.
140

 RB reglerar bevismedlen enligt 

följande:
141

 

1. Vittnesbevis (36 kap. rättegångsbalken) 

2. Partsförhör i bevissyfte (37 kap. rättegångsbalken) 

3. Skriftligt bevis (38 kap. rättegångsbalken) 

4. Syn (39 kap. rättegångsbalken) och 

5. Sakkunnigbevis (40 kap. rättegångsbalken) 

 

Domarens fria bedömning ska utmynna i ett avgörande med objektiv grund 

vilket stöds med skäl som kan godtas av andra. Christian Diesen påpekar att 

i praktiken finns det betydande avvikelse mellan olika domares 
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uppfattningar om moral och politik, kunskaper om naturlagar, sociala 

beteendemönster etc. men att de bör ha en gemensam referensram.
142

 

Den domare, som formulerat ”egna erfarenhetssatser” av typen ”poliser ljuger 

aldrig” eller ”narkomaner återfaller alltid” får inte låta dessa tjäna som instrument 

för prövningen.
143

 

 

Den fria bevisprövningen har behandlats ingående i den rättsvetenskapliga 

litteraturen och kan problematiseras på flera sätt.
144

 Bland annat påpekar 

Diesen att den fria bevisföringen begränsas av universella bevisförbud vilka 

blir gällande i svensk rätt genom praxis från Europadomstolen. Exempelvis 

ska inte ett erkännande av ett grovt brott – vilket har tillkommit under ett 

första polisförhör utan närvaro av försvarare – tillåtas som bevisning.
145

 

4.3 Bevisbörda och beviskrav 

Begreppen bevisbörda och beviskrav samspelar. Beviskravet är det krav 

som rätten ska ställa på bevisningen för att anse att bevistemat har bevisats. 

Bevisbördan visar vilken part som ska svara för bevisningen eller snarare 

vilken part som ska lida om bevisningens värde inte når beviskravet. 

 

Vid brottmål har åklagaren bevisbördan för samtliga relevanta 

omständigheter. Det är en viktig princip och det grundläggande syftet är att 

motverka felaktigt fällande domar vilka i sin tur skulle kunna leda till att 

rättsskipningen skapar otrygghet genom att laglydiga straffas.
146

 Ytterst är 

åklagarens bevisbörda en garant för rättssäkerheten inom en rättsstat. 

Bevisbördans placering avser dock inte bevisfakta eller hjälpfakta utan 

gäller bevistemat. Exempelvis om den tilltalade påstår något som åklagaren 

avstår från att försöka – eller misslyckas med att – visa vara osant ska 

påståendet ändå inte läggas till grund för domen utan beaktas som ett 

motbevis mot åklagarens bevisning (i den mån påståendet underbyggs av 
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utredningen).
147

 Om den tilltalade påstår att hen sov vid gärningen ska det 

med andra ord behandlas som ett motbevis mot åklagarens bevistema. 

 

Kravet på bevisningens styrka vid brottmål är att bevistemat 

(gärningsbeskrivningen) ska vara ställd utom rimligt tvivel.
148

 HD 

konkretiserade kravet i NJA 2015 s. 702 ”balkongfallet” och fastslog att 

kravet innebär att det ”inte får finnas andra möjliga
149

 förklaringar till 

händelseförloppet än den som innefattas i åtalet”
150

. 

 

I NJA 1990 s. 210 påpekade HD att åklagarens bevisbörda även omfattar en 

rättsinvändning om nödvärn eller nödvärnsexcess (rättfärdigande eller 

ursäktande omständighet). Vidare påpekade HD att det högt ställda 

beviskravet vid brottmål i praktiken kan vara mycket svårt att fullgöra vid 

vissa nödvärnsinvändningar särskilt när det ska bevisas att någonting inte 

har inträffat. Med hänvisning till bevissvårigheten fastslog HD ett sänkt 

beviskrav och uttryckte att åklagaren ska förebringa så mycket bevisning att 

en nödvärnsinvändning eller invändning om att svårligen kunnat besinna sig 

framstår som obefogad.
151

 Det sänkta beviskravet bekräftades av HD i 

”samurajsvärdet” och beviskravet, framstår som obefogad, konkretiserades 

som ”något lägre än vad som i allmänhet gäller i brottmål”
152

. 

Riksåklagaren (RÅ) har från underrättspraxis gjort bedömningen att 

lättnaden i beviskravet vid nödvärnsinvändningar även gäller för att 

motbevisa en invändning om bristande uppsåt på grund av sömn.
153

 Det 

finns argument för att bedömningen är felaktig, bland annat bör inte ett 

påstående om sömn behandlas likt en rättsinvändning. Argumenten för att 

beviskravet inte är sänkt vid prövning av uppsåtet i dessa fall berörs i 

följande avsnitt och avsnitt 5.5 (se även avsnitt 6.2.2). 
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4.3.1 Differentierat beviskrav 

Diesen har retoriskt ställt sig frågan om samma höga beviskrav upprätthålls 

i alla brottmål såväl det förnekade mordet som den erkända 

fortkörningen.
154

 Svaret är självklart nej då fortkörningen gäller som laga 

kraft vunnen dom i samma stund som fortköraren skriftligen erkänner (48 

kap. 3 § 2st rättegångsbalken).
155

 Beviskravet skiljer sig med andra ord i 

någon mån med hänvisning till brottets art. 

 

Diesen har undersökt frågan om differentierat beviskrav och var tidigare av 

uppfattningen att det förelåg ett differentierat beviskrav mellan objektiva 

och subjektiva rekvisit motiverat av bevissvårigheterna vid prövningen av 

den subjektiva täckningen (personligt ansvar – skuld). Bevissvårigheten var 

enligt Diesen att det inte går att avgöra vad som rört sig i en persons huvud 

vid ett visst historiskt tillfälle. Asp m.fl. menar dock att vad en person tror 

och avser oftast direkt kan avläsas ur personens beteende, att det går att se 

vad en gärningsperson vill, tänker och förstår.
156

 De har poängterat att 

samma beviskrav måste gälla vid uppsåt som vid andra rekvisit.
157

 En 

slutsats som också har direkt stöd av HD i ”samurajsvärdet”: 

Åklagaren har alltså att styrka sådana omständigheter som ger stöd för bedömningen 

att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen handlade med uppsåt.
158

 

 

För att återgå till frågan om differentierat beviskrav i förhållande till brottets 

art så finns det inte något direkt stöd för en sådan slutsats i HD:s rättspraxis. 

Snarare har HD påtalat det omvända. Ställt utom rimligt tvivel är dock svårt 

att konkretisera. HD beskrev som påtalats ovan att det inte får finnas andra 

möjliga förklaringar till händelseförloppet än den som innefattas i åtalet.159  
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I NJA 2009 s. 447 poängterade HD att det allmänna beviskravet ställt utom 

rimligt tvivel även gällde för fällande dom i mål om sexualbrott och 

konstaterade vidare att avsaknaden av vittnesiakttagelser och teknisk 

bevisning generellt inte hindrade bevisningen från att anses vara tillräcklig 

för en fällande dom. Huvuduppgiften i sådana mål är att bedöma 

målsägandes trovärdighet: 

En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i 

övrigt har framkommit i målet – t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen – 

vara tillräcklig för en fällande dom.
160

 

 

En jämförelse mellan HD:s uttalande att det inte får finnas andra möjliga 

förklaringar till händelseförloppet och att en alltigenom trovärdig utsaga 

från målsägande i förening med hens beteende efter händelsen är tillräckligt 

för fällande dom talar starkt för att det i praktiken kan leda till ett 

differentierat beviskrav. Utöver att det är långsökt att en person kan framstå 

så trovärdig att andra möjliga förklaringar är uteslutna kan en trovärdig 

målsägande ändå har misstagit sig. Utgångspunkten för denna uppsats är 

dock hur HD uttalat sig om gällande rätt och därmed att det föreligger ett 

konstant högt beviskrav som endast sänks i den omfattningen som berörts 

ovan angående rättfärdigande- och ursäktande omständigheter. 

4.3.2 Eventuella bördor för den tilltalade 

Inom den rättsvetenskapliga litteraturen diskuteras återkommande olika 

typer av börder som skulle kunna åläggas den tilltalade, exempelvis att den 

tilltalade bär bördan att konkretisera en invändning så att åklagaren och 

rätten har möjlighet att utreda och pröva den (konkretiseringsbörda) eller att 

en invändning ska ha ett visst bevisvärde för att beaktas (falsk 

bevisbörda).
161

 

 

Christian Diesen sammanställer det med att den tilltalade inte behöver 

bevisa sin oskuld, inte heller tala om hur oskulden ska kunna styrkas. Den 

tilltalade kan vara tyst, passiv eller frånvarande utan att dessa förhållanden 
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ska medföra rättsförlust. Eventuella omständigheter såsom att inte kunna 

förklara ett besvärande bevisfaktum (förklaringsbörda) ska bedömas inom 

ramen för den fria bevisvärderingen.
162

 

 

HD poängterade i ”balkongfallet” att den tilltalade har rätt att tiga och att 

tystnaden endast kan tillmätas betydelse i situationer som uppenbarligen 

kräver en förklaring. Vidare uttalar HD att den tilltalade i princip inte heller 

ska lida någon nackdel av att lämnade uppgifter visar sig vara felaktiga och 

det på grund av att den tilltalade kan ha skäl att lämna en annan berättelse än 

den sanna, särskilt om den sanna berättelsen också riskerar att anses vara 

brottslig.
163

 HD:s uttalande i balkongfallet är tvetydigt men ska troligtvis 

inte tolkas som ett införande av en förklaringsbörda utan snarare i linje med 

Diesens sammanställning. Tystnaden ska bedömas inom ramen för den fria 

bevisprövningen och endast tillmätas betydelse (bevisvärde) i vissa 

situationer. 

4.4 Bevisvärderingsmetod 

Förenklat innebär bevisvärdering att rätten bedömer styrkan av den 

framlagda bevisningen. Redovisat ovan är bevisvärderingen fri vilket 

innebär att den inte är styrd av lagregler.
164

 Inom den rättsvetenskapliga 

litteraturen har åtskilliga bevisvärderingsmetoder beskrivits, exempelvis 

Diesens hypotesmetod.
165

 Ekelöf m.fl. påtalar att det går en skiljelinje 

mellan sannolikhetsorienterade metoder (frekvensteorier – baserade på 

matematiskt sannolikhetsbegrepp) och psykologiska eller kognitiva 

metoder.
166

 Syftet med denna uppsats är inte att söka fastställa vilken metod 

som bäst garanterar materiellt riktiga domar. Noterbart är dock det Ekelöf 

m.fl. har poängterat: 
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Det faktum att bevisvärdering är ett teoretiskt svårt och omdiskuterat område 

innebär inte att man som jurist kan ’hoppa över’ det med hänvisning till att 

bevisvärderingen ändå är fri. Som framhållits ovan innebär ju inte fri bevisvärdering 

att domare kan värdera bevisningen godtyckligt. Enligt RB 35:1 skall rätten göra en 

samvetsgrann prövning av bevisningen. Detta innebär dock inte att domaren kan 

nöja sig med att lyssna till sitt egen subjektiva övertygelse. Domarens övertygelse 

skall vara objektivt grundad.
167

 

 

HD poängterade i ”balkongfallet” att den fria bevisprövningen inte innebär 

att bevisvärderingen är helt överlämnad åt domstolens skönsmässiga 

bedömning utan endast rationella skäl får påverka bedömningen. Analysen 

ska utföras strukturerat och vara objektivt grundad. I ”balkongfallet” 

hänvisades till att olika avgöranden har diskuterat hur och i vilken ordning 

bevisningen bör prövas och att därmed vissa principer för 

bevisbedömningen utvecklats i rättspraxis.
168

 

 

HD poängterade att det inte är möjligt att ange en modell för 

bevisbedömningen som kan tillämpas i alla olika typer av mål och fastslog 

därefter en metod som kan användas ”i vissa fall, t.ex. i ett fall som detta”
169

 

(försök till mord).
170

 HD:s bevisvärderingmetod redovisas i sex steg och 

kommer härefter betecknas balkongmetoden: 

1. Identifiera bevisfakta som har betydelse för rättsfakta i målet 

(bevisfakta som talar för eller emot det slutliga bevistemat – 

gärningsbeskrivningen).171 

2. Värdera bevisvärdet av vart och ett av de identifierade 

bevisfaktumen.172 
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 A.A., s. 162. 
168

 NJA 2015 s. 702 p. 20–21. 
169

 NJA 2015 s. 702 p. 22. 
170

 NJA 2015 s. 702 p. 21–22. 
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 ”En metod som kan användas i vissa fall, t.ex. i ett fall som detta, är att rätten först 

identifierar de faktiska förhållanden (bevisfakta) som har åberopats och som har betydelse 

med avseende på bevistemat. Med bevistema avses då den eller de omständigheter 

(rättsfakta) som talan baseras på; i det här fallet den gärningsbeskrivning som ligger till 

grund för åtalet.” NJA 2015 s. 702 p. 22. 
172

 ”För att inte bevisbedömningen ska bli resultatet av ett mera allmänt betraktande av 

bevisningen i målet är det i regel lämpligt att domstolen värderar betydelsen av varje 

bevisfaktum.” NJA 2015 s. 702 p. 22. 
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3. Sådan bevisning som bedöms vara av mindre betydelse (har lågt 

bevisvärde) läggs till en början åt sidan (och beaktas först vid steg 

6).173 

4. Väg samman bevisvärdet för de bevisfakta som stödjer bevistemat, 

når de inte beviskravet ska friande dom meddelas utan prövning av 

resterande bevisfakta.174 

5. Når sammanvägningen beviskravet ska den tilltalades berättelse och 

övrig motbevisning granskas. Motbevisas bevistemat 

(gärningsbeskrivningen) eller om granskningen sänker det i steg 4 

sammanvägda bevisvärdet under beviskravet ska åtalet ogillas.175 

6. Avslutningsvis sker en helhetsbedömning genom en övergripande 

och slutlig sammanvägning av bevisningen, inklusive de bevisfakta 

som i steg 3 bedömdes ha mindre betydelse.176 

 

Angående sexualbrott har HD vid upprepade tillfällen poängterat att för 

fällande dom krävs det allmänna beviskravet – ställt utom rimligt tvivel.
177

 

HD uttalade i NJA 2009 s. 447 att det således inte är tillräckligt att 

målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades, att ett åtal inte i 

något sammanhang är styrkt genom att målsägandens och den tilltalades 

utsagor vägs mot varandra och att målsägandens bedöms väga tyngre.
178

 HD 
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 ”Sådan bevisning som bedöms vara av mindre betydelse kan till en början läggas åt 

sidan.” NJA 2015 s. 702 p. 22. 
174

 ”Om det visar sig att det sammanvägda värdet av den bevisning som har åberopats till 

stöd för bevistemat (gärningsbeskrivningen) inte är så högt, att det räcker för att detta ska 

vara styrkt, saknar bevisning som har åberopats mot temat betydelse. Den tilltalade ska då 

frikännas redan på grund av att bevisningen mot henne eller honom är otillräcklig.” NJA 

2015 s. 702 p. 23. 
175

 ”Om däremot bevisningen är så stark, att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ska 

vara uppfyllt, måste den tilltalades berättelse och bevisning som stöder denna granskas. 

Motbevisas det som läggs den tilltalade till last ska åtalet ogillas. Frikännande blir också 

följden om den tilltalades berättelse och annan bevisning som har åberopats mot bevistemat 

tar sådan kraft från de bevisfakta som talar för detta, att beviskravet inte är uppnått.” NJA 

2015 s. 702 p. 23. 
176

 ”Innan bevisbedömningen avslutas ska en övergripande och slutlig sammanvägning av 

bevisningen göras, och då kan det finnas anledning att också beakta sådan bevisning som 

tidigare har lagts åt sidan.” NJA 2015 s. 702 p. 23. 
177

 NJA 2010 s. 671 p. 7, NJA 2009 s. 447 (456) och NJA 1992 s. 446 (464). 
178

 NJA 2009 s. 447 (456). I NJA 1992 s. 446 använde HD uttrycket tillförlitlig istället för 

trovärdig. Om förändringen i språkbruket innebär att det efter 2009 kan räcka för fällande 
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menar dock att en alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan – i 

förening med vad som i övrigt framkommit i målet – vara tillräckligt för en 

fällande dom. Ett rimligt krav är då att målsägandens berättelse – till den del 

det är praktiskt möjligt – blivit kontrollerad under förundersökningen.
179

 

 

HD behandlade balkongmetoden i förhållande till sexualbrott i två 

avgörande enligt följande: 

I det nämnda rättsfallet uttalas att det inte är möjligt att ange en modell för 

bevisbedömningen som kan tillämpas i alla olika typer av mål (se a. rättsfall p. 21). I 

ett fall som detta bör bedömningen till en början ta sikte på den bevisning som har 

åberopats till stöd för gärningspåståendet. Det förhållandet att den tilltalade kan 

konstateras i något avseende ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter kan i princip 

inte tillmätas värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt. 

Först om åklagarens bevisning är tillräcklig ska den tilltalades berättelse och 

bevisningen som stöder denna värderas som motbevisning till det som lagts henne 

eller honom till last.
180

 

 

Att HD återigen erinrar om att det inte är möjligt att ange en modell för alla 

olika typer av mål tyder på att de tänkt fastställa ett avsteg från 

balkongmetoden för sexualbrott. Dock har HD endast förtydligat steg 4 och 

5 och särskilt markerat att även om den tilltalade har lämnat medvetet 

felaktiga uppgifter ska det inte tillmätas värde som bevisfakta till stöd för 

gärningsbeskrivningen. Med andra ord får medvetet felaktiga uppgifter 

endast påverka motbevisningens värde (sänka den tilltalades trovärdighet 

och tillförlitlighet). En alternativ tolkning är att steg 2 och 3 i 

balkongmetoden inte ska genomföras vid prövning av sexualbrott. Att 

värdera varje bevisfaktum för sig (steg 2) och att till en början lägga mindre 

betydelsefull bevisning åt sidan (steg 3) bör dock inte utgöra ett problem 

såvida HD:s markering angående medvetet felaktiga uppgifter beaktas. 

Balkongmetoden bedöms därmed i allmänhet vara gällande även vid mål 

om sexualbrott. 

 

                                                                                                                            
dom i sexualbrottsmål att målsägandes utsaga är mer tillförlitlig än den tilltalades är inte 

troligt, dock har uttrycken tillförlitlighet och trovärdighet olika innebörd. 
179

 NJA 2009 s. 447 (456). HD uttryckte dock att kravet inte ovillkorligen måste uppfyllas. 
180

 HD B 4648-16 (dom, 2017-04-13), p. 10 och B 4663-16 (dom, 2017-04-13) p. 7. 
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Angående nödvärnsinvändningar betonade HD i ”samurajsvärdet” att en 

invändning om att det rört sig om en nödvärns- eller nödsituation oftast kan 

lämnas utan avseende om det inte finns något som stödjer påståendet, i 

annat fall måste invändningen motbevisas av åklagaren.
181

 Detta uttalande 

kan tolkas som en typ av bevisvärderingsmetod som framförallt placerar 

bevisbördan vid rättsinvändningar. Metoden omfattar två steg och kommer 

härefter betecknas rättsinvändningsmetoden: 

1. Bedöm alla identifierade bevisfakta i målet översiktligt, stödjer inte 

något bevisfakta rättsinvändningen kan den lämnas utan avseende. 

2. Anträffas bevisfakta – under steg 1 – som på något sätt ger stöd för 

rättsinvändningen krävs – för fällande dom – att den motbevisas. 

4.4.1 Högsta domstolen angående analys av 
utsaga 

HD lanserade i NJA 2010 s. 671 en modell för analys av utsaga med ett 

antal kriterier för bedömningen av utsagor och betonade att vikt främst bör 

läggas vid: 

[…]faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad mån den 

är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga 

enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga 

moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. 

Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma utsagan med ledning av det 

allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt.
182

 

 

Kriterierna har analyserats av sakkunniga varefter HD reviderat dem. HD 

betonade att förhållandet att en utsaga är klar, lång och detaljrik ofta kan 

vara tecken på att den är sann men att det saknas stöd för att konstansbrister 

– att parten lägger till eller ta bort information – är ett kriterium för 

bristande tillförlitlighet. HD påtalade även att kriterierna kan vara svåra att 

använda vid bedömning av personer som av olika skäl har en bristande 

förmåga att uttrycka sig muntligen.
183
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 NJA 2012 s. 45 p. 14 och p. 17. 
182

 NJA 2010 s. 671 p. 8. 
183

 HD B 4648-16 (dom, 2017-04-13), p. 13 och B 4663-16 (dom, 2017-04-13), p. 10. 
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4.5 Sakkunniga och bevisprövning 

4.5.1 Inledning 

Vanligen anlitas läkare, tekniker och psykologer till sakkunniga. Den 

sakkunnige kan vara förordnad av rätten (domstolssakkunnig) eller anlitad 

direkt av part (partssakkunnig). Den sakkunniges uppdrags- eller 

anställningsförhållande kan betecknas som privat eller offentligt (anställd av 

myndighet) och den sakkunnige kan uttala sig i egenskap av myndighet, 

exempelvis Rättsmedicinalverket (RMV).
184

 

 

40 kap. 7 § rättegångsbalken reglerar utformningen av ett 

sakkunnigutlåtande. En offentlig sakkunnig kan ha särskilda föreskrifter om 

utlåtandet som i sådana fall ska följas, exempelvis vid utlåtande över en 

rättsmedicinsk obduktion. Utlåtandet ska ange de fakta och iakttagelser den 

sakkunniga gjort och vilka särskilda erfarenhetssatser som tillämpats vid 

utlåtandet. Har den sakkunniga tillämpat en viss metod bör även denna 

anges i utlåtandet. En utförlig redovisning av den sakkunniges argument och 

skäl för slutsatsen är av stor vikt för rättens möjlighet att värdera utlåtandet. 

Den sakkunnige avger inte alltid ett skriftligt utlåtande även om det är en 

huvudregel – åtminstone för privata sakkunnig – enligt 40 kap. 7 § 2st 

rättegångsbalken. Vidare stadgas i 40 kap. 8 § rättegångsbalken att den 

sakkunnige som huvudregel även ska höras i rätten om någon av parterna 

yrkar på det.
185

 

 

40 kap. 7-8 §§ rättegångsbalken gäller för både parts- och 

domstolssakkunniga men hörs en partssakkunnig inför rätten tillämpas 

reglerna i 36 kap. rättegångsbalken för vittnen istället (enligt 40 kap. 19 § 

rättegångsbalken). Det får bland annat följden att den specifika ed för 

sakkunniga, stadgad i 40 kap. 9 § rättegångsbalken, endast avläggs av 

domstolssakkunniga. Viktigt att uppmärksamma är att även om reglerna för 

vittnen ska tillämpas på partsakkunnig ses de fortfarande som sakkunniga. 
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 EDELSTAM 1991, s. 22–23. 
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 EDELSTAM 1991., s. 311–312. 
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HD uttalade i NJA 1992 s. 446 att det – för att förebygga risken för 

partiskhet – är angeläget att domstolen och inte någon av parterna utser den 

sakkunnige. Vidare är det enligt HD i de flesta fall tillräckligt med att en 

sakkunnig förordnas.
186

 Målet avsåg sexualbrott och användandet av 

vittnespsykologer som sakkunniga. Slutsatsen bör dock gälla generellt för 

sakkunniga i brottmål. Enligt 23 kap. 14 § 2st rättegångsbalken har 

förundersökningsledaren (ofta åklagaren) en möjlighet att framställa en 

begäran om att en sakkunnig utses av rätten redan under förundersökningen. 

Trots HD:s uttalande är det enligt Bergwallkommissionen betydligt 

vanligare att sakkunnig anlitas av part än förordnas av domstol.
187

 

4.5.2 Särskilda erfarenhetssatser 

Vid avsnitt 4.1 definierades begreppet erfarenhetssats. En erfarenhetssats 

kan antingen vara allmän eller särskild. Distinktionen har problematiserats 

utav Edelstam och han ifrågasätter om det ens är praktiskt möjligt att fastslå 

gränsdragningen. Bland annat argumenterar han för att en erfarenhetssats 

kan ändras över tid, exempelvis var det på slutet av 1800-talet inte allmänt 

veterligt att en glödlampas ljusförmåga är beroende av att elektrisk ström 

leds genom koltråd.
188

 Utgångspunkten för analysen i denna uppsats är dock 

att allmänna erfarenhetssatser är allmänt veterliga och erfarenheter domaren 

själv besitter och tillämpar men att särskilda erfarenhetssatser kräver 

fackkunskap från sakkunniga.
189

 

4.5.3 Den sakkunniges uppdrag 

Uppdraget styr den sakkunniges uppgift och vad hen ska uttala sig om 

varför det är viktigt att det är skriftligt och omsorgsfullt formulerat, särskilt 

viktigt att förtydliga om uppdraget innebär att experten endast ska tillföra 

särskilda erfarenhetssatser eller även tillämpa dem.
190

 Det senare är enligt 
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 NJA 1992 s. 446 (465). 
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 SOU 2015:52 s. 61. 
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 Med hänvisning till ljuskällors utveckling kan det ifrågasättas hur allmänt veterlig en 

glödlampas ljusförmåga idag är men ifrågasättandet ökar snarare styrkan i Edelstams 

argument om att erfarenhetssatser ändras över tid. 
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 EDELSTAM 1991, s. 116–118. 
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 A.A., s. 285. 
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Ekelöf normalfallet vilket Edelstam tror kan förklaras med att det är 

tillämpningen som skapar problem och kräver expertis. Konkret innebär det 

att den sakkunnige tillför särskilda erfarenhetssatser i målet och tillämpar 

dessa på fakta i målet, exempelvis sannolikheten för att den misstänkte har 

skrivit en viss text.
191

 Erfarenhetssatser kan variera i styrka mellan de 

starkaste av naturlags karaktär till de svagaste vilka gränsar mot fördomar, 

att bestämma en erfarenhetssats styrka ingår som en viktig uppgift för den 

sakkunnige.
192

 

 

NJA 1992 s. 446 har tolkats som en indikation från HD att den sakkunnige 

bör ges ett relativt begränsat uppdrag och att den sakkunnige inte allmänt 

ska uttala sig om skuldfrågan eller bedriva egen brottsutredning.
193

 

Angående vittnespsykologiska utlåtande – då huvuddelen av materialet 

består av målsägandens utsaga ställd mot den tilltalades – påpekar Edelstam 

att det i praktiken ofta innebär ett uttalande i skuldfrågan genom att visa att 

den ena utsagan inte är tillförlitlig.
194

 

4.5.4 Värdering av sakkunnigbevisning 

En sakkunnig är en typ av bevismedel vilket utöver att tillföra särskilda 

erfarenhetssatser kan utgöra bevis- eller hjälpfakta genom egna 

observationer och tillämpning av erfarenhetssatser. Diesen påpekar vikten 

av att skilja på utlåtanden där sakkunniga gjort egna observationer – 

exempelvis träffat en patient – och utlåtande som enbart bygger på 

dokument, exempelvis patientjournaler. Den senare typen av utlåtande är 

endast hjälpfakta – tolkningshjälp för att värdera exempelvis en skada – och 

inget bevisfaktum.
195

 Med andra ord är det en skillnad mellan värdering av 

sakkunnigbevisning och bevisvärdering med hjälp av sakkunnigbevisning 

även om det senare kräver det förstnämnda.
196
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Rätten ska bland annat fastställa bevisvärdet av den sakkunniges iakttagelser 

och ta ställning till de tillförda erfarenhetssatsernas styrka.
197

 HD uttalade 

följande i NJA 1992 s. 446: 

Det står klart att domstolarna inte okritiskt kan utgå från vad som sägs av anlitade 

psykologiska experter. När det är fråga om trovärdigheten hos en målsägande eller 

ett vittne måste domstolen alltid göra en självständig bedömning som grundar sig på 

utredningen i målet i dess helhet. Vid sin värdering av ett expertutlåtande bör 

domstolen utgå från att, även om utlåtandet har avgetts av en person med 

vetenskaplig skolning, det inte är fråga om tillämpning av någon exakt vetenskap. 

Domstolen måste också alltid beakta risken för att en expert, måhända omedvetet, 

identifierar sig med en av parterna.
198

 

 

Domstolen måste med andra ord kritiskt värdera den sakkunnige, 

sakkunnigutlåtandet och de särskilda erfarenhetssatser som tillförts målet. 

Angående sakkunnigas utlåtande över rättspsykiatriska undersökningar 

konstaterade HD i NJA 2004 s. 702 att domstolens utrymme för egen 

prövning är begränsat men att ett sakkunnigutlåtande till sin natur kan 

bemötas. Har flera utlåtande inhämtats får inte domstolen undandra sig att 

jämföra och bedöma utlåtandena. Domstolen ska däremot inte självständigt 

göra någon medicinsk bedömning och måste därmed vara mycket försiktiga 

med bedömningar av den tilltalades egna uppträdande inför rätten. HD 

listade olika faktorer som kan påverka den egna prövningen:
199

 

1. Sakkunskapen hos de personer som yttrat sig 

2. Underlaget de använt sig av 

3. Förutsättningarna för deras observationer (t.ex. 

undersökningssituation och tidsrymd) 

4. De bedömningar sakkunniga gjort och hur de redovisats 
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 A.A., s. 379. 
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 NJA 2004 s. 702 (720). 
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4.5.5 Vid den rättsvetenskapliga litteraturen 
identifierade felkällor 

Vid den rättsvetenskapliga litteraturen har ett flertal olika felkällor vid 

bevisvärderingen av sakkunnig identifierats och påtalats. Angående 

forensiska bevis har Diesen bland annat påpekat att analysen av bevisen 

görs av människor och människor gör fel. Det kan närmast tyckas självklart 

men rätten får inte förbise risken för felsteg vid analysen eller i hanteringen 

av bevisen. Vidare lyfter Diesen fram att det är välkänt att extrainformation 

i samband med den sakkunniges utredning kan bli mycket styrande för 

analysen. Exempelvis är det mycket mer sannolikt att sakkunniga finner en 

matchning mellan ett spår och den tilltalade (misstänkte under 

förundersökningen) om de före analysen fått information om att hen 

erkänt.
200

 

 

Konstaterat i avsnitt 4.5 förespråkar HD att domstolen förordnar den 

sakkunnige. Edelstam har lyft fram att det finns en risk att rätten alltid 

värderar en domstolssakkunnig högre på grund av dess opartiskhet. Rätten 

måste även titta på styrkan i den vetenskapliga argumentationen. Kort sagt 

kan en jävig partssakkunnig ha högre styrka i den vetenskapliga 

argumentationen än en opartisk domstolssakkunnig.
201

 Vidare påtalar 

Edelstam att förhållandet mellan bevismetoder som tillämpas i rättsliga 

sammanhang och metoder som används i utomrättsliga sammanhang kan 

medföra att en tillförd erfarenhetssats är av så låg styrka att det är tveksamt 

om den ska läggas till grund för rättens bevisvärdering. Exempelvis om den 

sakkunniga i sin metod utgått från fakta som kan problematiseras eller helt 

ifrågasättas.
202
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 Diesen illustrerar problematiken med pastorn Helge F som fälldes för anstiftan till mord 

på sin andra fru Alexandra (Knutbyfallet). Helges första fru Helene hittades några år 

tidigare i ett vattenfyllt badkar, klädd i nattlinne och med inslagen tinning. I den 

ursprungliga dödsfallsutredningen fann de sakkunniga att det med stor sannolikhet (ca 90 

%) rörde sig om ett olycksfall. När Helge även misstänktes för att ha mördat Helene fann de 

sakkunniga – trots att utredningen gjordes på samma material och utfördes delvis av samma 

sakkunniga – att hon med stor sannolikhet (ca 90 %) hade bragts om livet. Det är en 

anmärkningsvärd skillnad beroende av att någon misstänkts för brott eller ej. DIESEN 2015, 

s. 281–282. 
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Wahlberg har påpekat att skillnad mellan juridiska och naturvetenskapliga 

beviskrav kan leda till olika slutsatser och att olikheten då kan vara helt 

rationell.
203

 Vidare finns det en risk för missförstånd genom att olika 

begrepp ges olika innebörd inom de olika vetenskaperna, även om samma 

ord har använts – exempelvis orsaka eller skada – kan det ifrågasättas om 

exakt samma företeelser har avsetts.
204

 Wahlberg har lyft fram att juridiskt 

beviskrav och den juridiska innebörden av ett begrepp måste ha företräde i 

en juridisk kontext annars besvaras en naturvetenskaplig fråga, felet att ”ge 

rätt svar på fel fråga”
205

 uppstår.
206

För att avgöra betydelsen av ett 

naturvetenskapligt känt samband (en särskild erfarenhetssats) krävs därmed 

att rätten även gör en helhetsbedömning av eventuella naturvetenskapliga 

beviskrav och innebörden av de naturvetenskapliga begreppen.
207

 

 

Wahlberg m.fl. har också poängterat att den sakkunnige kan ha sekundära 

intressen som riskerar att påverka dess utlåtande. Vid rättsliga prövningar av 

tvångsvårdbeslut är den sakkunnige exempelvis kollega med läkaren som 

gjort den ursprungliga bedömningen. Det kan skapa ett sekundärt intresse av 

att upprätthålla en god relation. Det sekundära intresset kan vara mer eller 

mindre starkt.
208

 

 

Sammanfattningsvis har därmed ett flertal felkällor identifierats, felkällor 

som rätten ska undvika vid värdering av sakkunnigbevis och bevisvärdering 

med hjälp av sakkunniga. De felkällor, som uppmärksammats ovan, är inte 

uttömmande; fler felkällor har säkert påtalats inom den rättsvetenskapliga 

litteraturen och fler felkällor kommer med lika stor säkerhet att identifieras 

inom det fortsatta vetenskapliga arbetet. De uppmärksammade felkällorna 

kan sammanfattas enligt följande lista: 

1. En sakkunnig kan begå misstag och fel i samband med utredningen 

och upprättandet av ett sakkunnigutlåtande. 

                                                 
203

 WAHLBERG 2009/10, s. 892. 
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 A.A., s. 893. 
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 A.A., s. 895. 
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 IBID. 
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 A.A., s. 898. 
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 WAHLBERG M.FL. 2015, s. 642–643. 
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2. En sakkunnig kan styras av extrainformation vid analysen. 

3. En sakkunnig kan medvetet eller omedvetet identifiera sig med en av 

parterna. 

4. En sakkunnig kan ha medvetna eller omedvetna sekundära intressen. 

5. Rätten kan övervärdera opartiskhet (eller partiskhet) till förmån för 

styrkan i den vetenskapliga argumentationen. 

6. Rätten kan förbise att även granska den sakkunniges metod. 

7. Det finns en risk att rätten och en sakkunnig missförstår varandra 

genom att de har olika definitioner av språkligt samma begrepp. 

4.6 Sammanfattning 

Åklagaren har bevisbördan för alla steg i Jareborgs brottsbegrepp. 

Brottsbeskrivningsenligheten inkluderar att åklagaren bevisar att kravet på 

gärningskontroll är uppfyllt. Om den tilltalade påstår att hen sov vid 

gärningen är det ett motbevis mot åklagarens bevistema (främst mot 

deltemat att kravet på gärningskontroll är uppfyllt). Enligt steg fem i 

balkongmetoden ska – om åklagarens bevistema inte direkt motbevisas – 

rätten pröva om påståendet sänker värdet på åklagarens bevisning så att 

bevisningen inte längre uppnår beviskravet ställt utom rimligt tvivel. 

 

Vid rättens prövning krävs ett tillförande av särskilda erfarenhetssatser om 

sömnstörningar och relevanta medicinska aspekter. En sakkunnig kan utöver 

att tillföra särskilda erfarenhetssatser utgöra eget bevis- och hjälpfaktum 

genom observationer och tillämpning av erfarenhetssatser. Vid förordnandet 

(eller anlitandet) och bedömningen av sakkunnigbevisning ska rätten vara 

observant på felkällor som kan uppstå. 
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5 Rättsfallsmaterial 

5.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar anträffat rättsfallsmaterial efter de avgränsningar 

som redovisats i avsnitt 1.4. Rättsfallsmaterialet består av 75 

tingsrättsdomar varav 42 har överklagats och avgjorts av hovrätt. 

Genomgående har två typfall – sexualbrott och brottslighet relaterad till 

bilkörning – anträffats varför materialet har indelats under följande tre 

kategorier: 

1. Sexsomni 

2. Bilkörning 

3. Övriga fall 

 

Inledningsvis kommer två utvalda rättsfall (ett av varje typfall) ges en 

fördjupad beskrivning för att ge en bredare insikt om rättsfallens struktur.
209

 

Rättsfallsmaterialet systematiseras och presenteras översiktligt under avsnitt 

5.2 till 5.4 med en strukturering av återkommande förutsättningar, metoder, 

bevis- och hjälpfakta. En fördjupad redovisning sker gemensamt för 

samtliga rättsfall under avsnitt 5.5 till 5.7. 

5.1.1 Rättsfall från Hovrätterna 2014:32 – 
Sexsomni 

Den tilltalade åtalades för våldtäkt genom att ha fört in sin penis och sina 

fingrar i målsägandes slida samt tryckt sitt underliv mot hennes stjärt, han 

utnyttjade otillbörligen att hon på grund av sömn befann sig i en särskilt 

utsatt situation. Gärningen styrktes av målsägandes trovärdighet samt 

bevisning i form av sperma i målsägandes slida och utdrag från chat-

konversation. Huvudfrågan rätten behandlade var om den tilltalade haft 

                                                 
209

 Rättsfallet för sexsomni är B 785-14 (Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2014-09-08, 

nr. 12 i tabellen under avsnitt 5.2) motiverat av att det är publicerat i RH och ska därmed 

vara vägledande för rättstillämpningen i brist på prejudikat från HD. Rättsfallet för 

bilkörning är B 1712-15 (Göta Hovrätt, dom 2016-03-03, nr. 46 i tabellen under avsnitt 5.3) 

motiverat av att tingsrätten och den tilltalade hänvisat till målet vid två andra rättsfall (fall 

59 och 63 i tabellen under avsnitt 5.3). 
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uppsåt vilket han menade att han saknat genom att även han sov vid 

gärningen. 

 

Målsägande och den tilltalade hade inte träffat varandra tidigare men kände 

varandra via ett chat-forum. Den tilltalade sov hos målsägande i delad säng 

och hon vaknade av att den tilltalades fingrar rörde sig in och ut i underlivet. 

Hon vågade inte säga något utan väntade tills han var klar, händelsen pågick 

ca 10–15 minuter. Efteråt gick hon ut på balkongen, när hon var där kom 

den tilltalade dit och frågade om hon inte skulle komma in till sängen igen. 

 

Professor Jerker Hetta hördes vid tingsrättsförhandlingen, åberopad av 

åklagaren och vid hovrättsförhandlingen hade den tilltalade även åberopat 

en sömnexpert, överläkare Lena Leissner. Ingen av de sakkunniga 

sömnexperterna genomförde kliniska sömnundersökningar av den 

tilltalade.
210

 

 

Den tilltalade dömdes i tingsrätten. Hetta uttryckte att vid en bedömning om 

en viss sexuell handling skett i sömnen kontrolleras främst om personen 

visat sömngångarbeteende tidigare. Hetta fick först ta del av förhör under 

förundersökningen. Han bedömde utifrån förhören att inget dokumenterats 

som gav stöd till att den tilltalade någonsin tidigare lidit av ett 

sömngångarbeteende, vilket heller inte den tilltalade kunnat erinra sig om. 

Hetta ansåg att det inte förelåg några särskilda riskfaktorer i övrigt. Vid 

förundersökningens senare del framkom en tidigare flickvän till den 

tilltalade och berättade om att han vid ett tillfälle påbörjat ett samlag i 

sömnen. Enligt Hetta var det svårt att komma fram till direkta slutsatser av 

ett enda tillfälle. Tingsrätten konstaterade att det var märkligt att den 

                                                 
210

 Vid förundersökningsförhör med Hetta och Leissner – efter tingsrättsförhandlingen – har 

båda berört att sömnundersökningar skulle kunna leda till ett avgörande med större 

säkerhet. Hetta uttryckte dock att det kunde diskuteras om sömnundersökningar hade något 

bevisvärde överhuvudtaget, se vidare avsnitt 5.6.1. Ny skriftlig bevisning i hovrätten var 

journalhandling och medicinförteckning beträffande den tilltalade. Hovrätten skriver 

exempelvis i domskälen ”I den information som presenterats i målet beträffande [den 

tilltalade] har hon [Leissner] inte funnit någon faktor som specifikt talar för sexsomni men 

ändå […]” (rättsfall 12, tabell i avsnitt 5.2, hovrättens domskäl, s. 5.). Det får antas att en 

sömnundersökning hade nedtecknats i ett sakkunnigutlåtande och att hovrätten hänvisat till 

en sådan i domskälen varför slutsatsen är att kliniska sömnundersökningar inte genomförts. 
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tilltalade inte erinrat sig händelsen då han fått frågan vid flera tillfällen 

under förundersökningen. Den tilltalade hade också gått ut på balkongen 

och haft en dialog med målsägande. Hetta uttryckte att det är möjligt att 

svara ja och nej och följa anvisningar i sömnen men knappast föra 

resonemang vilket tingsrätten också tog fasta på och bedömde att 

balkongbesöket talade mot sömngångarbeteende. 

 

Tingsrätten hänvisade även till tidigare friande dom
211

 och pekade på att det 

som skilde sig var att vid den domen fanns omfattade utredning om uppvisat 

sömngångarbeteende vid flera olika tillfällen tidigare samt att flera 

riskfaktorer förekommit såsom att den tilltalade sovit för lite och varit 

påverkad av alkohol. 

 

Hovrätten konstaterade att avgörande för skuldfrågan var om den tilltalade 

helt och hållet saknat minne
212

 från händelsen och betonade att: 

För slutsatsen krävs inte full bevisning utan det räcker med att invändningen mot 

bakgrund av utredningen i målet inte framstår som så orimlig att den kan lämnas 

utan avseende och att den inte heller motbevisas.
213

 

 

Leissner förklarade att sexsomni är ett förhållandevis nytt forskningsområde 

men att beteendet kunde triggas av förväntningar som följt med i sömnen. 

Leissner påpekade även att det är möjligt att ha perioder av uppemot tre 

minuters vakenhet utan att minnas det. Leissner fann inga fakta i målet som 

talade specifikt för sexsomni hos den tilltalade men pekade på ärftlighet som 

en riskfaktor. Enligt Leissner var det möjligt att den tilltalade utfört den 

påstådda gärningen i sömnen. Den tilltalades före detta sambo vittnade om 

tidigare episoder av sexsomni, hans mor vittnade om sömngångarbeteende i 

familjen och hans moster vittnade om egna sömnstörningar. 

 

Hovrätten ogillade åtalet på grund av att uppsåt ej visats. En enhällig hovrätt 

konstaterade att målsägande inte kunnat återge detaljer som klargjorde om 
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 Rättsfall 9 i tabellen vid avsnitt 5.2. 
212

 Hovrätten förefaller förbisett distinktionen mellan att inte minnas och inte vara vid 

medvetande, se not 213. 
213

 Rättsfall 12 i tabellen vid avsnitt 5.2, hovrättens domskäl, s. 4. 
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den tilltalade var vid medvetande eller ej. Vidare inrymdes den tilltalades 

balkongbesök väl inom de tre minuter Leissner angivit som möjliga för en 

kvardröjande omedvetenhet.
214

 Både Leissner och Hetta bekräftade att det 

var tekniskt möjligt att genomföra ett samlag i sömnen och den möjliga 

riskfaktorn av ärftlighet fick visst stöd av vittnen.
215

 

5.1.2 Göta Hovrätt B 1712-15 – Bilkörning 

Den tilltalade åtalades för grovt rattfylleri genom att ha kört personbil efter 

att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att 

alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter färden uppgått till 1,20 

promille. Gärningen styrktes av analysbesked och den tilltalades egna 

medgivande om att han framfört personbilen. Den avgörande frågan var om 

den tilltalade haft uppsåt till gärningen, vilket den tilltalade bestred med 

uppgiften att han befann sig i ett sömntillstånd vid körningen och därför inte 

var medveten om sitt handlande. 

 

Den tilltalade berättade att han hade sömnproblem och därför hade 

ordinerats insomningstabletten Stilnoct. Kvällen före gärningen hade han 

tagit två tabletter Stilnoct, på morgonen före gärningen hade han tagit 

ytterligare två tabletter Stilnoct samt whiskey och därefter mindes han inget 

förrän han vaknade upp på sjukhuset (den tilltalade körde av vägen kl. 12.56 

samma dag och provtagningen genomfördes 14.15). 

 

På grund av intaget av Stilnoct genomfördes en kompletterande analys 

angående förekomsten av läkemedel i den tilltalades blod samt att 

överläkare Maria D Cherma och toxikolog Fredrik Kugelberg – från RMVs 

rättskemiska avdelningen – författade ett yttrande över det rättskemiska 

analysresultatet. Cherma hördes även under tingsrättsförhandlingen. Någon 

ytterligare sömnexpert förordnades inte. I tilläggsanalysen påvisades 0,8 

                                                 
214

 Leissner uttryckte dock att en person kan vara vaken i perioder om tre minuter utan att 

minnas det vilket hovrätten sedan refererar till som en kvardröjande omedvetenhet. Här 

förefaller hovrätten förbisett distinktionen medveten utan minne och omedveten vilket 

berörs närmare i avsnitt 6.3.6. 
215

 RÅ överklagade inte domen till HD. Bevisläget framstod som mer komplicerat än vad 

domskälen gav sken av och målet var därav inte så renodlat att det lämpade sig för 

prövning i HD. ÅM 2014/6762, s. 3. 
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mikrogram zolpidem (vilket finns i läkemedlet Stilnoct) samt ytterligare 

läkemedel. Genom den höga halten zolpidem bedömde RMV att den 

tilltalade överskridit ordinerad dos.
216

 

 

RMV poängterade att ett läkemedel endast kan höja alkoholhalten i blodet 

om det också innehåller alkohol. Läkemedlet i det aktuella fallet var i 

tablettform och kunde därmed inte ha höjt alkoholhalten. RMV beskrev att 

zolpidem är ett snabbt verkande sömnmedel som ska intas omedelbart före 

sänggående. Vanliga biverkningar är yrsel, dåsighet, illamående, 

minnesstörningar m.fl. och RMV beskrev att det finns rapporterade fall där 

omedvetna handlingar såsom sömngång och andra associerade beteenden 

(köra bil, laga/äta mat, telefonera, ha sex) har observerats. RMV hänvisade 

till att två olika studier hade rapporterat väldigt låg frekvens sömngång som 

biverkning (1 % respektive 0,3 %) och att sömngången då vanligtvis sker 

cirka en till tre timmar efter insomnandet. Risken att drabbas av sömngång 

beskrevs högre om patienten tidigare haft sömngångsproblem eller haft en 

period med sömnlöshet och/eller stress. En av RMVs slutsatser var att 

kombinationen alkohol och zolpidem tycktes öka risken för biverkningar.
217

 

 

En oenig tingsrätt dömde den tilltalade då de konstaterade att han hade kört 

bil en inte helt obetydlig sträcka, att bilkörning inte var en okomplicerad 

handling och att det därmed var uteslutet att den tilltalade kunde kört i ett 

sömntillstånd. Dock var rättens ordförande skiljaktig och röstade för att 

ogilla åtalet, framförallt på grund av RMVs yttrande om biverkningar och 

avsaknaden av bevisning mot den tilltalades påstående. 

 

Hovrätten poängterade att den tilltalades kombination av Stilnoct och 

alkohol kunde öka risken för biverkningar och att han hade stora 

sömnproblem. Hovrätten slog fast att det därmed inte gick att utesluta att 

den tilltalade kört sträckan (cirka 1–1,5km) i sömnen även om det rent 

allmänt framstod som osannolikt. Hovrätten påtalade att det avgörande var 

om vittnet (den tilltalades sambo) styrkte att den tilltalade inte befann sig i 
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 Rättsfall nr. 46 i tabellen under avsnitt 5.3, hovrättsdomen, Bilaga 2. 
217
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ett sömntillstånd. Den tilltalades sambo uppgav att hon försökt hindra 

honom från att åka iväg men att han var helt okontaktbar, att hon upplevde 

honom som förbytt och att det kändes som han inte var vid medvetande. 

Åklagaren konfronterade dock vittnesmålet med förhörsuppgifter hon 

lämnat till polisen precis efter gärningen vilka snarare tydde på att den 

tilltalade varit vaken. Hovrätten bedömde dock att hon lämnat godtagbara 

förklaringar till att förhörsanteckningarna blivit missvisande och 

konstaterade att förhörsanteckningarna inte kunde tillmätas någon nämnvärd 

betydelse då polismannen inte hörts i målet. Hovrätten menade att sambons 

vittnesmål i tingsrätten gav starkt stöd för att den tilltalade gått i sömnen och 

deras slutsats var att: 

[…]det inte är ställt utom rimligt tvivel att [den tilltalade] var medveten om sitt 

handlande på det sätt som krävs för att uppsåt ska anses föreligga.
218

 

 

Hovrätten prövade avslutningsvis om den tilltalade kunde tillskrivas ett 

eventuellt likgiltighetsuppsåt genom att ha kombinerat Stilnoct och alkohol. 

Då det inte var bevisat att den tilltalade hade insett att kombinationen skulle 

medföra en risk för bilkörning i sömnen skulle han helt frikännas från 

ansvar. 

5.2 Sexsomni 

Tabellen nedan innehåller den del av rättsfallsmaterialet där gärningen har 

en sexuell karaktär, det är framförallt vid åtal om våldtäkt som 

gärningspersoner har påstått att de utfört gärningen i sömnen. Av 28 

tingsrättsdomar tilldömdes slutligen 15 (54 %) gärningspersoner 

straffansvar, dock var inte sömnfrågan avgörande i sju av de rättsfall där 

åtalet slutligen ogillades.
219

 

Dom/Mål-nr Tingsrätt Saken Dom Hovrätt Dom/Mål-nr Dom Nr 

2007-08-28 
B 2819-07 

Lund Våldtäkt Friad Skåne och 
Blekinge 

2008-07-03 
B 2144-07 

Dömd**** 1 

2008-12-15 
B 707-07 

Haparanda Våldtäkt Dömd    2 

2009-12-30 
B 932-09 

Alingsås Våldtäkt*** Dömd Västra 
Sverige 

2010-06-18 
B 1331-10 

Dömd 3 

2010-09-01 Haparanda Våldtäkt Dömd Övre 2011-02-28 Friad 4 

                                                 
218

 Rättsfall 46 i tabellen under avsnitt 5.3, hovrättens domskäl, s. 3. 
219

 Valt redovisningssätt ska utläsas värderingsfritt, se avsnitt 1.4. 
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B 317-09 Norrland B 784-10 

2010-10-14 
B 3450-09 

Västmanland Våldtäkt Dömd Svea 2012-06-29 
B 9197-10 

Friad* 5 

2011-04-20 
B 2794-10 

Attunda Sexuellt övergrepp 
mot barn 

Friad    6 

2012-02-13 
B 12950-11 

Göteborg Våldtäkt Dömd Västra 
Sverige 

2013-04-04 
B 1899-12 

Dömd 7 

2012-05-21 
B 4722-11 

Kalmar Sexuellt övergrepp 
mot barn 

Dömd Göta 2013-04-19 
B 1870-12 

Friad* 8 

2012-06-08 
B 172-12 

Lycksele Våldtäkt Friad Övre 
Norrland 

2012-10-26 
B 564-12 

Friad 9 

2012-06-21 
B 1139-12 

Sundsvall Våldtäkt Dömd Nedre 
Norrland 

2012-08-23 
B 737-12 

Dömd 10 

2013-05-30 
B 563-12 

Östersund Våldtäkt** Dömd Nedre 
Norrland 

2014-02-18 
B 759-13 

Dömd 11 

2014-06-12 
B 861-14 

Östersund Våldtäkt Dömd Nedre 
Norrland 

2014-09-08 
B 785-14 

Friad 12 

2014-10-21 
B 5196-13 

Örebro Våldtäkt** Dömd Göta 2014-12-22 
B 3000-14 

Friad* 13 

2014-11-25 
B 5407-14 

Södertörn Våldtäkt Dömd Svea 2015-10-09 
B 11990-14 

Dömd 14 

2015-02-20 
B 102-15 

Skaraborg Våldtäkt Friad Göta 2015-09-14 
B 769-15 

Friad 15 

2015-03-06 
B 133-15 

Kalmar Våldtäkt Dömd Göta 2015-04-30 
B 809-15 

Dömd 16 

2015-03-17 
B 1528-14 

Jönköping Våldtäkt Dömd Göta 2016-02-23 
B 1006-15 

Friad* 17 

2015-04-28 
B 765-14 

Värmland Våldtäkt, mindre 
grovt brott 

Dömd    18 

2015-08-04 
B 4180-15 

Malmö Våldtäkt Dömd Skåne och 
Blekinge 

2016-02-26 
B 2188-15 

Dömd 19 

2015-09-09 
B 3099-15 

Lund Våldtäkt** Dömd**
** 

Skåne och 
Blekinge 

2015-12-14 
B 2300-15 

Dömd 20 

2016-04-18 
B 139-16 

Mora Våldtäkt mot barn Friad* Svea 2016-12-07 
B 4384-16 

Friad* 21 

2016-05-30 
B 623-16 

Solna Våldtäkt mot barn Dömd Svea 2016-07-18 
B 4980-16 

Friad 22 

2016-06-13 
B 11966-15 

Södertörn Våldtäkt** Dömd Svea 2016-09-01 
B 5855-16 

Friad* 23 

2016-10-04 
B 1195-16 

Eksjö Sexuellt 
ofredande** 

Dömd Göta 2016-12-22 
B 2728-16 

Friad* 24 

2016-10-28 
B 7467-15 

Solna Våldtäkt Dömd    25 

2016-12-28 
B 766-16 

Linköping Våldtäkt, mindre 
grovt brott 

Dömd    26 

2017-01-20 
B 3677-16 

Linköping Våldtäkt, mindre 
grovt brott 

Dömd Göta 2017-03-10 
B 326-17 

Dömd 27 

2017-03-08 
B 7476-16 

Solna Våldtäkt, mindre 
grovt brott** 

Dömd    28 

*Sömnfrågan ej avgörande för domen (utgången i målet). 
**Ytterligare åtalspunkt (-er) – ej sömnrelaterade. 
***Ytterligare åtalspunkt (-er) och fler tilltalade – ej sömnrelaterade. 
****Den tilltalade dömdes dock för annan rubricering. Vid rättsfall 1 för sexuellt tvång och rättsfall 20 för 
sexuellt ofredande. 

 

RH 2014:32 bekräftar typfallet av sexsomni genom att den tilltalade och 

målsägande var bekanta
220

 och att de delade säng/sovplats.
221

 Vidare har 

                                                 
220

 Vid alla rättsfall förutom 17, 20 och 24 hade den tilltalade och målsägande åtminstone 

träffats eller pratat någon gång tidigare, vid många rättsfall hade de känt varandra väl. Den 

tilltalade och målsägande i RH2014:32 hade förvisso inte träffats tidigare men kände 

varandra genom ett chatforum. 
221

 Endast vid rättsfall 3, 4, 6, 7, 17, 22 och 24 sov den tilltalade och målsägande på olika 

platser. 
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rätten oftast fokuserat på om den tilltalade sovit under gärningen efter att 

snabbt konstaterat att målsägande otillbörligen har utnyttjats i en – genom 

sömn och/eller berusning – särskilt utsatt situation. RH 2014:32 skiljer sig 

från majoriteten av rättsfallen genom att varken den tilltalade eller 

målsägande har druckit alkohol.
222

 

 

Rätten har genomgående avgjort sömnpåståendet som en fråga om den 

tilltalade varit tillräckligt medveten för att ha uppsåt till gärningen.
223

 Rätten 

har vidare oftast behandlat påståendet om sömn som en invändning och 

använt sig av rättsinvändningsmetoden.
224

 Beviskravet har också i många 

fall uttryckligen varit ställt utom rimligt tvivel även för bevisning av 

uppsåt.
225

 Rätten förefaller inte i något rättsfall bedömt bevisningen utifrån 

ett lägre beviskrav.
226

 

 

Särskilda erfarenhetssatser om sömn och sömnstörningar har vid de flesta 

rättsfall tillförts målet genom sakkunnigutlåtande och förhör med 

sakkunniga, de sakkunniga har även utgjort hjälpfakta genom att 

bevisvärdering har skett med hjälp av sakkunniga. Sakkunniga har inte vid 

något rättsfall utfört kliniska undersökningar varför de ej genererat 

självständiga bevisfakta.
227

 Rätten har vid ett rättsfall betecknat särskilda 

erfarenhetssatser allmänt kända.
228

 RH 2014:32 skiljer sig från majoriteten 

av rättsfallen genom att fler än en sömnexpert har anlitats som sakkunnig. 

Rättens har endast vid ett rättsfall förordnat den sakkunnige, hantering av 

sakkunniga (avseende sömnfrågan) presenteras genom följande tabell: 

                                                 
222

 Parterna har druckit alkohol före gärningen i samtliga fall förutom i 12, 14, 22 och 24, 

dock har alkoholkonsumtion endast i fem fall bekräftats genom analysresultat – 10, 17, 20, 

25 och 27. 
223

 Rättsfall 2, 4, 6-12, 14-23 och 25-28. 
224

 Uttryckligen i 18 av rättsfallen men oklart i rättsfall 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, 25 och 28. 
225

 Rättsfall 6, 8, 13, 15, 18, 19, 22-24 och 27. 
226

 Rätten har åtminstone inte uttryckligen dokumenterat ett lägre beviskrav i domskälen 

men vid exempelvis rättsfall 20 har domstolen skrivit ”utgångspunkten blir därmed” varför 

det inte går att utläsa beviskravet. 
227

 Slutsatsen baseras på bedömningar likt not 209 ovan. Vidare har rätten vid ett flertal 

rättsfall uttryckligen skrivit att undersökningar inte genomförts, exempelvis rättsfall 19, 

hovrättens domskäl, s. 3. Ytterligare argument för slutsatsen är att i rättsfall 58 – där 

sömnundersökning genomfördes – redovisade rätten tydligt undersökningen sort, vem som 

genomfört undersökningen och undersökarens slutsats (diagnos). 
228

 Rättsfall 26, s. 6. 
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Nr. Domstols-
sakkunnig 

Partssakkunnig 
(Åkl.) 

Partssakkunnig 
(Försvar) 

Utlåtande Förhör Bedömning av det enskilda 
fallet/sannolikhet 

1 
  

S.A 
 

Ja 
 2 L.G P-A.K 

 
Ja 

 
Ja (L.G, P-A.K) 

3 
  

L.G 
 

Ja 
 4 

 
P-A.K 

 
Ja Ja 

 5 
 

J.H** J.H** ? 
  6 

 
A.K* 

  
Ja 

 7 
  

J.H Ja Ja 
 8 

      9 
 

J.H 
  

Ja Ja (J.H) 

10 
      11 
      12 
 

J.H L.L 
 

Ja Ja (J.H, L.L) 

13 
 

J.H L.L Ja (J.H) Ja Ja (J.H) 

14 
      15 
 

J.H   Ja Ja Ja (J.H) 

16 
      17 
      18 
 

J.H 
  

Ja 
 19 

 
J.H, T.Å L.L Ja (J.H, T.Å) Ja Ja (J.H, T.Å, L.L) 

20 
 

J.H J.H Ja Ja Ja (J.H) 

21 
 

J.H 
 

Ja Ja Ja (J.H) 

22 
 

J.H 
  

Ja Ja (J.H) 

23 
 

J.H 
 

Ja Ja Ja (J.H) 

24 
      25 
 

J.H 
  

Ja Ja (J.H) 

26 
      27 
      28 
      Docent Stefan Arver (S.A), Överläkare Ludger Grote (L.G), Chefsöverläkare Per-Axel Karlsson (P-A.K), Professor 

Jerker Hetta (J.H), Läkare Anna Kubat (A.K), Överläkare Lena Leissner (L.L) och Professor Torbjörn Åkerstedt (T.Å). 
*Tilltalades egna läkare. 
**J.H tilldömdes ersättning men är annars ej nämnd i domskälen, målet avgjordes på handlingarna i Hovrätten. 

5.3 Bilkörning 

Tabellen nedan innehåller den del av rättsfallsmaterialet där gärningen har 

sitt ursprung i bilkörning, det är framförallt vid åtal om grovt rattfylleri som 

gärningspersoner har påstått att de utfört gärningen i sömnen. Av 35 

tingsrättsdomar tilldömdes slutligen 24 (69 %) gärningspersoner 

straffansvar, dock var inte sömnfrågan avgörande för domen vid ett rättsfall 

där åtalet slutligen ogillades.
229

 

Dom/Mål-nr Tingsrätt Saken Dom Hovrätt Dom/Mål-nr Dom  Nr. 

2007-10-24 
B 796-06 

Sundsvall Två åtalspunkter av 
grovt rattfylleri*** 

Dömd****    29 

2010-10-27 
B 2456-10 

Blekinge Grovt rattfylleri Friad Skåne och 
Blekinge 

2011-09-13 
B 3183-10 

Dömd 30 

2010-11-18 
B 2527-10 

Vänersborg Grovt rattfylleri Friad    31 

                                                 
229

 Valt redovisningssätt ska utläsas värderingsfritt, se avsnitt 1.4. 
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2011-02-21 
B 16897-10 

Södertörn Rattfylleri och grov 
olovlig körning*** 

Dömd    32 

2011-03-02 
B 7276-09 

Helsingborg Grovt rattfylleri Dömd    33 

2011-04-01 
B 15221-10 

Göteborg Grovt rattfylleri Friad    34 

2012-11-13 
B 2337-11 

Umeå Grovt rattfylleri Dömd Övre 
Norrland 

2013-03-28 
B 935-12 

Dömd 35 

2012-11-20 
B 5593-12 

Göteborg Grovt rattfylleri Dömd Västra 
Sverige 

2013-10-02 
B 5273-12 

Friad 36 

2012-12-04 
B 7768-12 

Södertörn Grovt rattfylleri Dömd    37 

2012-12-11 
B 1847-12 

Umeå Grovt rattfylleri Dömd Övre 
Norrland 

2014-02-20 
B 36-13 

Friad 38 

2013-01-22 
B 3041-12 

Ystad Grovt rattfylleri Dömd Skåne och 
Blekinge 

2013-10-14 
B 506-13 

Dömd 39 

2013-12-11 
B 4234-13 

Värmland Grovt rattfylleri Friad Västra 
Sverige 

2014-04-25 
B 1227-14 

Dömd 40 

2014-01-27 
B 4522-13 

Västmanland Grovt rattfylleri*** Dömd    41 

2014-08-27 
B 667-14 

Mora Grovt rattfylleri Dömd Svea 2014-10-30 
B 8688-14 

Dömd* 42 

2014-10-06 
B 2784-14 

Linköping Grovt rattfylleri Dömd Göta 2015-01-22 
B 3029-14 

Dömd 43 

2014-10-09 
B 1354-14 

Kalmar Grovt rattfylleri Dömd    44 

2015-02-18 
B 1132-14 

Attunda Grovt rattfylleri Dömd Svea 2015-11-24 
B 2490-15 

Dömd 45 

2015-05-28 
B 2241-14 

Skaraborg Grovt rattfylleri Dömd Göta 2016-03-03 
B 1712-15 

Friad 46 

2015-09-09 
B 1846-15 

Helsingborg Två fall av grovt 
rattfylleri*** 

Friad Skåne och 
Blekinge 

2016-09-05 
B 2491-15 

Dömd 47 

2015-10-01 
B 1932-15 

Uppsala Grovt rattfylleri och 
olaga hot 

Dömd Svea 2016-01-12 
B 9544-15 

Dömd 48 

2015-12-01 
B 1351-15 

Uddevalla Grovt rattfylleri Dömd    49 

2015-12-21 
B 11237-15 

Göteborg Vårdslöshet i trafik Friad    50 

2016-01-07 
B 580-15 

Varberg Grovt rattfylleri, 
rattfylleri och tre 
fall av grov olovlig 
körning 

Dömd Västra 
Sverige 

2016-06-08 
B 1400-16 

Dömd 51 

2016-02-16 
B 3678-15 

Värmland Grovt rattfylleri Dömd    52 

2016-02-18 
B 13911-15 

Stockholm Grovt rattfylleri, 
grov vårdslöshet i 
trafik och våldsamt 
motstånd** 

Dömd    53 

2016-04-21 
B 874-15 

Gotland Grovt rattfylleri Friad    54 

2016-05-09 
B 13323-14 

Göteborg Grovt rattfylleri Dömd Västra 
Sverige 

2016-11-28 
B 2892-16 

Dömd 55 

2016-05-24 
B 11466-15 

Stockholm Grovt rattfylleri och 
vållande till 
kroppsskada*** 

Dömd Svea 2017-03-27 
B 5573-16 

Dömd 56 

2016-06-23 
B 2085-16 

Västmanland Grovt rattfylleri Friad    57 

2016-07-13 
B 929-15 

Gotland Rattfylleri, grov 
vårdslöshet i trafik 
och grovt vållande 
till annans död 

Friad Svea 2017-04-07 
B 7110-16 

Friad 58 

2016-09-21 
B 2180-16 

Göteborg Grovt rattfylleri Dömd    59 

2016-10-20 
B 1985-16 

Malmö Grovt rattfylleri och 
grov vårdslöshet i 
trafik 

Friad    60 

2016-10-25 
B 715-15 

Östersund Rattfylleri och 
narkotikabrott** 

Dömd    61 
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2016-11-01 
B 932-16 

Umeå Rattfylleri och 
ofredande 

Dömd*    62 

2017-02-08 
B 1591-15 

Kristianstad Grovt rattfylleri** Friad    63 

*Sömnfrågan ej avgörande för om utgången i målet skulle vara friande eller dömande. Vid rättsfall 42 såtillvida 
att den överklagande frågan endast var brottets grad. I rättsfall 62 genom att målet avgjordes utifrån en 
bedömning av psykisk störning. 
**Ytterligare åtalspunkt (-er) – ej sömnrelaterade. 
***Ytterligare åtalspunkt (-er) – ej sömnrelaterade i större utsträckning än att påverkan av medicin/droger 
föranlett rattfylleriet. 
****Dömd i en av de två åtalspunkterna om grovt rattfylleri. 

 

Göta hovrätts mål nr. B 1712-15 bekräftar typfallet för bilkörning genom att 

den tilltalade hade bevisats ha en mycket hög alkoholhalt i blodet.
230

 Den 

tilltalade har kombinerat alkoholen med narkotikaklassad sömnmedicin vid 

alla rättsfall utom sex
231

, framförallt har sömnmedicinen Stilnoct 

(Zolpidem) och Imovane (Zopiklon) använts.
232

 

 

Rätten har fokuserat bedömningen på om den tilltalade sovit under 

gärningen efter att regelmässigt konstaterat att gärningen varit otillåten då 

körningen bevittnats och alkoholhalten i blodet bevisats genom 

analysresultat. I en absolut majoritet av rättsfallen har den påverkade 

körningen stannat vid grovt rattfylleri men i två fall har den tilltalade även 

orsakat skada varav vid ett av fallen körningen slutade i en frontalkrock och 

att den mötande bilisten dog.
233

 

 

Rätten har även vid fallen om bilkörning genomgående avgjort 

sömnpåståendet som en fråga om den tilltalade varit tillräckligt medveten 

för att ha uppsåt till gärningen.
234

 Rätten har vid en klar majoritet av 

rättsfallen begagnat rättsinvändningsmetoden.
235

 Även vid många av 

rättsfallen i bilkörningskategorin har beviskravet uttryckligen varit ställt 

                                                 
230

 Högsta alkoholhalten i blodet uppmättes vid rättsfall 36 (2,54 ‰). Den tilltalade har 

dokumenterats med över 1,0 promille vid alla rättsfallen förutom 43 (0,74 ‰), 56 (0,71 ‰), 

62 (0,98 ‰) och rättsfallen 29, 32, 35, 47, 50, 58, 61 (endast drograttfylleri). 
231

 Ingen notering om medicin vid rättsfall 32 (dock kokain), 37, 41, 44, 45, och 52. 
232

 Vid samtliga rättsfall (förutom 32, 34, 37, 41, 43–45, 52, 55 och 61) har den tilltalade 

uppgivet intag av medicinerna Stilnoct (zolpidem) och/eller Imovane (Zopiklon). Vid flera 

fall har det även bekräftats genom analysprov, exempelvis rättsfall 46, 53 och 58–60. 
233

 Rättsfall 56 och 58. 
234

 Vid alla rättsfall förutom 35, 39, 44, 49 och 57 har rätten uttryckligen behandlat 

sömnfrågan som en fråga om ådagalagd skuld.  
235

 Vid samtliga rättsfall förutom 29, 31, 33, 42, 44, 46, 50, 52, 55, 57, 59 och 62 har 

metoden uttryckligen använts. 
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utom rimligt tvivel för att bevisa uppsåt (eller vid förekommande fall 

oaktsamhet).
236

 Rätten har inte heller vid något av bilkörningsfallen 

uttryckligen bedömt bevisningen utifrån ett lägre beviskrav. 

 

Målet B 1712-15 skiljer sig åt jämfört med majoriteten av rättsfallen i 

bilkörningskategorin genom att innehålla ett yttrande från RMV. Särskilda 

erfarenhetssatser om sömn, sömnstörningar och biverkningar har tillförts 

rättsfallen på flera olika sätt. I många fall har sakkunniga åberopats och de 

har varierat från sömnexpert till den tilltalades egna läkare. Särskilda 

erfarenhetssatser har även tillförts rätten genom utdrag ur Farmacevtiska 

specialiteter i Sverige (FASS)
237

 och vetenskapliga artiklar om sömngång.
238

 

Rätten har även vid två fall deklarerat att det är allmänt känt att fenomenet 

somnambulism existerar och att både alkohol och mediciner ökar risken för 

sömngång.
239

 Till skillnad från fall om sexsomni har vid bilkörningsfall 

kliniska undersökningar genomförts vid två av fallen.
240

 Dock var 

undersökningen ospecificerad i ett av fallen och i det andra genomfördes 

undersökningen av en läkare den tilltalade själv besökt. Diagnosen 

somnambulism sattes i det senare fallet mot bakgrund av den tilltalades egna 

uppgifter och EEG-undersökning för att utesluta epilepsi.
241

 Rätten har inte 

vid något fall förordnat den sakkunnige, hantering av de sakkunniga 

(angående sömnfrågan) presenteras genom följande tabell: 

Nr. Domstols-
sakkunnig 

Partssakkunnig 
(Åkl.) 

Partssakkunnig 
(försvar) 

Utlåtande Förhör Bedömning av 
enskilda 
fallet/sannolikhet 

Klinisk 
undersökning 

29  J.A (RMV)  Ja Ja   

30  J.H J-E.B, A.N* Ja    

                                                 
236

 Rättsfall 30, 32, 34, 40, 42, 46, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62 och 63. 
237

 FASS är en sammanställning av läkemedelfakta och produceras av 

Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF). LIF är branschorganisation för forskande 

läkemedelsföretag verksamma i Sverige. 
238

 Exempelvis vid rättsfall 39, 52, 59 och 61. 
239

 Rättsfall 37, s. 3 och rättsfall 40, tingsrättens domskäl, s. 3. 
240

 Vid rättsfall 54 upprättade Professor Jerker Hetta ett sakkunnigutlåtande där han 

deklarerade att han funnit sex olika faktorer till stöd för slutsatsen att den tilltalade kört i 

sömnen. En av de sex faktorerna var att den tilltalade iakttagits i ett somnambult tillstånd, 

och på kliniska grunder diagnostiserats med somnambulism. Utlåtandet leder till slutsatsen 

att någon form av klinisk sömnutredning eller sömnundersökning utförts, troligen av Hetta. 

Även vid rättsfall 58 genomfördes en form av klinisk undersökning utförd av Läkare Sven-

Erik Bysell vilken diagnostiserade den tilltalade vid ett besök endast sex dagar innan 

tingsrätten meddelade dom. 
241

 Rättsfall 58, hovrättens domskäl, s. 3. 
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31   Be.B* Ja Ja   

32        

33  Bo.B B.L* Ja (Bo.B, B.L) Ja   

34   L.G*  Ja   

35  RMV (?) RMV(?), R.L** Ja Ja   

36   J-O.S* Ja    

37        

38   T.F, M.E*  Ja   

39        

40   S.W*** Ja    

41        

42        

43         

44        

45   J.H Ja Ja Ja (J.H)  

46  M.C (RMV)  Ja Ja   

47  J.H  Ja Ja Ja (J.H)  

48        

49        

50        

51        

52        

53        

54  J.H  Ja Ja Ja (J.H) Ja (J.H) 

55   K.K  Ja   

56  J.H   Ja Ja (J.H)  

57   L.R Ja    

58  S-E.B* J.H Ja Ja Ja (J.H) Ja (S-E.B) 

59   RMV**** Ja    

60   C.S  Ja   

61         

62        

63   RMV**** Ja    

Överläkare Johan Ahlner (J.A), Professor Jerker Hetta (J.H), Docent Jan-Erik Broman (J-E.B), Företagsläkare Anders 
Neilan (A.N), Företagsläkare Bertil Berntsson (Be.B) Läkemedelsverket Bo Bergman (Bo.B), Psykolog Börje Larsson 
(B.L), Läkare Lennart Gustafsson (L.G) Överläkare Roland Lennestål (R.L), Läkare Jan-Olof Skalenius (J-O.S), 
Överläkare Thomas Forsgren (T.F), Samtalsterapeut Masoud Emadén (M.E), Professor Suzanne Wennberg (S.W), 
Överläkare Maria D Cherma (M.C), Överläkare Kai Knudsen (K.K), Överläkare Lennart Runesson (L.R), Läkare 
Sven-Erik Bysell (S-E.B), Läkare Clas Sjöberg (C.S) 
*Den tilltalades egna läkare eller samtalsterapeut (inkl. fall där den tilltalade endast besökt läkaren en gång). 
**Läkare vid det sjukhus den tilltalade var verksam läkare. 
***Sakkunnig angående den juridiska problemställningen 
****Sakkunnigutlåtandet från rättsfall 46 (B 1712-15) med Överläkare Maria D Cherma (M.C) 
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5.4 Övriga fall 

Tabellen nedan innehåller den del av rättsfallsmaterialet där gärningen inte 

har kunnat kategoriseras under de två typfallen sexsomni eller bilkörning. 

En majoritet av rättsfallen utgör någon form av våldsbrott. Av 12 

tingsrättsdomar tilldömdes slutligen 10 (83 %) gärningspersoner 

straffansvar.
242

 

Dom/Mål-nr Tingsrätt Saken Dom Hovrätt Dom/Mål-nr Dom Nr 

2008-11-05 
B 5809-08 

Attunda Misshandel Dömd    64 

2011-04-11 
B 9632-09 

Attunda Misshandel* Dömd    65 

2012-09-12 
B 697-12 

Alingsås Olaga intrång Friad    66 

2012-11-08 
B 1945-12 

Attunda Våld mot tjänsteman Dömd Svea 2013-04-25 
B 10986-12 

Dömd 67 

2013-07-04 
B 3817-13 

Stockholm Våld mot tjänsteman och 

våldsamt motstånd 
Friad    68 

2013-12-19 
B 2286-13 

Östersund Grov misshandel och försök 
till grov misshandel 

Dömd    69 

2014-04-02 
B 1565-13 

Eskilstuna Misshandel Dömd    70 

2014-11-05 
B 5175-14 

Helsingborg Grov stöld Dömd    71 

2015-05-20 
B 7983-14 

Attunda Misshandel Dömd Svea 2015-09-25 
B 5644-15 

Dömd 72 

2015-10-23 
B 1666-15 

Eskilstuna Mord Dömd Svea 2015-12-18 
B 9875-15 

Dömd 73 

2016-02-23 
B 1464-16 

Södertörn Olaga hot Dömd Svea 2017-02-07 
B 2581-16 

Dömd 74 

2016-11-11 
B 105-16 

Jönköping Försök till utnyttjande av barn 
för sexuell posering* 

Dömd    75 

*Ytterligare åtalspunkt (-er) – ej sömnrelaterade. 

 

Likt fall med sexsomni har rättsfallen i denna kategori gemensamt att den 

tilltalade och målsägande vid många fall haft tidigare kontakt på ett eller 

annat sätt.
243

 Den tilltalade har vid alla rättsfall – förutom ett – uppgivit att 

de varit påverkade av alkohol och/eller mediciner.
244

 Vid flera rättsfall har 

den tilltalade påstått intag av medicinerna Stilnoct (Zolpidem) eller Imovane 

(Zopiklon).
245

 

 

                                                 
242

 Valt redovisningssätt ska utläsas värderingsfritt, se även avsnitt 1.4. 
243

 Vid alla rättsfallen utom 67, 68 och 75 var den tilltalade och målsägande antingen 

samboende eller grannar. Vid rättsfall 67 var målsägande polis, vid 68 arrestvakt och i 75 

ett syskonbarn till den tilltalades fru. 
244

 Vid alla rättsfall förutom 71. Alkoholpåverkan har bara styrkts av analysresultat i 

rättsfall 69 (1,73 ‰ i blodet och 2,22 ‰ i urinen). 
245

 Rättsfall 65-68 och 74. 
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Rätten har vid samtliga rättsfallen avgjort sömnpåståendet genom en 

bedömning av uppsåt.
246

 Angående metod och beviskrav har rätten – vid 

fem rättsfall – uttryckligen använt rättsinvändningsmetoden och vid tre 

beviskravet ställt utom allt rimligt tvivel även för uppsåt. Dock förefaller 

rätten inte vid något av rättsfallen bedömt bevisningen utifrån ett lägre 

beviskrav.
247

 

 

Särskilda erfarenhetssatser om sömn, sömnstörningar och biverkningar har 

tillförts målet genom sakkunnigutlåtande, förhör med sakkunniga men även 

genom utdrag från FASS.
248

 Rätten har även hänvisat till tidigare rättsfall 

för särskilda erfarenhetssatser.
249

 Vid ett rättsfall betecknade rätten det 

allmänt veterligt hur sömngångare kan agera.
250

 Den sakkunnige har även i 

vissa fall utgjort hjälpfakta genom att bevisvärdering har skett med hjälp av 

den sakkunnige.
251

 Dock har det inte vid något rättsfall utförts kliniska 

sömnundersökningar varför de inte utgjort självständiga bevisfakta.
252

 

Rätten har endast förordnat den sakkunnige vid ett rättsfall, hanteringen av 

sakkunniga (avseende sömnfrågan) presenteras genom följande tabell: 

Nr. Domstols-
sakkunnig 

Partssakkunnig 
(Åkl.) 

Partssakkunnig 
(försvar) 

Utlåtande Förhör Bedömning av det enskilda 
fallet/sannolikhet. 

64       

65       

66   J.D* Ja   

67       

68       

69 S.A (RMV)   Ja*** Ja Ja (S.A) 

70       

                                                 
246

 Vid rättsfall 69 påstod den tilltalade endast att han inte hade något minne från händelsen. 

Frågan avgjordes vid bedömning av uppsåt där sömn var en faktor av flera faktorer som 

prövades (även psykos). 
247

 Rättsinvändningsmetoden användes vid rättsfall 65, 68, 71, 74 och 75. Beviskravet ställt 

utom rimligt tvivel uttrycktes i rättsfallen 69, 73 och 74. Vid exempelvis rättsfall 68, s. 5 

uttryckte rätten att det ”inte var visat” att den tilltalade haft uppsåt och vid rättsfall 71, s. 10 

använde rätten uttrycket ”styrkt” vid resonemang om uppsåt, vid en strikt tolkning säger 

uttrycken inget om beviskravet utan bara om kravet har uppnåtts eller inte. 
248

 Vid rättsfall 65, 67, 68 och 74. 
249

 Vid rättsfall 72, tingsrättens domskäl, s. 7–8 hänvisades till rättsfall 9 och 12 för att 

påvisa att där presenterats omfattande utredning om att de åtalade uppvisat 

sömngångarbeteende vid flera olika tillfällen tidigare vilket rätten konstaterade att så inte 

var fallet vid aktuellt rättsfall (72). 
250

 Rättsfall 69, s. 6. 
251

 Rättsfall 69. 
252

 Se not 226 ovan. 
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71       

72       

73       

74  J-E.B** J-E.B**  Ja  

75  RMV****  Ja   

Överläkare Jozsef David (J.D), Överläkare Susanne Andersson (S.A) och Docent Jan-Erik Broman (J-E.B) 
*Den tilltalades egna läkare. 
**Domskälen specificerar inte åberopande part. 
***Rättspsykiatrisk undersökning inkl. bedömningar om sömn. 
****Rättsmedicinskt yttrande angående läkemedel och sömn, ej närmare specificerat i domskälen. 

5.5 Bevisvärderingsmetod och beviskrav 

Vid samtliga tre kategorier rättsfall har den tilltalades påstående om att hen 

sov, i en klar majoritet behandlats som en invändning likt en 

nödvärnsinvändning. Rätten har använt rättsinvändningsmetoden för 

bevisvärdering. Det lägre beviskravet – att en invändning ska framstå som 

obefogad – har inte uttryckligen använts vid något av rättsfallen. Rätten har 

istället genomgående behandlat frågan om sömn som en fråga att avgöra om 

den tilltalade varit tillräckligt medveten för att kunna haft uppsåt till 

gärningen. 

 

Bevistemat rätten ställt upp är enkelt uttryckt deltemat den tilltalade sov 

vilket åklagaren ska motbevisa, utgångspunkten i prövningen är med andra 

ord att den tilltalade sov (såvida påståendet inte helt kan lämnas utan 

avseende). Beviskravet för att deltemat ska vara motbevisat har 

genomgående varit ställt utom rimligt tvivel. 

5.6 Sakkunniga – svenska sömnexperter 

Det tydligaste mönstret avseende sakkunnigbevisningen är att rätten helt 

överlåtit till parterna att svara för inhämtandet av särskilda erfarenhetssatser. 

Det är endast vid två rättsfall rätten själv inhämtat ett sakkunnigutlåtande.
253

 

Hanteringen av sakkunniga och inhämtningen av särskilda erfarenhetssatser 

skiljer sig en del mellan främst kategorierna sexsomni och bilkörning. 

 

                                                 
253

 Rättsfall 2 och 69 varav det senare var ett inhämtande av en rättspsykiatrisk 

undersökning, vilken inkluderade sömnfrågan. 
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Vid fall i kategorin sexsomni är det fyra sömnexperter som har agerat 

sakkunniga: 

1. Professor Jerker Hetta (tretton rättsfall). 

2. Överläkare Lena Leissner (tre rättsfall). 

3. Överläkare Ludger Grote (två rättsfall). 

4. Professor Torbjörn Åkerstedt (ett rättsfall). 

Jerker Hetta är professor i psykiatri med sömnstörningar som ett 

specialistområde. Lena Leissner är överläkare och sömnforskare med 

specialistkompetens inom neurologi
254

 och sömnmedicin. Ludger Grote är 

överläkare och sömnspecialist vid sömnlaboratorium. Torbjörn Åkerstedt är 

professor i psykologi och sömnforskare. Hetta har dominerat som anlitad 

expert. Hovrätten friade den tilltalade i ett mål där chefsöverläkare Per-Axel 

Karlsson vittnade då frånvaron av förhör med experten (Hetta) – med bäst 

förutsättningar till bedömning – utgjorde en brist i utredningen.
255

 Alla 

experterna har genom förhör och utlåtande varit överens om att det är 

möjligt att begå sexuella handlingar i sömnen, även penetrerande samlag. 

Leissner har haft egen patient vars fru bekräftade att han genomförde 

(önskade) penetrerande samlag under sömnen.
256

 

 

Vid fall om bilkörning har kompetensområdet för de sakkunniga varierat i 

större utsträckning än i fall om sexsomni. Direkta sömnexperter förefaller 

endast vara Professor Jerker Hetta och Docent Jan-Erik Broman av de 

sakkunniga som anlitats (Hetta vid sex fall och Broman vid ett fall).
257

 

Broman är docent vid sömn- och andningscentrum på akademiska sjukhuset 

i Uppsala. Särskilda erfarenhetssatser och bevisvärdering med hjälp av 

sakkunniga har även skett med hjälp av olika läkare (i vissa fall den 

tilltalades egna läkare) samt att särskilda erfarenhetssatser tillförts rätten 

genom skriftlig bevisning i form av utdrag från FASS, vetenskapliga artiklar 

eller rättskemiskt utlåtande från RMV (vilket har återanvänts i två senare 

rättsfall). 

                                                 
254

 Neurologi är en medicinsk inriktning som berör sjukdomar i nervsystemet. 
255

 Rättsfall 4. 
256

 Förhörsanteckning med sömnforskare Lena Leissner (20140714), Hovrätten för Nedre 

Norrland, B 785-14 (Rättsfall 12, RH 2014:32). Polisens diarienummer: 2300-K3191-14. 
257

 Hetta vid rättsfall 30, 45, 47, 54, 56 och 58. Broman vid rättsfall 30. 
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Sakkunnighanteringen och tillförande av särskilda erfarenhetssatser vid 

kategorin övriga fall liknar den vid bilkörningsfallen. Broman förefaller vara 

enda direkta sömnexperten som anlitats och det vid ett rättsfall.
258

 

5.6.1 Skillnader vid tillförandet av särskilda 
erfarenhetssatser 

Följande avsnitt är inte baserat på en studie av samtliga sakkunnigutlåtande 

och sakkunnigas förhör vid förundersökningen eller rätten. Avsnittet syftar 

endast till att åskådliggöra omständigheten att även då direkta sömnexperter 

anlitats kan tillförandet av särskilda erfarenhetssatser inneha skillnader. 

Omständigheten åskådliggörs genom sömnexperters beskrivning av 

forskningsläget avseende sexsomni och experters inställning till kliniska 

sömnundersökningar. 

 

Angående forskningsläget avseende sexsomni är följande två citat hämtade 

från var sitt yttrande av sömnexperterna Hetta och Åkerstedt, inkomna till 

Hovrätten över Skåne och Blekinge den 19:e oktober 2015. Hetta har 

beskrivit den vetenskapliga bakgrunden som noggrant undersökt och att det 

råder internationell konsensus om inkopplade mekanismer: 

Den vetenskapliga bakgrunden är noggrant undersökt och det finns internationellt 

konsensus om de mekanismer som inkopplade. 

Sexsomni anses vara en variant av somnambulism. Det finns ett stort antal 

vetenskapliga publikationer i detta ämne. Det finns konsensus om hur man ska 

bedöma detta, och diagnostiska kriterier för somnambulism. Beträffande Sexsomni 

finns också en sorts verifiering i berättelser, som inte blir föremål för juridisk 

granskning, där individer som söker medicinsk hjälp för att de upplevt att det 

förekommit sexsomni. Det kan vara partnern som anger det som ett problem vill ha 

medicinsk konsultation. Spontana rapporter finns också, t.ex. har jag många brev 

från par som upplevt sexsomni.
259

 

 

                                                 
258

 Rättsfall 74. 
259

 Yttrande av Professor Jerker Hetta (2015-10-16) och Professor Torbjörn Åkerstedt 

(datum okänt), Rättsfall 19, aktbilaga 14 (inkommen till Hovrätten över Skåne och 

Blekinge 2015-10-19), s. 1. ÅMs diarienummer: AM-126225-14, Polismyndighetens 

diarienummer: 5000-K424186-15. 
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Åkerstedt har å andra sidan beskrivit att kunskapen om sexsomni måste 

betraktas som dålig: 

Evidensen härrör ur patientrapporter om sexuellt beteende under sömn – efter 

rapport från sängpartnern (amnesi för det inträffade tycks vara det vanliga). De få 

beskrivna fallen har ofta sökt hjälp för problemet. Inga sömnregistreringar eller 

videodokumentation tycks dock finnas som visar beteendet. Däremot visar de flesta 

patienterna någon form av objektiv sömnstörning – somnambulism, REM-

sömnstörning eller sömnapné. Uppenbarligen finns alltså patienter som rapporter 

sexsomni och som är bekymrade över det. Däremot har man inte med mer objektiva 

metoder lyckats visa att fenomenet uppträder. Kunskapen på området måste 

betraktas som dålig, men det kan knappast betvivlas att sexsomni förekommer.
260

 

 

Angående sömnundersökningar har Hetta konstaterat att det i de flesta fall 

inte är påkallat att undersöka den tilltalade med PSG (sömnregistrering). 

Enligt Hetta tillför inte en sådan undersökning någon oundgängligt viktig 

information för bedömningen om själva gärningen skett i ett sovande 

tillstånd.
261

 Leissner har å andra sidan – vid förundersökningen inför 

hovrättsförhandlingen i RH 2014:32 (rättsfall 12) – förespråkat en 

sömnlaborativ utredning. Utredningen skulle innebära att den tilltalades 

dygnsrytm studerades under minst två veckor med aktigrafi
262

 

(rörelseaktivitetsregistrering), avslutat med en till två PSG-registreringar. 

Den tilltalade skulle, genom utredningen, kunna diagnostiseras vilket hade, 

enligt Leissner, medfört ett bättre underlag för bedömningen om den 

tilltalade begick gärningen i sömnen. Leissner påpekade dock att för helt 

säkra uttalande i det enskilda fallet hade den tilltalade behövt vara 

uppkopplad med sömnregistrering när gärningen genomfördes.
263
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 Anförd aktbilaga, s. 3. 
261

 Somnabulismrapport, s. 8 och förhörsanteckning med Jerker Hetta (2014-07-28), 

Hovrätten för Nedre Norrland, B 785-14 (Rättsfall 12). Polismyndigheten Jämtlands län, 

diarienummer 2300-K3191-14, s. 3. 
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 Se bilaga B. 
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 Förhörsanteckning med Lena Leissner (2014-07-21), Hovrätten för Nedre Norrland, B 

785-14 (Rättsfall 12). Polismyndigheten Jämtlands län, diarienummer 2300-K3191-14, s. 2. 

Källorna för inställningen till sömundersökning är förhörsanteckning från förundersökning 

samt intervjumaterial varför det finns en risk att den person som mottog uppgifterna 

missförstått experten. Stycket om sömnundersökningar åskådliggör åtminstone skillnader i 

hur de särskilda erfarenhetssatserna uppfattats av andra aktörer i rättssystemet. 
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5.7 Återkommande bedömningsfaktorer 

Vid granskning av rättsfallsmaterialet har följande faktorer identifierats 

påverka rättens avgörande: 

1. Sakkunnigas bedömning av det enskilda fallet (inkl. 

sannolikhetsbedömning) 

2. Agerandet före och under gärningen 

3. Agerandet vid det påstådda uppvaknandet 

4. Agerandet dagen/dagarna efter gärningen 

5. Tidigare sömngångarbeteende och ärftlighet (eller avsaknad av 

utredning om densamma) 

6. Riskfaktorer såsom påverkan av alkohol, narkotika eller andra 

mediciner, sömnbrist/störd djupsömn 

7. Helhetsbedömningen, inklusive när i processen den tilltalade första 

gången påstod att hen sov under gärningen. 

 

I en dom meddelad 2016-10-28 sammanfattade Solna tingsrätt de särskilda 

erfarenhetssatser som Professor Jerker Hetta tillförde målet.
264

 Hetta hade 

uttryckt att det finns flera riskfaktorer som kan utlösa sexsomni (eller 

somnambulism (sömngång)). Han pekade på att störd djupsömn, ärftlighet, 

vissa läkemedel och sömnbrist utgjorde riskfaktorer. Han påpekade att 

alkohol som riskfaktor är omdiskuterad och att ett intag av en stor mängd 

alkohol omöjliggör en somnambulism- och sexsomnidiagnos. Hetta 

betonade att: 

Den absolut viktigaste riskfaktorn är att personen i fråga har en benägenhet för 

somnambulism.
265

 

 

Överläkare Per-Axel Karlsson påpekade i en dom vid Haparanda tingsrätt 

2010-09-01 att alkohol inte hörde ihop med sömnproblematiken.
266

 Oavsett 

det medicinska forskningsläget kring alkohol som riskfaktor för sömngång 

har rätten vid ett flertal rättsfall beaktat medicinering och alkohol som två 
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 Rättsfall 25. 
265

 Rättsfall 25, s. 12. 
266

 Rättsfall 4, tingsrättens domskäl, s. 6. 
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faktor som ökar risken för sömngång.
267

 Rätten förefaller till och med 

betecknat det som allmänt veterligt att alkohol och medicine utgör 

riskfaktorer för sömngång.
268

 

 

Trots att Hetta betonat att benägenhet för somnambulism är den absolut 

viktigaste riskfaktorn har kliniska sömnundersökningar av den tilltalade 

endast genomförts vid två rättsfall (på den tilltalades egna initiativ vid 

åtminstone ett av fallen). Bevisning kring benägenhet för somnambulism 

och ärftlighet har vid ett flertal rättsfall utgjorts av personer som vittnat om 

observationer av att den tilltalade tidigare lidit av sömngång eller 

sexsomni.
269

 Av förklarliga skäl har dessa vittnen på ett eller annat sätt varit 

närstående till den tilltalade (förälder, syskon, vänner, partner eller före 

detta partner). 

 

Sömnstörningsdiagnoserna RBD eller POD förefaller inte har 

uppmärksammats av rätten i något av rättsfallen. Rätten har vid något 

enstaka fall berört sömncykler och vad som pekar på att den tilltalade varit i 

djupsömn (fas N3) eller i REM-sömn (fas R).
270
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 Rättsfall 6, 9, 15, 18, 33, 35, 37, 38, 40, 46-48, 54, 56-58 och 60. Alkohol som enskild 

riskfaktor har inte nämnts i alla listade rättsfallen men exempelvis vid rättsfall 6, 54 och 60. 
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 Rättsfall 37, s. 3 och rättsfall 40, s. 3. 
269

 Rättsfall 2, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 34, 36, 39, 45, 46, 53, 54, 58, 59 och 

61. 
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 Exempelvis vid rättsfall 2. 
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6 Felkällor 

6.1 Inledning 

Det övergripande syftet för denna uppsats har varit att undersöka och 

utveckla rättstillämpningen i samband med att den tilltalade – vid ett åtal om 

straffansvar – påstått att handlandet utfördes sovandes. Rättstillämpningen 

kan utvecklas genom att felkällor vid bevisprövningen identifieras och 

därmed möjliggörs åtgärder. Vid analysen av rättsfallsmaterialet har totalt 9 

felkällor identifierats fördelat på två olika områden: 

1. Metodologiska felkällor och 

2. Felkällor vid rättens hantering av sakkunniga och särskilda 

erfarenhetssatser 

 

Felkällorna redovisas för respektive område i avsnitt 6.2 och 6.3. 

6.2 Metodologiska felkällor 

En metodologisk felkälla innebär att rättens val av metod för bevisvärdering 

och vad som faktiskt ska bevisas (eller bevisprövas) är felaktig utifrån den 

rättsteoretiska utgångspunkten i avsnitt 1.5. Framförallt har tre 

metodologiska felkällor identifierats: 

1. Rättens bevisprövning har inte utgått från det brottsbegrepp som 

betecknats utgöra gällande rätt. 

2. Rätten har begagnat en felaktig kombination av 

bevisvärderingsmetod och beviskrav. 

3. Rätten har i vissa fall ålagt den tilltalade en börda i samband med 

bevisprövningen. 

6.2.1 Felkälla 1 – brottsbegreppet 

I avsnitt 3.4 konstaterades att en sovande person är utan medvetande och att 

personens handlingar är att beteckna som ofrivilliga. Enligt Jareborgs 

brottsbegrepp ska ofrivilliga handlingar främst prövas genom kravet på 



 73 

gärningskontroll, först därefter ska den personliga skulden prövas. I avsnitt 

5.5 konstaterades att rätten återkommande har prövat sömn som en fråga om 

den tilltalade varit tillräckligt medveten för att tillskrivas uppsåt. Det är en 

felkälla som kan få två olika negativa konsekvenser för en doms materiella 

riktighet: 

1. Om den tilltalade bedöms sakna uppsåt på grund av sömn kommer 

rätten ändå avgjort att den tilltalade genomfört en otillåten gärning 

vilket enligt brottsbegreppet inte är fallet. 

2. Om den tilltalade frias på grund av att den genom sömn inte haft 

uppsåt prövar inte rätten om kravet på gärningskontroll är uppfyllt 

genom att den tilltalade uppvisat ett gärningsculpöst beteende vid ett 

tidigare tillfälle än gärningstillfället (före insomnandet). 

Prövningen om gärningskontrollen har uppfyllts genom gärningsculpa före 

insomnandet är särskilt relevant vid oaktsamhetsbrott där kravet för den 

personliga skulden är lägre. 

6.2.2 Felkälla 2 – kombinationen 
bevisvärderingsmetod och beviskrav 

I avsnitt 5.5 konstaterades även att rätten vid sömnfall återkommande 

begagnat rättsinvändningsmetoden för bevisvärdering och placering av 

bevisbörda samt att beviskravet för åklagarens motbevisning fortsatt varit 

ställt utom rimligt tvivel. Det är framförallt användningen av 

rättsinvändningsmetoden i kombination med det allmänna beviskravet i 

brottmål som utgör en felkälla vilken riskerar att ge den tilltalades 

påståenden ett för högt bevisvärde. 

 

I avsnitt 4.3 och 4.6 konstaterades att åklagaren har bevisbördan för alla 

relevanta omständigheter inklusive att den tilltalade varit tillräckligt vaken 

för att kravet på gärningskontroll ska vara uppfyllt. Dock gäller bevisbördan 

bevistemat och inte enskilda bevis- och hjälpfakta. Deltemat som åklagaren 

har bevisbördan för är att den tilltalade haft gärningskontroll vilket kan 

beskrivas med att åklagaren har bördan att bevisa att den tilltalade var 

vaken. Den tilltalades påstående blir då ett motbevis mot deltemat och ska 
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enligt balkongmetoden värderas och bedömas under steg 5. 

Rättsinvändningsmetoden ger istället åklagaren en börda att motbevisa att 

den tilltalade sov vilket innebära att visa att något inte har skett – den 

tilltalade sov inte. Åklagarens startpunkt skiljer sig mellan de olika 

bevisvärderingsmetoderna. Vid balkongmetoden har åklagaren en neutral 

startpunkt (att den tilltalade är oskyldig men inte specificerat på vilket sätt – 

oskyldighetspresumtionen) medans startpunkten vid 

rättsinvändningsmetoden är att den tilltalade sov (såvida invändningen inte 

lämnas utan avseende). Begagnas rättsinvändningsmetoden krävs ett något 

sänkt beviskrav likt beviskravet vid exempelvis en nödvärnsinvändning, 

annars uppstår risken att den tilltalades påstående ges ett för högt 

bevisvärde. Felkällan åskådliggörs genom tingsrättens motivering till 

friande dom vid rättsfall 30. Tingsrätten tar vart och ett av den tilltalades 

påstående och håller det för sant då åklagaren inte motbevisat det, först 

angående uppgiften om hans intag av tabletter: 

Av [den tilltalades] uppgifter, som inte är motbevisade, framgår att han… fått 

utskrivet sömntabletter[…] och att han[…] tog dessa tabletter.
271

 

 

Vidare angående att han lämnat olika uppgifter i förundersökningen och vid 

huvudförhandlingen: 

Vad [den tilltalade] berättat om omständigheterna kring detta första förhör har inte 

motbevisats av åklagaren och ska därför godtas[…] då [den tilltalades] uppgifter om 

sina förehavanden på söndagen, t.ex. träningsrundan med kompisarna eller hans 

tillstånd direkt efter olyckan, inte har motbevisats, ska de uppgifter [den tilltalade] 

lämnat vid huvudförhandlingen ligga till grund för tingsrättens bedömning.
272

 

 

Avslutningsvis konstatera tingsrätten: 

Av [den tilltalades] berättelse i förening med den medicinska utredningen och 

Anders Neilans [den tilltalades läkare] uppgifter framgår därför att [den tilltalade] 

kan ha drabbats somnambulism och därmed varit omedveten om sina handlingar. 

Det är vid detta förhållande inte ställt utom rimligt tvivel att [den tilltalade] när han 
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 Rättsfall 30, tingsrättens domskäl, s. 5–6. 
272

 Rättsfall 30, tingsrättens domskäl, s. 6. 
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framförde sin bil var medveten om sina handlingar på sådant sätt som krävs för att 

uppsåt enligt 1 kap. 2 § brottsbalken ska anses föreligga.
273

 

 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom med motiveringen att invändningen var 

motbevisad genom att den polisman som förhört den tilltalade kallades och 

vittnade om vad han sagt vid polisförhöret. Genom sakkunnigutlåtande var 

det uteslutet att den tilltalade kunde återberättat sådana detaljer om 

körningen skett i ett sömntillstånd. Ett begagnande av balkongmetoden hade 

satt bevisningen ett annat perspektiv. Exempelvis skulle den tilltalades 

motbevisning att han tagit medicin, haft en träningsrunda med kompisar och 

hans tillstånd efter olyckan inte per automatik hållits för sanna (legat till 

grund för domen) genom balkongmetoden utan bedömts som motbevisning 

under steg 5. Även de bevisfaktum den tilltalades egna läkare genererat 

skulle bedömts mer nyanserat genom balkongmetoden (då hade exempelvis 

bevismedlets beroendeställning kunnat värderas). 

 

Ställt på sin spets är problematiken med rättsinvändningsmetoden att den 

inte nyanserar bevisvärdet i den tilltalades påståenden, påståendet ges 

antingen inget bevisvärde (lämnas utan avseende) eller allt bevisvärde 

(måste motbevisas). En användning av metoden är motiverad av 

rättssäkerhetsskäl och regler om bevisbörda för rättsinvändningar (nödvärn, 

nöd etc.) men inte för sömnpåståenden. När den tilltalade påstår att hen sov 

vid gärningen är det ett bevisfaktum från bevismedlet partsförhör och därför 

bör inte rättsinvändningsmetoden användas då den inverkar negativt på en 

doms materiella riktighet. Ska rättsinvändningsmetoden användas bör den 

kombineras med ett något lägre beviskrav vilket är i linje med RÅs 

bedömning redovisad i avsnitt 4.3. 

 

Det finns även en risk att rätten undervärderar den tilltalades påstående med 

hjälp av rättsinvändningsmetoden nämligen om rätten med eller utan 

särskilda erfarenhetssatser finner påståendet så osannolikt så att det kan 

lämnas utan avseende. Den tilltalades påstående riskerar då att felaktigt 
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undervärderas. Samma risk föreligger dock vid bedömning av 

motbevisningen vid steg 5 i balkongmetoden varför omständigheten inte 

påverkar val av metod. 

6.2.3 Felkälla 3 – den tilltalades börda 

Utöver de två återkommande felkällorna förefaller rätten vid enstaka 

rättsfall applicerat någon form av börda för den tilltalade vilka kan leda till 

att den tilltalades påstående ges ett för lågt bevisvärde. Exempelvis 

förefaller tingsrätten i rättsfall 61 givit den tilltalade en 

konkretiseringsbörda: 

Beträffande [den tilltalades] invändning, att han brukat medicin innehållande 

alprazolam i sömnen, finner tingsrätten att uppgiften är så svävande och oprecis att 

den inte kan kontrolleras av åklagaren.
274

 

och vid två rättsfall en ren bevisbörda (eller falsk bevisbörda), rättsfall 26: 

Det är den tilltalade som har möjlighet att föra bevisning om att han har ett sådant 

sömnrubbingsbeteende; åklagaren har normalt inte möjlighet att föra bevisning om 

att personen inte har sådant beteende. […] Oavsett är dessa uppgifter inte tillräckliga 

för att [den tilltalades] invändning inte skall lämnas utan avseende.
275

 

rättsfall 41: 

Skulle påståendet vara riktigt måste det vara ganska lätt för [den tilltalade] att 

åberopa vittnesbevisning eller annan bevisning om detta.
276

 

 

Om rätten faktiskt ålagt den tilltalade dessa bördor eller om det bara är 

olyckligt formulerade domskäl har inte kunnat avgöras. Vid ett begagnade 

av balkongmetoden hade samma resultat troligen uppnåtts utan eventuella 

bördor för den tilltalade, exempelvis hade svävande och oprecis 

motbevisning troligen inte sänkt bevisvärdet under beviskravet vid steg 5. 

6.3 Felkällor vid rättens hantering av 
sakkunniga 

Framförallt har sex felkällor identifierats vid rättens hantering av 

sakkunniga och särskilda erfarenhetssatser: 

                                                 
274

 Rättsfall 61, s. 20. 
275

 Rättsfall 26, s. 6. 
276

 Rättsfall 41, s. 6. 
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1. Rätten har inte minimerat risken för att den sakkunnige är medvetet 

eller omedvetet partisk eller ha sekundära intressen 

2. Inhämtandet av särskilda erfarenhetssatser har vid ett flertal fall skett 

på ett bristfälligt sätt 

3. Den sakkunnige har indirekt uttalat sig i skuldfrågan 

4. Rätten har förbisett att kritiskt granska sakkunnigas metod och 

naturvetenskapliga metoder generellt 

5. Kliniska sömnundersökningar har inte genomförts 

6. Rätten förefaller ha missförstått den sakkunnige på avgörande 

detaljer 

6.3.1 Felkälla 4 – partiskhet och sekundära 
intressen 

I avsnitt 4.6.4 redovisades olika felkällor för bevisvärdering av sakkunniga 

som identifierats vid den rättsvetenskapliga litteraturen. Bland annat 

poängterades att den sakkunnige kunde ha medvetna eller omedvetna 

sekundära intressen samt att hen kunde medvetet eller omedvetet identifiera 

sig med en av parterna. För att undvika denna felkälla har HD poängterat att 

det med fördel är domstolen som ska förordna den sakkunniga 

(domstolssakkunnig).
277

 

 

Rätten har dock inte följt uppmaningen från HD utan överlämnat till 

parterna att anlita sakkunniga. Det finns en tydlig risk för att de anlitade 

sakkunniga varit medvetet eller omedvetet partiska, inte minst när den 

sakkunnige varit den tilltalades egna läkare. Felkällan kan åskådliggöras 

med följande citat vilket enligt domskälen förefaller vara ett direkt uttalande 

från den sakkunnige (tillika den tilltalades läkare sedan drygt två och ett 

halvt år tillbaka från dagen för tingsrättens dom): 

[Den tilltalade] har absolut ingen sexuell dragning till barn.
278
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 Se avsnitt 4.5.1. 
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 Rättsfall 6, s. 6. 
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Rätten tog fasta på uppgiften vid sin friande dom och förefaller inte värderat 

risken för den sakkunniges partiskhet: 

Tingsrätten kan inte heller bortse från [den tilltalades] uppgift att hon inte är sexuellt 

intresserad av småpojkar. Denna uppgift stöds främst av [den sakkunnige] Anna 

Kubats berättelse.
279

 

 

Den tilltalades egna läkare kan även ha medvetna eller omedvetna 

sekundära intressen. Särskilt i de fall hen tidigare ordinerat den medicin som 

problematiseras vid rättegången. Den sakkunnige kan på ett eller annat sätt 

känna en viss delaktighet i brottet genom ordinerad medicin och därmed 

vara påverkad vid sin bedömning. Den tilltalades egna läkare kan givetvis 

generera självständiga bevisfakta genom egna tidigare observationer men 

bör inte samtidigt utgöra sakkunnig avseende sömnstörningar och eventuella 

biverkningar. 

 

Risken för att den sakkunnige utvecklar omedveten partiskhet kan även ske 

över tid genom att en sakkunnige oftast åberopas av den ena parten. Denna 

typ av partiskhet är svår att ta fasta på. Utifrån rättsfallsmaterialet kan 

exempelvis konstateras att Hetta åberopats femton gånger av åklagaren och 

fyra gånger av försvaret, Leissner har åberopats noll gånger av åklagaren 

och tre gånger av försvaret.
280

 Om de sakkunniga sömnexperterna har varit 

omedvetet partiska har inte kunnat avgöras. 

6.3.2 Felkälla 5 – inhämtandet av särskilda 
erfarenhetssatser 

I avsnitt 4.6.1 klargjordes att särskilda erfarenhetssatser ska tillföras målet 

genom bevisning. I avsnitt 2.7 konstaterades också att den medicinska 

vetenskapen kring sömnstörningar behöver nå forskningsframsteg för att 

utgöra ett tillfredsställande medicinskt underlag inför den juridiska 

problemställningen. Rätten kan givetvis inte avvakta medicinska framsteg 

men kan påverka hur särskilda erfarenhetssatser tillförs målet. Först och 

främst är det mot bakgrund av den medicinska genomgången i kapitel 2 

                                                 
279

 Rättsfall 6, s. 8. 
280

 Se tabeller under avsnitt 5.2 och 5.3. 
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uteslutet för rätten att beteckna erfarenhetssatser om sömnstörningar som 

allmänt veterliga. 

 

Det har inom den medicinska forskningen rekommenderats att expertvittnen 

inte bara är experter på sömnstörningar utan även har regelbunden kontakt 

med patienter som lider av parasomni. Det är inte fullt ut klarlagt om de 

åberopade sömnexperter, presenterade under avsnitt 5.6, även är 

praktiserande läkare med egna patienter. Dock kan konstateras att i ett stort 

flertal av rättsfallen har ingen av de svenska sömnexperterna anlitats. De 

särskilda erfarenhetssatserna har i bästa fall tillförts av annan kompetent 

läkare, men vid flera rättsfall har ingen sakkunnig anlitats eller särskilda 

erfarenhetssatser tillförts genom annan skriftlig bevisning. 

6.3.3 Felkälla 6 – indirekta uttalande i 
skuldfrågan 

Vidare har i avsnitt 4.6.2 konstaterats att den sakkunnige inte direkt ska 

uttala sig i skuldfrågan och Edelstam har påpekat att vittnespsykologer 

tidigare riskerat att indirekt göra det genom tillförlitlighetsbedömningar. Vid 

17 av rättsfallen har den sakkunnige – utifrån handlingarna och viss annan 

information – bedömt om det enskilda fallet utgjort ett fall av 

sömnstörning.
281

 Vid flera av fallen har den sakkunniges uttalande utformats 

som en sannolikhet för sömngång. På grund av rättsfallens struktur blir 

sannolikhetsbedömningar lätt ett indirekt uttalande i skuldfrågan och ska i 

möjligast mån undvikas. 

 

Felkällan åskådliggörs genom följande citat från hovrättens domskäl vid 

rättsfall 9: 

Avgörande för ansvarsfrågan blir om det kan vara så som [den tilltalade] uppgett, 

dvs. att han vaknat då målsäganden puttat på honom och att han således befunnit sig 

i ett sömntillstånd fram till dess.
282

 

 

Följt av följande citat ur samma domskäl för den sakkunniges bedömning: 
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 Se tabeller vid avsnitten 5.2 till 5.4. 
282

 Rättsfall 9, vid hovrättens domskäl, s. 3. 
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Beträffande det nu aktuella fallet har han [den sakkunnige Professor Jerker Hetta] 

uttalat att det är osannolikt eller till och med mycket osannolikt att det varit fråga om 

sömngångarbeteende och därvid hänvisat till vad han i polisförhören kunnat läsa sig 

till om omständigheterna kring [den tilltalades] uppvaknande och efterföljande 

handlande.
283

 

 

Genom rättsfallets struktur blir Hettas sannolikhetsbedömning ett indirekt 

uttalande i ansvarsfrågan (skuldfrågan). 

6.3.4 Felkälla 7 – naturvetenskapliga metoder 
och beviskrav 

För att bedöma sannolikheten för att en viss handling har begåtts i sömnen 

använder sig Hetta av en metod som har beskrivits enligt följande: 

[…] han sammanställer olika faktorer avseende dels personens tidigare 

sömngångarbeteende, dels omständigheterna kring den aktuella handlingen – så som 

personens agerande vid uppvaknandet och förekomsten av minnen från händelsen.
284

 

 

Vid avsaknad av kliniska sömnundersökningar har metoden utgått från 

utsagorna vid förundersökningen och annan tilläggsinformation. 

Bevisfaktum avseende den tilltalades tidigare sömngångarbeteende har som 

konstaterats i avsnitt 5.7 oftast genererats av vittnesmål från den tilltalades 

närstående. Angående den tilltalades minnen från händelsen kan ifrågasättas 

om det utgör en relevant omständighet. Vid de fall den tilltalade verkligen 

sov borde hen inte ha några minnen från gärningen. Vid de fall den 

tilltalades påstående om sömn är falskt och hen faktiskt var vaken är det 

fortfarande inte troligt att den tilltalade kommer återberätta minnen från 

gärningen. Det är kort sagt osäkert om sömnexperter använder sig av de 

kriterier för bedömning av utsagor som HD lanserat eller om de använder 

sig av sedvanlig naturvetenskaplig inställning och beviskrav till patienters 

uppgifter. Den nu åskådliggjorda problematiken förefaller rätten i allmänhet 

har förbisett att granska vid genomgångna rättsfall. Vidare är det oklart om 

rätten uppmärksammat skillnaden mellan studier dokumenterade genom 

PSG och studier baserade på patientrapporter. 

                                                 
283

 Anfört domskäl, s. 5. 
284

 Rättsfall 15, vid hovrättens domskäl, s. 3. 
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6.3.5 Felkälla 8 – avsaknad av kliniska 
sömnundersökningar 

I avsnitt 5.7 konstaterades att Hetta har poängterat att den absolut viktigaste 

riskfaktorn är att den tilltalade har en benägenhet för somnambulism 

(sömngång), trots det har klinisk sömnundersökning endast genomförts vid 

två rättsfall. Vidare konstaterades i avsnitt 4.5.3 att den sakkunniges uppgift 

styrs av uppdraget varför det är viktigt med ett skriftligt och omsorgsfullt 

formulerat uppdrag. 

 

Att rättsprocessen inte har innehållit kliniska sömnundersökningar är en 

felkälla som påverkar domens materiella riktighet negativt. Kliniska 

sömnundersökningar hade kunnat värderas i kontrast till den partiska 

vittnesbevisningen (närståenden) om benägenheten för somnambulism och 

därmed utgjort värdefull bevisning vid rättens avgöranden. 

6.3.6 Felkälla 9 – terminologiska missförstånd 

I RH 2014:32 (avsnitt 5.1.1) har den sakkunnige Leissner uttryckt att en 

person kan vara vaken utan att minnas det vilket slutligen beskrivits av 

hovrätten som en kvardröjande omedvetenhet. Hovrätten förefaller därmed 

ha förbisett distinktionen mellan medvetenhet utan minne och 

omedvetenhet. Vid avsnitt 4.5.5 poängterades att en felkälla – som tidigare 

identifierats inom den rättsvetenskapliga litteraturen – var risken för 

missförstånd mellan rätten och den sakkunnige genom att de har olika 

definitioner av språkligt samma begrepp (eller term). Terminologiska 

missförstånd likt exemplet ovan är en felkälla som inverkar negativt på en 

doms materiella riktighet. 

 

Vid avsnitt 2.4 konstateras att innebörden av det medicinska begreppet 

sexsomni varierat något över tid och att dess kategorisering är föremål för 

vidare forskning. Om rätten och den sakkunnige vid något rättsfall haft olika 

definitioner av termen sexsomni har inte kunnat utredas men den 

medicinska termens förändring ger upphov till en sådan risk. 
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7 Diskussion 

7.1 Inledning 

Redovisat i avsnitt 2.7 krävs det forskningsframsteg för att erhålla ett 

tillfredsställande (heltäckande) medicinskt underlag inför den juridiska 

problemställningen. Vidare har redovisade felkällor identifierats i varierande 

omfattning och deras negativa inverkan på materiell riktighet varierar i grad. 

 

Vid de fall den tilltalade bedömts sova under gärningen har rätten sällan 

prövat den tilltalades handlande före insomnandet (felkälla 1). Felkällan 

tillsammans med kombinationen bevisvärderingsmetod och beviskrav 

(felkälla 2), inhämtandet av särskilda erfarenhetssatser (felkälla 5) och 

avsaknaden av kliniska sömnundersökningar av den tilltalade (felkälla 8) 

har identifierats i sådan omfattning och grad att det leder till slutsatsen att en 

majoritet av rättsfallen i rättsfallsmaterialet har avgjorts på ett bristfälligt 

och därmed rättsosäkert sätt, för vilket domstolen är ytterst ansvarig. 

 

I avsnitt 7.2 och 7.3 diskuteras två åtgärdsförslag. De identifierade 

felkällorna, den juridiska problemställningen och åtgärdsförslagen skulle 

dock med fördel utredas vidare av en tillsatt särskild utredare. 

Avslutningsvis diskuteras uppslag för vidare forskning i avsnitt 7.4. 

7.2 Prejudikat från Högsta domstolen 

De metodologiska felkällorna som identifierats vid avsnitt 6.2 kan enklast 

åtgärdas med ett tydligt prejudikat från HD. Frågan om vilket brottsbegrepp 

bevisprövningen ska ha som utgångspunkt (inklusive hur den tilltalades 

handlande före insomnandet ska prövas) och frågan om val av 

bevisvärderingsmetod kan klargöras genom avgörandet. Redovisat under 

avsnitt 6.2.2 förordas den mer nyanserade balkongmetoden före 

rättsinvändningsmetoden. 
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7.3 Ny rättspsykiatrisk avdelning på 
Rättsmedicinalverket 

Redovisat i avsnitt 4.5.1 har HD konstaterat att det i regel räcker med att en 

sakkunnig förordnas. Mot bakgrund av det medicinska forskningsläget och 

skillnaderna mellan sömnexperter (avsnitt 5.6.1) bör dock rätten förordna 

minst två sakkunniga vid fall om sömnstörningar.
285

 Det för att säkerställa 

att domen baseras på väl underbyggda särskilda erfarenhetssatser. 

Sömnexperterna bör även genomföra kliniska sömnutredningar. Redovisat i 

avsnitt 5.6.1 har sömnexpert Leissner föreslagit att den tilltalades dygnsrytm 

studerades under minst två veckor med aktigrafi avslutat med upp till två 

PSG-undersökningar. Utformningen av en rättsligt relevant sömnutredning 

bör utvärderas men VPSG-undersökning förefaller vara ett minimum. 

 

De två förslagen samt ytterligare identifierade felkällor skulle kunna 

åtgärdas genom att det vid RMV inrättas en särskild rättspsykiatrisk 

underavdelning avseende sömnstörningar. Rätten skulle via RMV kunna 

förordna sakkunniga som svarar för särskilda erfarenhetssatser, utgör 

hjälpfakta genom tillämpning av särskilda erfarenhetssatser och generera 

självständiga bevisfakta genom egna observationer vid sömnutredningar. 

Vidare skulle en rättspsykiatrisk underavdelning även minska risken för att 

den sakkunnige är partisk och säkerställa att rättens avgörande vilar på 

särskilda erfarenhetssatserna med hög grad av aktualitet. Via RMV kan den 

sakkunniges uppdrag tydliggöras och likformas genom föreskrifter. Även 

kommunikationen mellan rätten och de sakkunniga förväntas bli tydligare 

och mer strukturerad, vilket skulle minimera terminologiska missförstånd. 

 

Förslagen ska endast utläsas som ett diskussionsunderlag för rättssystemets 

fortsatta hantering av tilltalade som påstår att de sovit vid den åtalade 

gärningen. Exempelvis har inte processekonomiska aspekter övervägts. En 

kortsiktigt enklare åtgärd är att den sakkunnige ges ett tydligt och 

välspecificerat uppdrag inkluderat kliniska sömnundersökningar. 

                                                 
285

 Vilket gjordes vid exempelvis rättsfall 12 och 19 (om än genom parterna). 
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7.4 Vidare forskning 

Frågan om domstolens materiella processledning avgränsades för denna 

uppsats främst på grund av att den berör hela det straffprocessrättsliga 

området. Dock ställer uppsatsens slutsatser saken på sin spets. Ytterst avgör 

materiell processledning om det svenska rättssystemet ska se den materiellt 

riktiga domen som ett beaktansvärt intresse eller ha en mer anglosaxisk 

hållning till sanningen. Frågan bör utredas närmare och rättssystemet bör 

välja väg framåt. En kursändring mot det anglosaxiska rättssystemet ska 

införas genom lagstiftning och prejudikat från HD. 

 

Vid avsnitt 4.4 om bevisvärderingsmetod redovisades att Ekelöf m.fl. 

poängterat att bevisvärdering är teoretiskt svårt men att juristen inte kan 

hoppa över det med hänvisning till att bevisvärderingen är fri. 

Användningen av rättsinvändningsmetoden i kombination med beviskravet 

ställt utom rimligt tvivel (felkälla 2) är en felkälla som är naturlig att 

hänföra sig till eftersom det förenklar den svåra juridiska uppgiften domaren 

ställs inför. Felkällan kan därmed troligen identifieras även vid andra 

brottmål än de angående sömnstörningar vilket bör utredas närmare. 

 

Vid avsnitt 3.4 konstaterades att det framstår som oklart hur HD vill att en 

handlings frivillighet ska prövas. Utöver att ett handlande skett under 

sömnen kan ofrivilliga handlingar uppstå på flera andra sätt. Jareborg har 

givit följande exempel på ofrivilliga handlingar: 

reflexrörelser, spasmer eller konvulsioner, rörelser under ett epileptiskt anfall, men 

också handlingar utförda i samband med svimning, hypnos, blackout på grund av 

sjukdom eller kroppsskada och annan medvetslöshet […]
286

 

 

Var och en av de ofrivilliga handlingarna (och eventuellt fler) kan med 

fördel utredas likt detta arbete. Vidare kan undersökningen tydligt 

kategorisera och förtydliga distinktioner mellan medveten, omedveten och 

medvetslös samt frivilliga och ofrivilliga handlingar. 

                                                 
286

 JAREBORG & ULVÄNG 2016, s. 59 och där vidare källhänvisning, exempelvis ASP M.FL. 

2013, s. 338. 
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Bilaga A – Avgränsade rättsfall 

Dom/Mål-nr Tingsrätt Saken Hovrätt Dom/Mål-nr Anledning till avgränsning 

2008-06-03 
B 2912-08 

Malmö Grov 
fridskränkning 

   Den tilltalade påstod att hennes 
dotter gick i sömnen och därav låste 
in henne. 

2009-05-27 
B 4920-09 

Stockholm Stöld i butik   Kände som sömngång men tänkte på 
problem under gärning etc. 

2010-06-28 
B 14306-09 

Södertörn Misshandel Svea 2011-11-21 
B 6394-10 

En berusad beskrevs med att 
personen höll händerna som en 
sömngångare. 

2010-07-27 
B 1261-10 

Eksjö Våldtäkt Göta 2010-10-18 
B 2373-10 

Sömn diskuterade i förhållande till 
vad målsägande kunnat göra i 
sömnen. 

2010-10-11 
B 10495-10 

Södertörn Misshandel   Uttryckte: ”som om en sömngångare” 
- invände psykisk sjukdom. 

2013-04-19 
B 2161-13 

Attunda Våldtäkt   Mä:s intag av Stilnoct behandlades. 

2013-05-23 
B 11421-12 

Malmö Rattfylleri 
m.m. 

   Ordet somnambulism endast med i en 
förteckning över medicine i en bilaga. 

2014-02-12 
B 10845-13 

Göteborg Våldtäkt m.m. Västra 
Sverige 

2014-04-30 
B 1897-14 

Genom mä:s medicinering 
diskuterades sömngång. 

2014-11-21 
B 5720-14 

Attunda Grov 
fridskränkning 

Svea 2015-05-26 
B 11762-14 

Den tilltalade påstod att mä hade 
hållit henne vaken med 
sömngångarsex. 

2016-02-11 
B 16594-15 

Stockholm Våldtäkt Svea 2016-04-15 
B 1556-16 

Tingsrätten prövade om mä agerat i 
sömnen. 

2016-09-07 
B 3247-16 

Solna Våldtäkt mot 
barn 

Svea 2016-11-15 
B 8157-16 

Tilltalade påstod att mä led av 
sexsomni. 

2016-10-26 
B 703-16 

Gotland Misshandel Svea 2017-04-07 
B 10256-16 

Invände ej medvetet slag genom 
reflex. 

2016-11-08 
B 590-16 

Uppsala Sexuellt 
övergrepp 
mot barn 

Svea 2017-03-29 
B 10688-16 

Osammanhängande invändning och 
överklagade ej den sömnaktuella 
åtalspunkten. 

Mä – målsägande. 

 

Vid RH 2008:90 ”Rödbymålet” sammanfattade Hovrätten över Skåne och 

Blekinge rättspraxis avseende uppsåt och medvetandestörningar. B 1400-08, 

s. 8–9 (dom 2008-11-20). Vid sammanfattningen nämndes somnambula 

beteenden (konkretiserades av hovrätten som handlingar i sömntillstånd), 

dock angavs inga rättsfall för praxis angående beteendet. 

Sammanställningen har sedan återanvänds av rätten i ett flertal avgörande 

vilka har lämnats utan hänseende i denna uppsats eftersom somnambulism 

endast nämnts som ett exempel på en medvetandestörning. Sömn och 

sömnstörning har inte varit frågan för målen. De rättsfall som anträffats där 

rätten återanvänt sammanfattningen på ett eller annat sätt är: 

1. Nacka tingsrätt B 4459-09 – mord. 

2. Södertörns tingsrätt B 16466-09 – misshandel. 

3. Göta Hovrätt B 2256-10 (Jönköpings tingsrätt B 863-10) – försök till 

mord. 
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4. Hovrätten över Skåne och Blekinge B 582-11 (Helsingborgs 

tingsrätt B 7951-10) – misshandel. 

5. Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2247-11 (Malmö tingsrätt B 

3761-11) – mordbrand. 

6. Svea Hovrätt B 784-12 (Attunda tingsrätt B 2058-11) – misshandel. 

7. Lund tingsrätt B 5727-12 – stöld/snatteri? 

8. Göta Hovrätt B 3476-13 (Jönköpings tingsrätt B 3147-13) – 

misshandel m.m. 

9. Hovrätten för Västra Sverige B 3684-13 (Borås tingsrätt B 3076-12) 

– misshandel. 

10. Malmö tingsrätt B 9624-13 – olaga hot. 

11. Örebro tingsrätt B 1517-14 – misshandel. 

12. Attunda tingsrätt B 2375-14 – försök till mord. 

13. Lund tingsrätt B 3812-14 – misshandel och olaga hot. 

14. Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2580-15 (Helsingborgs 

tingsrätt B 5752-14) – olaga hot. 
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Bilaga B – Medicinska 
undersökningsmetoder 

Aktigrafi – mätning och registrering av motorisk aktivitet för att bedöma 

vila/aktivitetscykler. 

Källa: Svensk MeSH, Karolinska institutet 

https://mesh.kib.ki.se/term/D056044/actigraphy (hämtad 2017-05-

23). 

 

DT (CAT Scan eller CT-scan) – Datortomografi (Computed Tomography). 

Även CAT-scan eller CT-scan används som svenska förkortningar. DT är en 

medicinsk undersökningsmetod som med hjälp av dator framställer 

skiktbilder. Regelmässigt åsyftas röntgenundersökningar som skapar mycket 

detaljerade bilder av kroppens organ. Även kallad skiktröntgen. 

Källa: Nationalencyklopedin, datortomografi. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datortomografi 

(hämtad 2017-05-23) och http://www.1177.se/Vastra-

Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Datortomografi/ (hämtad 

2017-05-23). 

 

EEG – Elektroencefalografi är en metod för registrering av hjärnans 

elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på 

hjärnans yta eller i hjärnan. 

Källa: Svensk MeSH, Karolinska institutet 

https://mesh.kib.ki.se/term/D004569/electroencephalography 

(hämtad 2015-05-23). 

 

PSG – Polysomnografi är en teknik att under sömn samtidigt och 

kontinuerligt registrera hjärnans elektriska aktivitet (EEG), hjärtaktiviteten 

(EKG), muskelaktiviteten (EMG), ögonrörelser samt kroppsrörelser, 

andning m.fl. kroppsfunktioner. Video Polysomnografi (VPSG) kombinerar 

undersökningen med videodokumentation. 

Källa: Nationalencyklopedin, polysomnografi. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polysomnografi 

(hämtad 2017-05-23). 

https://mesh.kib.ki.se/term/D056044/actigraphy
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datortomografi
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Datortomografi/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Datortomografi/
https://mesh.kib.ki.se/term/D004569/electroencephalography
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polysomnografi
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