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Summary 
A new defence against rape has appeared in Swedish courts in the last 

couple of years. This defence is based on the objection of sexsomnia, which 

means that the accused has performed the sexual act while asleep. This 

thesis aims to investigate how the objection is handled legally. Furthermore, 

the purpose is to analyse whether there are other solutions, since the judicial 

handling of sexsomnia in Sweden has been criticized by independent 

experts. To achieve this purpose, two questions have been answered, these 

are how an objection of sexsomnia is handled in the case of rape and if the 

objection can be handled in any other way.  

 

Those who have researched sexsomnia agree that the phenomenon exists. 

What causes problems in courts is to prove that the rape was committed 

intentionally, since a person acting during sleep is not conscious. 

Consciousness has been considered necessary for intent to exist. The full 

burden of proof lies on the prosecutor, who has to show that the accused did 

not act during sleep. However, the prosecutor-general has stated that the 

same evidentiary alleviation applicable to self-defence also applies in the 

case of sexsomnia. Therefore, it is enough that the objection appears to be 

unjustified. Furthermore, The Swedish Prosecution Authority has created an 

instructional report for prosecutors, to help with their judicial handling of 

these cases. In the thesis nine cases from courts of appeal have been studied, 

since there has not yet been any case of sexsomnia in the Supreme Court. Of 

these, four led to verdicts of acquittal and five to convictions. 

 

The conclusion is that the legal handling of sexsomnia is insufficient in 

Sweden. The instructional report is short and there are divided sentences 

about whether parts of the content are factually correct. The experts used in 

courts have no research published and experts are not used in all cases. The 

evidentiary alleviation rule, has actually not been applied in the cases. To 

improve the judicial handling of the defence sexsomnia, there has to be 
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increased knowledge among the police, prosecutors, judges and experts. 

Furthermore, criminalization of rape because of carelessness is a possibility. 

This could lead to criminal liability when the accused has been aware that 

they have performed sexual acts in sleep towards a person earlier, and still 

chose to lay down to sleep with another person. Another solution could be 

to reverse the burden of proof. That is to say that the prosecutor proves the 

objective criteria for rape, but that it is up to the defender to prove that the 

subjective criteria are not at hand. 
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Sammanfattning 
Ett nytt sätt att lägga upp försvar i våldtäktsmål har dykt upp i svenska 

domstolar de senaste åren. Detta försvar rör invändningen om sexsomni, det 

vill säga att den tilltalade skulle ha utfört den sexuella handlingen i sömnen. 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur invändningen hanteras rättsligt. 

Vidare är det att reflektera över om det finns andra lösningar, då den 

rättsliga hanteringen i Sverige kritiserats av oberoende experter. För att 

uppnå detta syfte har två frågeställningar besvarats, dessa är hur en 

invändning om sexsomni hanteras vid åtal om våldtäkt och om 

invändningen kan hanteras på något annat sätt.  

 

Sömnexperter runt om i världen är eniga om att fenomenet existerar. Det 

som vållar problem i domstolarna är att bevisa att våldtäkten begåtts med 

uppsåt. Detta då en person som utför en handling under sömn inte agerar 

medvetet, något som förutsätts för att uppsåt ska föreligga. Åklagaren har 

den fulla bevisbördan i brottmål och ska således visa att den tilltalade inte 

agerade under sömn. Riksåklagaren har uttalat att samma bevislättnadsregel 

som gäller vid en nödvärnsinvändning även ska gälla vid en invändning om 

sexsomni, det vill säga att den ska framstå som obefogad. Vidare har 

Åklagarmyndigheten tagit fram en handledningsrapport till hjälp för 

åklagare i deras hanteringen av dessa mål. I uppsatsen har nio rättsfall från 

Hovrätterna studerats, då inget sexsomnifall prövats i HD ännu. Av dessa 

ledde fyra till friande domar och fem till fällande domar.  

 

Slutsatsen är att den rättsliga hanteringen i Sverige är bristfällig. 

Handledningsrapporten från Åklagarmyndigheten är kortfattad och det finns 

delade meningar om huruvida delar av innehållet är faktamässigt korrekt. 

De sakkunniga som uttalat sig i domstolarna har ingen publicerad forskning 

och används inte i alla mål. Bevislättnadsregeln som riksåklagaren har sagt 

ska gälla i mål om sexsomni, har inte tillämpats i fallen. För att förbättra den 

rättsliga hanteringen av sexsomniinvändningar behövs ökad kunskap bland 
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polis, åklagare, domare och sakkunniga. Vidare är en kriminalisering av 

våldtäkt på oaktsamhetsnivå en möjlighet. Detta skulle kunna medföra 

straffansvar när den tilltalade varit medveten om att hen utfört sexuella 

handlingar i sömnen mot en person tidigare, men ändå väljer att sova jämte 

en annan person. En ytterligare lösning är att vända på bevisbördan för 

själva sexsomniinvändningen. Det skulle innebära att åklagaren ska bevisa 

de objektiva kriterierna för våldtäkt, medan det skulle åligga försvaret att 

bevisa att de subjektiva kriterierna inte föreligger. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ett nytt sätt att lägga upp försvar i våldtäktsmål har dykt upp i svenska 

domstolar de senaste åren.1 Detta försvar rör invändningen om sexsomni, 

det vill säga att den tilltalade skulle ha utfört den sexuella handlingen i 

sömnen.2 Anledningen till att denna invändning används är att en tilltalad  

som begått en gärning i ett sovande tillstånd inte kan dömas för brott. Detta 

då en person som agerar i sömnen inte har något uppsåt.3 Diagnosen 

sexsomni är mycket ovanlig, men forskarna är överens om att den existerar.4 

 

Oberoende experter har kritiserat svenska domstolars hantering av 

invändningen och menar att personer i flera fall friats när det i princip varit 

helt uteslutet att personen haft en sexsomnidiagnos. Domstolarna har vidare 

fått kritik för att de inte är konsekventa i sina bedömningar, vilket leder till 

rättsosäkerhet.5 För att öka rättssäkerheten har åklagarmyndigheten i 

februari 2016 tagit fram en handledningsrapport.6 Den har dock utsatts för 

skarp kritik,7 bland annat för att det finns stora brister och förenklingar i 

rapporten.8 Den okunskap som råder kan utnyttjas, vilket är något som bland 

annat Isabelle Arnulf (internationellt erkänd sexsomniforskare) är rädd för. 

Hon vill inte att media rapporterar om sexsomni då hon anser att det finns 

                                                
1 ÅM-A 2015/1229 s. 1. 
2 Organ och Fedoroff (2015) s. 1. 
3 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 275. 
4 ÅM-A 2015/1229 s. 4. 
5 Emelie Rosén: ”Experter oroade över våldtäkter i sömnen- riskerar att behandlas 
rättsosäkert”, Sverigesradio, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6553618, besökt 2017-03-
28.   
6 ÅM-A 2015/1229 s. 1. 
7 Emelie Rosén: ”Svårt för åklagare att hantera sexsomni”, Sverigesradio, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6554793, besökt 2017-
03-30. 
8 Emelie Rosén: ”Skarp kritik mot bristande handledning i våldtäktsfall”, Sverigesradio, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=23363&artikel=65539
41, besökt 2017-03-28.   
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en stor risk att verkligt perversa personer använder det som försvar.9 Frågan 

är således om sexsomni blivit en dröminvändning för våldtäktsmän. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en invändning om sexsomni 

hanteras rättsligt. Vidare är det att reflektera över om det finns andra 

lösningar, då den rättsliga hanteringen i Sverige kritiserats av oberoende 

experter. Min ambition är att kunna ge en fördjupad förståelse för detta nya 

komplexa forskningsområde. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att 

besvaras:  

1. Hur hanteras en invändning om sexsomni vid åtal om våldtäkt?  

2. Kan en invändningen om sexsomni hanteras på något annat sätt vid 

åtal om våldtäkt?  

1.3 Avgränsning 

Det finns inget prejudikat från HD rörande invändningen om sexsomni 

ännu, därför har jag valt att studera domar från hovrätterna. Det finns totalt 

18 hovrättsdomar där detta försvar har aktualiserats. Jag har dock valt att 

endast studera de domar där den tilltalade friats eller fällts enbart på grund 

av invändningen om sexsomni. Vidare har jag bara granskat de fall som 

berör brottet våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB. De fall som berör våldtäkt av 

barn enligt 6 kap. 4 § BrB har därmed uteslutits. Med de avgränsningarna 

blir det totalt nio domar, varav jag valt att studera samtliga. Detta för att en 

mer heltäckande och korrekt bild kan ges av hur domstolarna hanterar 

invändningen än om enbart några få fall hade undersökts.  

 

 

                                                
9 Emelie Rosén: ”Våldtäktsanklagade hävdar sällsynt diagnos- frias för att de kanske sov”, 
Sverigesradio, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/812071?programid=3437, besökt 2017-
03-28.  
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1.4 Metod och perspektiv 

Metoden för vissa delar i denna uppsats får beskrivas som traditionellt 

rättsdogmatisk. Den rättsdogmatiska metoden innebär en undersökning av 

gällande rätt med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna, det vill säga 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.10 I vissa delar av uppsatsen har 

kunskap från psykiatrin behövts för att få en förståelse för fenomenet 

sexsomni, således har även en tvärvetenskaplig metod tillämpats.11  

 

Metoderna kommer i vissa delar av uppsatsen att kompletteras med ett 

kritiskt genusperspektiv, då föreställningar om kön och sexualitet har en klar 

inverkan på rättslig reglering och rättstillämpning när det gäller 

sexualbrott.12 Den rättsdogmatiska metoden uttalar sig normativ och 

deskriptiv om vad rätten är, medan genusrättsvetenskapen går utöver detta. 

Enligt den är även rättsvetenskapens uppgift att synliggöra de 

grundläggande värden som rätten och kunskapen om den baseras på.13  

 

Det är av vikt att studera försvar om sexsomni ur ett genusperspektiv då 

sexualbrotten är tydligt bekönade.14 Majoriteten av alla våldtäkter begås 

nämligen av män mot kvinnor.15 Av de anmälda våldtäkterna år 2016 var 96 

% av brottsoffren kvinnor. 99 % av de som misstänktes för våldtäkt mot 

kvinnor var män.16 Detta trots att lagstiftningen i teorin är könsneutral. 17   

                                                
10 Korling och Zamboni (2013) s. 21. 
11 Ibid s. 429. 
12 Andersson (2004) s. 14.  
13 Gunnarsson och Svensson (2009) s. 116 f.  
14 Andersson (2004) s. 21. 
15 Sutorius (2014) s. 20.   
16 Brottsförebyggande rådet: Brott och statistik- Våldtäkt och sexualbrott, 
https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/valdtakt-och-sexualbrott.html, 
besökt 2017-05-23. 
17 Sutorius (2014) s. 20.  
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1.5 Forskningsläge 

Sexsomni är ett relativt nytt kunskapsområde, vilket gör att forskningen om 

fenomenet är begränsad. Det finns inga svenska sömnforskare som 

publicerat några studier på området, vilket medför att uppsatsen baseras på 

internationell forskning.18 Forskningen om sexsomni är väsentligen grundad 

på fallstudier, det vill säga att man fokuserar på några få fall på djupet för att 

få mer detaljerade kunskaper och generalisera teoriutvecklingen.19  

1.6 Material 

Redogörelsen för gällande rätt har baserats på de traditionella rättskällorna. 

Lagtexten och dess förarbeten består av sexualbrottslagstiftningen i BrB 6 

kap. Det finns som tidigare nämnts inget sexsomnifall som prövats i HD och 

således består praxisdelen av domar från hovrätterna. Vidare finns det ingen 

doktrin som specifikt behandlar fenomenet sexsomni. Doktrin och 

prejudikat har dock använts i den del som behandlar straffrättsligt ansvar 

och bevisning i allmänhet vid en våldtäkt. Då uppsatsen i vissa delar utgår 

från ett kritiskt genusperspektiv har även doktrin rörande genusvetenskap 

tillämpats. Jag är medveten om att doktrin är en andrahandskälla och att 

författarna därmed kan vara subjektiva. Jag har således försökt att hålla mig 

objektiv i min läsning och tolkning av detta material.  

 

Beskrivningen av sexsomni och hur det diagnostiseras har väsentligen 

baserats på internationella forskningsrapporter. Dessa rapporter kommer 

från olika vetenskapliga tidskrifter och totalt är det nio forskare som har 

publicerat materialet. Avsikten har varit att ta del av flera olika forskares 

resultat för att kunna ge en så korrekt bild som möjligt av fenomenet. 

Åklagarmyndighetens handledningsrapport har även använts för att beskriva 

sexsomni och hur det diagnostiseras. Den är dock kortfattad vilket gör att 

den inte ensam har kunnat ligga till grund för redogörelsen.  

                                                
18 ÅM-A 2015/1229 s. 6.  
19 Organ och Fedoroff (2015) s. 2. 
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Nyhetsartiklar och radioprogram från Sveriges Radio har även tillämpats i 

uppsatsen. Detta för att kunna ta del av kunniga personers åsikter om den 

rättsliga hanteringen av sexsomni i Sverige. Materialet har varken använts 

för att beskriva gällande rätt eller sexsomni som fenomen.  

1.7 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel består av en redogörelse för vad sexsomni är och 

hur det diagnostiseras. I efterföljande kapitel tre går jag igenom gällande 

våldtäktslagstiftning, samt vilket ansvar och bevisning som krävs för en 

fällande dom. De nio hovrättsfall som studerats presenteras i uppsatsens 

fjärde kapitel. I det femte kapitlet görs en analys utifrån de frågeställningar 

som ställts upp och arbetet avslutas med en kort slutsats.  
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2 Sexsomni 

2.1 Vad är sexsomni? 

Sömnstörningar kan delas in i flera klasser och underklasser. En av dessa 

klasser är parasomni. Parasomni innebär att vissa delar av hjärnan aktiveras 

under sömnen och får personen att utföra vissa handlingar.20 Exempel på 

sådana sömnstörningar är sömngång (somnambulism) och sängvätning. 

Sexsomni är en variant av somnambulism och innebär att en person utför 

någon form av sexuell handling i sömnen, antingen på sig själv eller någon 

annan.21 Personen har sedan inget minne av handlingen när denne vaknar. 

De sexuella handlingarna kan bestå av smek, onani och försök till eller 

fullbordade samlag med en annan person.22 Studier som utförts visar att 

fullbordade samlag är minst vanligt förekommande.23  

 

År 1948 och år 1953 presenterades i Kinseyrapporterna de då största 

sexualvaneundersökningarna i världen, i dessa nämndes inte sexsomni. 

Fenomenet nämndes inte heller i Hiterrapporterna, som följde samma tema 

år 1976 och år 1981.24 År 2005 nämns sexsomni i The International 

Classfication of Sleep Disorders, således är det ett relativt ny upptäckt 

fenomen.25 De forskare som publicerat rapporter internationellt är eniga om 

att sexsomni existerar.26 Det finns 53 fall från 2000-talet som studerats 

medicinskt och publicerats i forskningsrapporter. 27  

 

 

                                                
20 American Academy of Sleep Medicine: International classificaton of sleep disorders, 
revised diagnostic and coding manual, http://www.esst.org/adds/ICSD.pdf, besökt 2017-04-
01.  
21 Organ och Fedoroff (2015) s. 1. 
22 Arino, Iranzo, Gaig och Santamaria (2014) s. 147. 
23 ÅM-A 2015/1229 s. 4. 
24 Schenk, Arnulf och Mahowald (2007) s. 684. 
25 Ibid s. 683. 
26 ÅM-A 2015/1229 s. 4. 
27 Schenk (2015) s. 519. 
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Sexsomni klassificeras som en NREM-parasomni (non-rapid eye movement 

sleep) och inte en REM-parasomni (rapid eye movement). Under REM-

sömnen är kroppens viljestyrda muskler paralyserade för att man inte ska 

kunna röra sig när man drömmer. Det är således fysiskt omöjligt att utföra 

en sexuell handling under REM-sömnen.28  

 

Hur många som har diagnosen sexsomni är i nuläget inte fastställt. Dock är 

parasomnier överlag vanligare hos barn, där är förekomsten cirka 40 %. Det 

har aldrig beskrivits något fall av sexsomni hos barn, men när vuxna utreds 

diskuteras ofta icke-sexuella parasomnier i barndomen. Hos vuxna är 

förekomsten av parasomnier cirka 2-6 %.29   

 

2.2 Diagnostisering 

För att fastställa om en person har sexsomni krävs information om 

patientens tidigare sömnbeteenden, så som förekomsten av andra 

parasomnier. Det kan vara fördelaktigt att intervjua personens nuvarande 

eller tidigare sovpartners, då det inte är säkert att en person med sexsomni 

har kännedom om sitt eget beteende. Då alla parasomnier är ärftliga kan 

även intervjuer med familj och släkt vara nödvändiga.30 Vidare finns det 

vissa utlösande faktorer som kan trigga sexsomni. Det är allt sådant som 

orsakar sömnbrist såsom stress, mediciner, feber och alkohol. Om flera av 

dessa förekommer i en persons liv är det större sannolikhet att personen har 

diagnosen sexsomni.31  

 

En polysomnografi, det vill säga en ljud- och videoövervakning av personen 

när den sover, kan även vidtas för diagnostisering.32 Genom testet kan 

sömnstörningar upptäckas och en viss hjärnvågsaktivitet som är speciell för 

                                                
28 Organ och Fedoroff (2015) s. 2. 
29 Ibid s. 3. 
30 Ibid s. 3. 
31 Ibid s. 4.  
32 Schenk, Arnulf och Mahowald (2007) s. 683. 
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sömngångare. Dock är det inte säkert att en episod förekommer varje natt, 

varför en sådan undersökning inte ensam kan ligga till grund för en 

diagnos.33 

 

2.3 Handledningsrapport  
I februari 2016 kom Utvecklingscentrum i Göteborg med en rapport om 

sexsomni som ska vara till hjälp för åklagare. Den redogör för 

kunskapsläget, vilken forskning som pågår och hur sakkunskap lämpligen 

ska inhämtas när invändningen om sexsomni aktualiseras under 

förundersökningen.34 Åklagaren bör enligt rapporten inhämta sakkunskap 

genom expertutlåtanden om invändningen inte kan avvisas. I rapporten har 

flera frågor ställts upp, som denna expert behöver få besvarade under en 

förundersökning, för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt.35 

Dessa frågor har ställts upp utifrån en intervju med Jerker Hetta 

(sömnforskare och professor emeritus i psykiatri). Frågorna handlar om hur 

själva handlingen gått till, typen av uppvaknande, om den misstänkte har en 

historik av sömngångarbeteende samt om någon av de utlösande faktorerna 

har förekommit.36  

 

Denna rapport har utsatts för kritik av olika experter. Madeleine 

Leijonhufvud (professor emerita i straffrätt) anser att det är problematiskt att 

rapporten endast bygger på en intervju med en expert, samt att det är samma 

expert som används som sakkunnig i de flesta rättegångar. Enligt 

Leijonhufvud leder detta till att det inte blir någon gedigen expertprövning. 

Hetta anser även själv att åklagarmyndigheten borde ha rådfrågat fler 

sömnexperter. Carlos Schenk (ledande forskare internationellt inom 

sexsomni) menar att rapporten är ett bra initiativ. Han anser dock att det 

finns stora brister och förenklingar i den, som hur kopplingen mellan 

                                                
33 Organ och Fedoroff (2015) s. 3. 
34 ÅM-A 2015/1229 s. 1. 
35 Ibid s. 7. 
36 Ibid s. 3. 
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sömngång och sexsomni ser ut. 99 % av alla sömngångare har nämligen inte 

sexsomni. Karin Lundström-Kron (kammaråklagare vid utvecklingscentret) 

anser att rapporten är bra. Hon menar att då sexsomni är ett litet 

forskningsområde och Hetta är den som är ledande i Sverige är det inte 

märkligt att han är den enda expert som hörts.37 

 

                                                
37 Emelie Rosén: ”Skarp kritik mot bristande handledning i våldtäktsfall”, Sverigesradio, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=23363&artikel=65539
41, besökt 2017-03-28.   
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3 Våldtäkt 

3.1 Lagstiftning 

De centrala sexualbrotten regleras i 6 kap. BrB. Huvudbrottet är våldtäkt (6 

kap. 1 § BrB) och lyder:  

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller hot om brottslig 

gärning tvingar en annan person till samlag eller till att företa eller tåla en 

annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst 

sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en 

sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom 

att otillbörligt utnyttja att person på grund av medvetslöshet, sömn, 

allvarlig rädsla berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 

befinner sig i en särskilt utsatt situation (…)”. 

 

Sexualbrottslagstiftningen är könsneutral sedan 1984, vilket innebär att både 

gärningspersonerna och offren kan vara män eller kvinnor.38 Lagstiftningen 

ska vara utformad så att den värnar om varje persons absoluta rätt till 

personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.39 För att 

uppnå detta mål har den har varit föremål för översyn tre gånger under 

senare tid år 2005, 2013 och 2014.40 Den senaste översynen utfördes av 

2014 års sexualbrottskommitté. Deras arbete ledde fram till SOU 2016:60, 

där de bland annat föreslagit att oaktsamhet ska vara tillräckligt för 

straffansvar vid en våldtäkt.41 

                                                
38 Prop. 1983/84:105 s. 51.  
39 Prop. 2012/13:111 s. 26. 
40 SOU 2016:60 s. 14. 
41 Ibid s. 265.  
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3.2 Ansvar  

3.2.1 Subjektivt ansvar 

För att ett brott ska anses förövat måste de allmänna brottsförutsättningarna 

vara uppfyllda. De kan delas in i två grupper: subjektiva och objektiva 

rekvisit, vilka i sin tur kan delas in i undergrupper.42 De objektiva rekvisiten 

i brottsbeskrivningsenlighet och frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

och de subjektiva rekvisiten i det allmänna skuldkravet och frånvaro av 

ursäktande omständigheter.43 I sexsomnimålen är de objektiva rekvisiten för 

våldtäkt uppfyllda. Det som istället diskuteras är om det allmänna 

skuldkravet är uppfyllt eller inte. I svensk rätt består det allmänna 

skuldkravet av två primära former: uppsåt och oaktsamhet.44  

 3.2.2 Uppsåt 

Våldtäkt är ett brott som förutsätter uppsåt, då ett brott ska anses ha begåtts 

uppsåtligen om inget annat är föreskrivet enligt 1 kap. 2 § BrB. 

Med uppsåt avses att gärningen ska ha begåtts med vett och vilja.45 Detta 

förutsätter att gärningspersonen agerat i ett vaket eller medvetet tillstånd. En 

person som utför en sexuell handling i sömnen kan således inte tillmätas 

personlig skuld.46 Har en person begått en gärning under självförvållat rus 

eller egenvållad tillfällig sinnesförvirring ska gärningen ändå anses som 

brott enligt 1 kap. 2 § 2 st. BrB. Det innebär att även den som varit berusad 

kan ha agerat med uppsåt.  

3.3 Bevisning 

3.3.1 Bevisbörda 

I brottmål ligger den fulla bevisbördan på åklagaren. Detta finns inte 

reglerat i RB men följer av den i EKMR stadgade oskyldighetspresumtionen 

                                                
42 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 58.  
43 Ibid. s. 59.  
44 Ibid. s. 64. 
45 ÅM 2014/6762 s. 2. 
46 Asp, Ulväng och Jareborg (2013). s. 275.  
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(Artikel 6).47 I en brottmålsprocess har åklagaren bevisbördan för alla de 

omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska fällas. Det 

innebär att åklagaren ska motbevisa sådana invändningar som inte är så 

orimliga att de kan lämnas utan avseende. Både objektiva och subjektiva 

rekvisit omfattas således av bevisbördan.48 Att åklagaren ska ha en sådan 

motbevisbörda är dock ingen självklarhet. I andra länder, som till exempel 

England, ligger bevisbördan för vissa friande grunder på försvaret. Detta har 

inte ansetts strida mot allmänna rättsprinciper eller EKMR.49 

3.3.2 Beviskrav 

Med beviskrav menas den styrka bevisningen måste ha för att ett visst 

förhållande ska anses vara bevisat. Kravet framgår inte av lagstiftning, utan 

tolkningen har överlåtits till praxis. HD har fastställt att beviskravet i alla 

brottmål bör vara att brottet ska vara ställt utom rimligt tvivel.50 Detta 

innebär att det endast blir en fällande dom om det inte finns något rimligt 

tvivel om att åklagarens gärningsbeskrivning är den enda godtagbara 

förklaringen.51 När det gäller invändningen om sexsomni har dock 

Riksåklagaren (Anders Perklev) uttalat att en bevislättnadsregel bör 

tillämpas. Det är samma bevislättnadsregel som tillämpas vid 

nödvärnsinvändningar, det vill säga att bevisningen ska vara av sådan styrka 

att invändningen framstår som obefogad. Detta beviskrav är något lägre 

ställt än utom rimligt tvivel.52  

 

                                                
47 Karnov internet, rättegångsbalken (1942:740) 35 kap. 1 § not 1432, 2017-05-03. 
48 Ibid.  
49 Sutorius (2014) s. 138. 
50 Se exempelvis NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s. 40, NJA 1992 s. 446.  
51 Sutorius (2014) s. 286 f.  
52 NJA 2012 s. 45 och ÅM 2014/6762 s. 3. 
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4 Praxis 

4.1 Friande domar 

4.1.1 B 784-10 

Målsäganden och den tilltalade P.F. hade befunnit sig på samma efterfest. 

P.F. hade somnat på en soffa i vardagsrummet och sedan gått därifrån 

genom hallen och köket och via en dörr in i lägenhetens sovrum. I 

sovrummet hade målsäganden legat och sovit bredvid en annan man, P.F. 

hade lagt sig mellan dem och utfört ett samlag med målsäganden. Per-Axel 

Karlsson (chefsöverläkare i rättspsykiatri) hördes i målet. Han angav att det 

är möjligt för en person att agera som P.F., men att det är sällsynt. Karlsson 

hade enbart klinisk erfarenhet och samrådde därför med Hetta för att kunna 

yttra sig ur ett vetenskapligt perspektiv. Även Hetta angav att 

somnambulism inte kan uteslutas i detta fall.  

 

HovR ansåg att om P.F. inte agerade i ett somnambulent tillstånd vore det 

en oerhörd risk att utföra samlaget jämte den sovande mannen. P.F. försökte 

inte ursäkta eller bortförklara sig när han blev konfronterad, vilket enligt 

HovR kan bero på att han inte var vid medvetande. HovR uttalade vidare att 

det utgjorde en brist i målet att inte Hetta hördes, som var bäst lämpad, 

vilket medförde att invändningen inte kunde avfärdas som helt osannolik.  

 

4.1.2 B 564-12 

Målsäganden, den tilltalade A.A. och hans bror hade varit i en stuga där de 

hade druckit alkohol. Målsäganden hade sovit på en madrass mittemellan 

brödernas madrasser. Under natten vaknade målsäganden av att A.A. 

utförde ett samlag med henne. Hetta hördes som sakkunnig i målet. Han 

lade vikt vid A.As uppvaknande och efterföljande beteende då han anser att 

det är en viktig faktor när sömngångarbeteende konstateras. Hetta menar att 

typiskt sätt är en sömngångare förvirrad vid uppvaknandet i en eller ett par 

minuter och gör inga försök att skyla över sitt handlande då personen inte är 
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medveten om vad som hänt. A.A. hade svarat snabbt på tilltal och ångerfullt 

följt efter målsäganden. Hetta uttalade därför att det är osannolikt eller till 

och med mycket osannolikt att det hade varit fråga om ett 

sömngångarbeteende i det aktuella fallet.  

 

HovR ansåg att vissa saker talade för sexsomni, som att A.A. tidigare 

uppvisat sömngångarbeteende med sexuella inslag med en före detta 

flickvän, att han led av sömnbrist och att han hade druckit alkohol. HovR 

gjorde en annan bedömning än Hetta gällande uppvaknandet och 

efterföljande beteende. Den uttalade att det faktum att A.A. var ångerfull 

kan bero på hans tidigare erfarenheter av sexsomni och att han godtog vad 

målsäganden sade hade hänt. 

 

4.1.3 RH 2014:32 

Den tilltalade M.Ö.H. sov över hos målsäganden efter en filmkväll. 

Målsäganden vaknade av att M.Ö.H. förde in sina fingrar i hennes slida och 

tryckte sitt underliv mot hennes stjärt. Han hade även utfört ett samlag med 

henne innan hon vaknade. Målsäganden hade sedan gått ut på balkongen 

varvid M.Ö.H. gick efter och frågade om hon kunde komma in igen. Hetta 

och Lena Leissner (överläkare och sömnforskare) hördes i målet. De hittade 

inga riskfaktorer som talade för sexsomni i det aktuella fallet. Leissner 

nämnde dock att det kan vara fråga om ett ärftligt beteende och att 

aktiviteten kan triggas igång av förväntningar som följt med in i sömnen. 

Hon angav också att det är möjligt att ha perioder med uppemot tre minuters 

vakenhet utan att minnas det efteråt. Enligt Hetta är det möjligt att svara ja 

eller nej på frågor när man sover, men inte att föra några resonemang.  

 

HovR friade M.Ö.H. då de inte fann något i målsägandens berättelse som 

klargjorde om M.Ö.H. var medveten om sitt agerande. Hon vaknade 

dessutom efter det att själva samlaget var genomfört. Hans besök på 

balkongen, som han själv sa att han inte minns, kan ha rymts inom den 

treminutersperiod som Leissner angav. HovR fann det tveksamt om han kan 



 20 

ansetts ha fört ett resonemang med målsäganden. Den hittade visst stöd för 

riskfaktorn, ärftligheten, genom vittnesmål från M.Ö.Hs moster och mor.  

 

Märta Warg (kammaråklagare) har i en framställning till 

Utvecklingscentrum i Göteborg ansett att denna dom bör överklagas till HD. 

Den fråga som var av intresse var hur en invändning om en åtalad gärning 

som skett i sömnen skulle hanteras och värderas. Enligt 54 kap. 10 § 1 st. 

RB får prövningstillstånd meddelas endast om det är av vikt för ledningen 

av rättstillämpningen, så kallad prejudikatdispens. Perklev ansåg att det 

skulle kunna vara av vikt för rättstillämpningen att HD uttalade sig i frågan, 

då sexsomni är ett relativt nytt forskningsområde och det saknas vägledning 

för vilken bevisstyrka ”framstår som obefogad” ger uttryck för. Han ansåg 

dock att detta mål inte var tillräckligt renodlat för att lämpa sig för en 

prövning i HD då bevisläget kring omständigheterna i målet var mer 

komplicerade än vad domskälen gav uttryck för, samt att han skulle vara 

tvungen att komplettera utredningen med ytterligare sakkunnigbevisning. 

Perklev fann det oklart i vad mån det låter sig göras inom ramen för en 

process i HD och i vilken riktning det skulle påverka bevisläget. Han avstod 

således från att överklaga hovrättens dom. Han gav dock 

Utvecklingscentrum i Göteborg i uppdrag att närmare kartlägga 

kunskapsläget, vilken forskning som pågår och hur sakkunskap i dessa 

frågor lämpligen kan inhämtas i kommande rättegångar.53 Detta ledde till att 

Utvecklingscentrum utfärdade handledningsrapporten.54  

 

4.1.4 B 769-15 

Den tilltalade F.P. och målsäganden hade varit hemma hos en kompis till 

F.P, där de hade druckit öl och sett på TV. De hade sedan gått hem till F.P. 

och lagt sig, den tilltalade sov i sin säng och målsäganden på golvet. Hon 

vaknade senare av att F.P. utförde ett samlag med henne. Hetta var den 

sömnexpert som hördes i målet. Han ansåg att det var låg sannolikhet att 

                                                
53 ÅM 2014/6762 s. 3 f. 
54 Se kap. 2.3. 
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F.P. hade begått den åtalade gärningen i ett sovande tillstånd. Målsäganden 

uppgav att hon sovit med F.P. många gånger och att han aldrig utfört några 

handlingar i sömnen tidigare. Ett vittne angav dock att han sett F.P. gå i 

sömnen vid minst ett tillfälle i vuxen ålder. Hetta ansåg att vittnets uppgifter 

ökade sannolikheten för att F.P. begått gärningen med viss mån.   

 

HovR ansåg att vittnets uppgifter om F.Ps tidigare sömngångarbeteende i 

vuxen ålder, ökade sannolikheten för att han även skulle kunna utföra 

sexuella handlingar i sömnen. Den anförde vidare att de fanns uppgifter som 

talade mot sexsomni, men de var inte så entydiga att det kunde ställas utom 

rimligt tvivel att F.P. agerat medvetet och således haft uppsåt.  

4.2 Fällande domar 

4.2.1 B 737-12 

Den tilltalade C.B. och målsäganden hade varit på samma fest. Målsäganden 

som varit redlöst berusad hade somnat på C.Bs soffa. Hon hade sedan 

väckts av att C.Bs särbo avbröt C.B. som höll på att ta fotografier och utföra 

sexuella handlingar på henne medan hon sov. Övergreppet hade pågått i 

ungefär en timme. Ingen sömnexpert hördes i fallet. 

 

HovRs uppfattning var att C.Bs agerande starkt talade emot sexsomni. Dels 

för att övergreppet hade pågått länge och dels för att han hade tagit en stor 

mängd fotografier. När hans särbo hade avbrutit agerandet hade han försökt 

få tillbaka kameran. Enligt HovR utgjorde inte det ett sådant automatiserat 

beteende som är typiskt för en person med sexsomni. Vidare kom C.B. med 

invändningen om sexsomni först i HovR, efter det att han sett en annan dom 

om sexsomni på text-tv. HovR fann därför att hans uppgifter framstod som 

en efterhandskonstruktion.  

 

4.2.2 B 759-13 

Den tilltalade T.S. och målsäganden hade tidigare varit ett par. Efter att de 

separerade hade T.S. vid två tillfällen utfört samlag med målsäganden 
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medan hon sov. Bägge tillfällen ägde rum på fester och det fanns vittnen 

som såg delar av händelserna. Ingen sömnexpert hördes i detta mål.  

 

HovR ansåg att om T.S. agerat i sömnen borde han på något sätt gett uttryck 

för det omedelbart efter händelserna. Vidare framstod det som märkligt 

enligt HovR att han hade framfört denna invändning först vid 

huvudförhandlingen i TR. HovR ansåg även att utredningen inte gav stöd 

för att han agerade i sömnen eller att han brukade ha ett sådant beteende. 

Målsäganden hade enligt egen utsaga konfronterat T.S. även vid andra 

tillfällen då han utfört sexuella handlingar på henne när hon sov. Vid de 

tillfällena hade han aldrig ifrågasatt hennes påstående. HovR ansåg således 

att invändningen kunde lämnas utan avseende.   

 

4.2.3 B 11990-14 

Målsäganden och den tilltalade J.O. hade varit ett par i ungefär ett år. Den 

aktuella kvällen kom de överens om att avsluta sin relation. Senare på natten 

när målsäganden sov kom J.O in i rummet och utförde ett samlag med 

henne. I detta mål hördes ingen sömnexpert. 

 

HovR konstaterade att J.Os uppgifter om att han sov när han utförde 

samlaget skiljde sig från de uppgifter som han angivit vid polisförhöret. Vid 

förhöret hade han erkänt att han fortsatt samlaget tills han fick utlösning 

trots att målsäganden hade sagt att det gjorde ont och att hon inte ville. 

HovR tyckte inte att J.O. lämnat någon rimlig förklaring till varför han 

ändrat sin berättelse. Vidare hade han varit ångerfull och sagt direkt efter 

samlaget: ”nej vad har jag gjort, jag har ju våldtagit dig”. Enligt HovR 

framstod det som osannolikt att han skulle ha reagerat på detta sätt om han 

precis hade vaknat. Den ansåg därför att hans invändning om sexsomni 

framstod som en uppenbar efterhandskonstruktion. Att J.O. i HovR uppgav 

att han tidigare pratat och gått i sömnen ändrade inte bedömningen. 
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4.2.4 B 2300-15 

Målsäganden och den tilltalade E.S. hade varit på samma midsommarfest. 

Målsäganden blev kraftigt berusad och fick hjälp att lägga sig i en 

bäddsoffa. Senare under natten utförde E.S. ett samlag med målsäganden, 

hon vaknade av att två vittnen skrek när de upptäckte vad E.S. gjorde. Hetta 

hördes i målet. Enligt honom hade det framkommit uppgifter som tyder på 

somnambulism i E.S. familj. Han betonade dock att det är uppvaknandet 

och beteendet därefter som är av störst vikt för bedömningen. Om en person 

förnekar eller förklara sig talar det emot ett somnambulent tillstånd. E.S. 

hade när täcket rycktes bort sagt att de bara kramades och försökt förmå 

målsäganden att ange att hon samtyckt till samlaget. Han hade även direkt 

tagit på sig sina kalsonger och byxor. Detta beteende vid uppvaknandet var 

enligt Hetta inte karakteristiskt för en person med sexsomni. Hetta pekade 

istället på E.S. alkoholpåverkan som en mer sannolik förklaring till hans 

beteende. Hetta kom till slutsatsen att det inte gick att fastställa 

somnambulism på medicinsk grund, med hänsyn till de diagnostiska 

kriterier som finns.  

 

HovR lade i detta fall stor vikt vid Hettas tolkning av E.S. agerande efter det 

att han upptäcktes. Det hade vidare visat sig att E.S. hade varit närgången 

mot minst en annan kvinna på festen, samt att han lagt sig i bäddsoffan 

jämte målsäganden. Detta trots att det inte var den sovplatsen han hade 

blivit tilldelad. Det ena vittnet uppgav att E.S. hade agerat diskret, bland 

annat genom att dölja sig själv och målsäganden under ett täcke. Det var av 

betydelse för HovRs bedömning, då Hetta angav att en person som agerar i 

ett somnambulent tillstånd inte uppträder generat. HovR ansåg således att 

invändningen framstod som så osannolik att den kunde lämnas utan 

avseende.   

 

4.2.5 B 2188-15 

Den tilltalade G.P.H. och målsäganden hade åkt hem till G.P.H. för att sova 

efter en utekväll. De hade en överenskommelse om att inget sexuellt 
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umgänge skulle förekomma mellan dem, trots det vaknade målsäganden av 

att G.P.H. hade sina fingrar i hennes underliv. När han hade märkt att hon 

vaknade gick han ur rummet och hon somnade om. Hon blev sedan väckt  

en gång till, denna gång av att G.P.H. utförde ett samlag med henne. Hon 

hade då försökt få bort honom, varvid han sa ”nej” och förde bort hennes 

händer. Tre sömnexperter hördes i målet: Hetta, Leissner och Torbjörn 

Åkerstedt (professor i psykologi och sömnforskare). Om G.P.Hs utsaga 

lades till grund för bedömningen var experterna överens om att det inte helt 

kunde uteslutas att G.P.H. hade agerat i sömnen. De ansåg dock att 

sannolikheten var lägre om målsägandens utsaga lades till grund för 

bedömningen. Enligt Hetta var det då osannolikt att G.P.H. agerat i sömnen.   

 

HovR ansåg att det enda som talade för att G.P.H. agerat under sömn var 

hans egen berättelse och att de sakkunniga i så fall angav att de inte helt 

kunde uteslutas. Vidare hade G.P.Hs mor angivit att han och hans bror var 

sängvätare som barn. Det HovR ansåg talade mot sexsomni var att G.P.H. 

vid flera förhör under tre veckors tid helt förnekade sexuell kontakt med 

målsäganden. Han hade sedan ändrat sin berättelse och erkänt beröring av 

sexuell karaktär före sänggåendet, vilket tydde på att han inte hade 

respekterat deras överenskommelse. Det sätt G.P.H. agerade på när 

målsäganden vaknade och de upprepade sexuella handlingarna tydde på ett 

medvetet handlande enligt HovR. HovR kom således till slutsatsen att 

sannolikheten för att G.P.H. agerade under sömn var så låg att den bortsåg 

från denna möjlighet.   

4.3 Rättsfallssammanfattning 

Ovanstående rättsfall visar att alla de tilltalade var av manligt kön, medan 

alla offren var kvinnor. Den ojämna könsfördelning som råder bland 

sexualbrotten avspeglas således i sexsomnimålen. Ett av offren uttryckte i 

en intervju att hon fann det förnedrande som kvinna att en man kan bli friad  



 25 

med denna invändning, när det inte finns starka källor.55 Enligt Sutorius får 

utredningen och avgörandet en för teknisk karaktär i våldtäktsmål. Det leder 

till att de psykologiska aspekterna och rätten till integritet hamnar i 

bakgrunden.56 I samtliga fall som redogjorts för i denna uppsats, sov 

kvinnan när övergreppet startade. Enligt Andersson konstrueras kvinnans 

kropp som tillgänglig och passiv i den straffrättsliga hanteringen av sexuella 

övergrepp. Enligt henne ges således den sexuella integriteten ett bristfälligt 

skydd.57 

 

Endast två av de riskfaktorer som forskning visat triggar sexsomni förekom 

i målen. Den vanligaste var alkohol, då de tilltalade hade varit berusade vid 

gärningstillfället i sju av nio fall. Endast i ett fall var det fråga om 

sömnbrist. I fem fall hade sömnstörningar förekommit hos personen tidigare 

eller hos någon i familjen. I fyra av de fem fällande domarna hade den 

tilltalade ändrat sin historia någon gång under rättsprocessen. I sex av nio 

fall har en sömnexpert hörts som sakkunnig. I en del fall har män friats trots 

att den sakkunniga menat att det inte fanns något som talade för sexsomni. 

Hetta har själv kritiserat domstolarna för att ha friat män när han som 

sakkunnig menat att det inte fanns något som talade för att männen agerat 

under sömn.58 I alla sexsomnifallen rörde det sig om fullbordade samlag, 

något som Mark Mahowald (amerikansk sexsomniforskare) anser är 

utstickande för Sverige. Han har varit expertvittne i 80 rättegångar gällande 

sexsomni i USA, varav endast en till två rörde fullbordade samlag. Schenk 

har funnit resonemang i alla de svenska friande domarna som enligt honom 

är irrelevanta eller ibland till och med helt felaktiga. Exempel på detta är att 

förväntningar i vaket tillstånd kan trigga sexsomni och att det är vanligt att 

sexsomni sammanfaller med sömngång. I ett par fall ser Schenk ingenting 

                                                
55 Emelie Rosén: ”Vådtäktsanklagande hävdar sällsynt diagnos- frias för att de kanske sov”, 
Sverigesradio, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/812071?programid=3437, besökt 2017-
03-30.  
56 Sutorius (2014) s. 21. 
57 Andersson (2004) s. 17. 
58 Emelie Rosén: ”Överåklagare: Kan ha blivit felaktiga domar”, Sverigesradio,  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6556138, besökt 2017-03-
30. 
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som styrker att personen handlat i sömnen.59 Mariann Ny (överåklagare) 

anser dock att hanteringen i domstolarna har blivit bättre. Enligt henne kan 

man se att domstolarna nu för mer utvecklade resonemang.60  

 

                                                
59 Emelie Rosén: ”Vådtäktsanklagande hävdar sällsynt diagnos- frias för att de kanske sov”, 
Sverigesradio, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=23363&artikel=65484
93, besökt 2017-03-30. 
60 Emelie Rosén: ”Svårt för åklagare att hantera sexsomni”, Sverigesradio, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6554793, besökt 2017-
03-30.  
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5 Avslutande analys 

5.1 Hur hanteras en invändning om 
sexsomni vid åtal om våldtäkt?  
5.1.1 Handledningsrapport 

Åklagarna har, som tidigare nämnts, en rapport med riktlinjer för vilka 

frågor de ska ställa till sömnexperten under förundersökningen.61 Den kritik 

som riktas mot den får anses befogad, då den hade haft en högre 

trovärdighet om fler svenska sömnexperter hade hörts. De hade även kunnat 

höra utländska experter, eftersom att det inte finns några svenska forskare 

som är publicerade i ämnet. Vidare kunde de ha baserat rapporten på någon 

annans utlåtande än Hettas då han är sakkunnig i de flesta rättegångar. Detta 

för att få en mer gedigen expertprövning. Rapporten är dessutom kortfattad 

och innehåller enligt Schenk förenklingar och brister, vilket också minskar 

dess trovärdighet. Dock är rapporten ett bra initiativ, genom den har 

Utvecklingscentrum uppmärksammat problematiken. Den hjälper åklagarna 

att ställa relevanta frågor och således blir den rättsliga hanteringen av 

invändningen i viss mån bättre.  

 

5.1.2 Sakkunniga 

Enligt ovannämnda rapport bör åklagaren inhämta sakkunskap genom 

expertutlåtanden vid en invändning om sexsomni. Detta har anammats i de 

fall som har lett till friande domar, där en sömnexpert alltid har hörts. I de 

mål som slutat i fällande domar har det däremot endast skett i två av fem 

fall. Möjligen kan det bero på att invändningen så uppenbart framstår som 

en efterhandskonstruktion att expertutlåtandet inte behövts. Det skulle dock 

öka rättssäkerheten både för den tilltalade och målsäganden om en 

sakkunnig alltid togs in.  

 

                                                
61 Se kap 2.3. 
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Det råder tydligt en kunskapsbrist gällande sexsomni i Sverige, vilket en 

tilltalad kan utnyttja. Därmed kan skyldiga gå fria, men bristen kan även 

leda till att oskyldiga fälls. I det första svenska sexsomnimålet hördes ingen 

sömnexpert med vetenskaplig erfarenhet. Detta utgjorde en sådan brist i 

målet att invändningen inte kunde avfärdas som helt osannolik. Det är 

således viktigt att rätt expert används som sakkunnig i fallen. Problemet är 

dock att ingen av dem har någon forskning publicerad, vilket minskar deras 

trovärdighet. Felaktiga uttalande har enligt Schenk förekommit i de svenska 

expertutlåtandena. Ett exempel på detta, som nämnts tidigare, är att 

sexsomni kan triggas igång av förväntningar som följt med in i sömnen.62 

Detta har inte heller nämnts i någon av de andra forskningsrapporterna som 

jag tagit del av eller i de andra sakkunnigutlåtandena. Det är även 

anmärkningsvärt att de svenska experterna inte lägger mer vikt vid att det 

rör sig om fullbordade samlag, då forskning visat att det är ovanligt att en 

person med sexsomni utför ett samlag. Att det ser ut så i domstolarna i 

Sverige var något som Mahowald var skeptisk till. 

 

5.1.3 Bevisning 

I sexsomnifallen ska åklagaren visa att en omständighet inte föreligger, 

vilket är mer komplicerat än att visa att en omständighet faktiskt föreligger. 

Att riksåklagaren uttalat att en bevislättnad ska gälla angående invändningen 

om sexsomni får därmed anses befogat. Dock har det inte framkommit i 

något av domskälen att denna bevislättnadsregel faktiskt tillämpas. I B 784-

10 friade HovR mannen med motiveringen att invändningen inte kunde 

avfärdas som helt osannolik. När den uttrycker sig på det viset kan det 

framstå som att det krävs en total motbevisning, vilket inte är möjligt. Av de 

fall som ledde till fällande domar framstår det även som att anledningen till 

att den tilltalade fälls inte beror på att åklagaren faktiskt lyckats motbevisa 

invändningen, utan snarare att den tilltalade ändrat sin historia under 

processens gång. Ovanstående föranleder att ett HD-prejudikat behövs, så 

                                                
62 Se kap 4.3.  
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att den kan fastslå vilket beviskrav som ska gälla och vad det beviskravet 

faktiskt ger uttryck för.  

 

5.1.4 En dröminvändning?  

Är det så att personer som faktiskt är skyldiga använder 

sexsomniinvändningen för att bli friade? Denna rädsla har bland annat 

Arnulf gett uttryck för. Det är svårt att helt säkert veta, men det finns en 

risk. Kombinationen av den kunskapsbrist som råder gällande sexsomni och 

bevissvårigheterna i våldtäktsmål gör det möjligt för en skyldig 

våldtäktsman att bli friad. Är gärningspersonen bara tillräckligt påläst om 

fenomenet och inte ändrar sin berättelse någon gång under processen är det 

svårt för åklagaren att lyckas motbevisa invändningen. I brottmål föreligger 

även ett starkt rättssäkerhetsskydd för den tilltalade. Om det förekommer 

tvivel ska detta räknas den anklagade till godo. Dock får inte för mycket 

fokus tas från skyddsintressena i våldtäktsmålen, då de är allvarliga brott 

som kan orsaka påtagliga skada för offret, både fysiskt och psykiskt. 

Sexualbrottslagstiftningen är avsedd att skydda den sexuella 

självbestämmanderätten och den sexuella integriteten, ändå hamnar det ofta 

i bakgrunden enligt både Sutorius och Andersson. En målsägande i ett av 

sexsomnifallen uttalade i en intervju att hon fann det förnedrande som 

kvinna att en man kunde bli friad med sexsomniinvändningen när 

kunskapen är så bristfällig. I praktiken blir det således så, att mäns 

rättssäkerhetsskydd prioriteras högre än kvinnors rätt till sexuellt 

självbestämmande. Av rättsfallsundersökningen framgår att det tycks räcka 

att det finns en allmän möjlighet att utföra en sexuell handling i sömnen för 

att bli friad. Ovanstående föranleder att sexsomni kan vara en 

dröminvändning för en skyldig våldtäktsman.  
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5.2 Kan en invändningen om sexsomni 
hanteras på något annat sätt vid åtal 
om våldtäkt?  

5.2.1 Ökad kunskap 

Av denna uppsats har framgått att kunskapen om sexsomni är bristfällig 

inom rättsväsendet i Sverige. Detta har gjort att lika fall inte behandlas lika, 

vilket är en grundförutsättning för rättsordningen. Ett sätt att läka denna 

kunskapsbrist vore att specialutbilda domare, åklagare och poliser. Då det 

skulle medföra en mer rättssäker bedömning och därmed en mer rättvis 

rättegång för både målsägandena och de tilltalade. Vidare bör högre krav 

ställas på de experter som används som sakkunniga, förslagsvis någon form 

av certifikat som visar att de blivit kvalitetsgranskade. Detta skulle leda till 

en mer gedigen expertprövning. Kunskapsbristen har även medfört att inget 

sexsomnimål varit lämpat för en prövning i HD. Det är således viktigt med 

ökad kunskap och förståelse för ämnet. 

 

5.2.2 Oaktsamhetsrekvisit 

Den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmande rätten, som 

sexualbrottslagstiftningen är avsedd att skydda, är högt skattade bland 

skyddsintressen. Därmed är det anmärkningsvärt att våldtäktsbrottet inte är 

kriminaliserat på oaktsamhetsnivå. En sådan kriminalisering finns på så 

många andra områden inom straffrätten, varav flera har en lägre abstrakt 

straffskala än våldtäktsbrottet. Ett införande av ett oaktsamhetsrekvisit är ett 

av de förslag som 2014 års sexualbrottskommitté framfört. Om lagförslaget 

genomförs hade det kunnat ställa mer krav på den tilltalade i 

sexsomnifallen. Detta då förövaren i sådana fall kan fällas då hen visste om 

att hen utfört sexuella handlingar i sömnen tidigare och ändå valt att gå och 

lägga sig bredvid en annan person. Denna situation förelåg i B 564-12 som 

ledde till en friande dom. Det finns en risk att ett införande av ett 

oaktsamhetsrekvisit skulle möta större motstånd än i ett brott med en annan 

könsstruktur, då det nästan uteslutande skulle påverka män.  



 31 

 

5.2.3 Omvänd bevisbörda 

I andra länder, som till exempel i England, ligger bevisbördan för vissa 

invändningar hos försvaret. Detta har inte ansetts strida mot EKMR eller 

mot andra allmänna rättsprinciper. En sådan omplacering av bevisbördan 

skulle medföra att åklagaren enbart har att bevisa de objektiva kriterierna för 

en våldtäkt. Det skulle således åligga försvaret att visa att den tilltalade 

faktiskt begått gärningen i sömnen. Denna ordning kan förefalla mer rättvis 

då det är enklare att bevisa förekomsten av en omständighet än frånvaron av 

densamma. Det är även påkallat ur jämlikhetssynpunkt, då det ställer krav 

på ansvarstagande och ett större konsekvenstänk hos män.  

 

5.3 Slutsats 
Invändningen om sexsomni har trots att det är ett relativt ny upptäckt 

fenomen använts i ett flertal våldtäktsmål i Sverige. För att öka 

rättssäkerheten och således minska att invändningen nyttjas felaktigt, krävs 

en väl fungerande rättslig hantering. Handledningsrapporten som 

åklagarmyndigheten utfärdat är ett bra initiativ, likaså riksåklagarens 

utlåtande om att en bevislättnadsregel ska tillämpas. Den rättsliga 

hanteringen kan dock förbättras. Ett införande av ett oaktsamhetsrekvist och 

en omvänd bevisbörda skulle göra det mer jämlikt mellan parterna. Den 

mest centrala förändringen som behöver ske är dock ökad kunskap inom 

rättsväsendet. Enligt Ny för domstolarna mer utvecklade resonemang nu än 

tidigare gällande invändningen om sexsomni. Detta tyder förhoppningsvis 

på att den rättsliga hanteringen är på väg att bli bättre.  
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