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Summary 

Over the course of the last couple of years a new objection has grown in the 

Swedish courts during rape cases. The objection is called sexsomnia and 

means that the perpetrator lacks intent because he/she was asleep during the 

time of the crime. The complex of problems that has risen in the courts due 

to this objection is intricate and it has been this thesis objective to 

investigate it. There is a total of ten cases where five has led to conviction 

and five to an acquittal. Because of the rule of law and the security of person 

similar cases should lead to similar judgements. This thesis has investigated 

if there are factors that are essential or conclusive in the judgement and what 

(if there are any) flaws exist in the judgements. Thus, the thesis has utilized 

a legal case study of five judgements consisting of two convicting and three 

acquitting to analyze what factors have led to the adjudication.  

Consequently, what the thesis has found is that there are no 

definitive factors that determine if there is going to be a convicting or an 

acquittal. In all cases, including those not in the analysis of this thesis, the 

same factors are discussed: history of sleep-walking behavior, the 

awakening and risk-factors. Even though many of them apply to all cases 

there is no monolithic or uniform application of the law in cases of 

sexsomnia. Furthermore, with reference to the rule of law, it is a current 

legal position which is precarious and thus should be settled to ensure the 

security of person. 
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har en ny invändning vuxit fram i de svenska 

domstolarna i våldtäktsmål. Det kallas för sexsomni och innebär att 

förövaren saknar uppsåt eftersom han/hon sov under tiden för händelsen. 

Problematiken som har vuxit fram i domstolarna på grund av invändningen 

är komplex och syftet med uppsatsen har varit att undersöka den. Det finns 

totalt tio fall i Sverige, varav fem har lett till fällande dom och fem till 

friande. På grund av rättssäkerheten som ska råda i Sverige ska lika fall 

behandlas lika. Denna uppsats har undersökt om det finns utslagsgivande 

faktorer i domsluten och om det finns några brister i bedömningen. En 

utvidgad rättsfallsstudie med fem fall, två fällande och tre friande, har 

använts för att se vilka faktorer som lett fram till bedömningen.  

Vad som sedermera blivit resultatet är att det inte finns några 

faktorer som är mer utslagsgivande än andra, varken i friande eller fällande 

mål. I alla mål diskuteras samma faktorer: tidigare historik av 

sömngångarbeteende, uppvaknandet och riskfaktorer. Trots att många av 

dem återfinns i alla fall finns det ingen enhetlig rättstillämpning i sexsomni-

fall. Det är med hänvisning till rättssäkerhet ett oklart och prekärt rättsläge. 

Det torde därför utredas och uppklaras för att garantera rättssäkerheten för 

individen.  
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Förord 

Jag vill tacka min handledare Uta Bindreiter för kloka insikter och åsikter, 

min familj och allsköns koffeinerade brygder.  

 

Uppsala den 26 december, 2017 

Agnes Ördén 
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Förkortningar 

BrB    Brottsbalken 

 

HD   Högsta domstolen 
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TR   Tingsrätten 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

I Sverige ska rättssäkerhet råda. Det är en rättsstat som ska undvika 

godtycklig tillämpning av lagar för den enskildes säkerhet. På senare år har 

en ny invändning i sexualbrottsmål vuxit fram: sexsomni. Det är en 

invändning om bristande uppsåt på grund av sömn. Totalt finns det tio fall 

där sexsomni tagits upp i de svenska hovrätterna. Högsta domstolen har 

ännu inte haft något fall med denna invändning. När en ny rättsinvändning 

börjar växa fram kan det vara problematiskt att upprätthålla rättssäkerheten 

och en enhetlig rättstillämpning.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen rör en tämligen ny invändning i sexualbrottsmål där 

gärningspersonen uppger att de påstådda sexuella handlingarna har begåtts i 

sovande tillstånd. Uppsatsens syfte är att, med hjälp av en utvidgad 

rättsfallstudie, undersöka den typ av problematik som domstolen ställs inför 

vid en invändning om sexsomni i våldtäktsmål.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågorna som uppsatsen ämnar besvara är följande:  

1. Vad är sexsomni? 

2. Vad krävs för straffrättsligt ansvar? 

Huvudfrågan är: 

3. Hur behandlar den svenska domstolen en invändning om sexsomni vid åtal 

om våldtäkt (vilka brister finns i bedömningen, vilka faktorer har varit 

utslagsgivande, och finns det en enhetlig rättstillämpning)? 
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1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer sexualbrott, det vill säga våldtäkt, under 6 kap 1 § 

Brottsbalk (1962:700) (BrB)1 att ses över. Därmed kommer inte våldtäkt 

mot barn i 6 kap 4 § eller 6 kap 10 § 1 st brottsbalken att tas upp, inte heller 

övriga sexualbrott i sjätte kapitlet BrB. Av de tio hovrättsfall som finns har 

fem analyserats mer djupgående. De har valts ut för att de hade den mest 

utförliga bedömningen som gav grundläggande material för analysen. 

Eftersom samtliga tio fall rör sig i samma tidsspann, har det föranlett att 

ingen tidsmässig avgränsning har gjorts.   

 

1.5 Metod och material  

Jag har använt mig av en utvidgad rättsfallsstudie för att utreda 

problematiken och uppfylla uppsatsens syfte.  

Materialet som används är främst domar/praxis, lagstiftning och 

doktrin. I skrivande stund har inget fall av sexsomni tagits upp i högsta 

domstolen. Här används istället hovrätternas praxis, vilken inte är 

prejudicerande men för uppsatsens syfte bör det inte utgöra ett problem. 

Gällande doktrinen, så används böcker vilka får anses inneha en viss 

juridisk tyngd. Där det är möjligt används litteratur istället för 

internetbaserade källor.  

 

1.6 Perspektiv 

Perspektivet i uppsatsen är ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

1.7 Forskningsläge 

I Sverige har ingen vetenskaplig forskning om sexsomni publicerats. Därför 

används internationell forskning i den mån det har varit nödvändigt i 

uppsatsen. Även där finns det inget brett utbud av forskning. De flesta 

studierna som har publicerats är i form av fallstudier, det vill säga när man 

                                                 
1 Citeras BrB eller brottsbalken. 
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studerar ett fåtal fall för att dra en slutsats.2 Det finns ett examensarbete och 

en kandidatuppsats i ämnet.  

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt för att definiera sexsomni. 

Därefter följer ett deskriptivt avsnitt om straffrättsligt ansvar för att reda ut 

en del begrepp såsom uppsåt och oaktsamhet. Sedan behandlas den 

historiska utvecklingen av 6 kap. 1 § BrB samt bevisning i våldtäktsmål, 

följt av två praxiskapitel. Uppsatsen avslutas med en analys där huvudfrågan 

besvaras.  

 

                                                 
2 Se ÅM-A 2015/1229 s. 6; Nationalencyklopedin, fallstudie.  

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fallstudie (hämtad 2017-

11-11). 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är sexsomni? 

Sömnstörningar och onormala tillstånd i samband med sömn benämns 

generellt parasomnier. År 2013 blev sexsomni en psykiatrisk diagnos i 

DSM-5, en handbok i diagnosticering av psykiska åkommor. Under samma 

kategori finns det många andra sömnstörningar såsom narkolepsi, 

mardrömmar och somnambulism (sömngång). Sexsomni är en form av 

somnambulism; ett sexuellt betingat sömngångarbeteende.3 

Parasomnier och där innefattat sexsomni, innebär att hjärnan 

får ett partiellt uppvaknande utan minnesinprägling men med aktivitet – den 

är alltså delvis vaken men delvis sovande. Det sexuella beteendet varierar, 

men innefattar bland annat självtillfredsställelse, tafsande och samlag. Det 

påbörjas under djupsömnen men kan fortsätta in i efterföljande sömncykler. 

Sexsomni har även relaterats till triggande faktorer; alkohol, vissa 

sömnmediciner samt sömnbrist. Det diskuteras även om sexsomni kan 

påverkas av förhållanden innan sänggående; förväntningar och upplevda 

situationer innan kan därför vara viktiga att utreda.4  

 

2.2 Allmänt om bedömningsgrunder 

En rapport från åklagarmyndigheten fastställer att det bör hållas förhör med 

sakkunniga för att få vägledning i utredningen om sexsomni föreligger. Ett 

observandum är att det förekommer få sakkunniga i målen. De två som 

representerar forskningsexpertisen är sömnforskarna Jerker Hetta och Lena 

Leissner.5  

                                                 
3 Organ & Fedoroff, Current Psychiatry Reports, Sexsomnia: Sleep Sex Research and Its 

Legal Implications (e-version); DSM-5 s. 399ff.  
4 Se Frieden, Medpage Today, Sexsomnia: A Case Study of a New DSM-5 Diagnosis (e-

version); även Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 33 (e-version). 
5 Se ÅM-A 2015/1229 s. 6; uppsatsens s. 23, s. 26 samt s. 30. 
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Det som sakkunniga ofta utgår ifrån och som sedermera blir utredningens 

beståndsdelar är främst tre punkter: tidigare dokumenterad historia av 

sömngångarbeteende, triggande faktorer samt uppvaknandet.6  

 

2.2.1 Dokumenterad historia  

I de allra flesta fallen av sexsomni finns en väldokumenterad historia av 

sömngångarbeteende. Inte sällan har vederbörande sökt hjälp inom 

sjukvården och fått diverse metoder till hjälp. I rättegång kan därmed bevis i 

form av journaler vara till stor hjälp. Även personförhör med närstående 

familj och partners används. Det kan vara ärftligt, vilket får betydelse i ett 

fall där släktingar till den tilltalade har vittnat om sömnproblem och 

sömnstörningar i släkten.7 

2.2.2 Triggande faktorer 

Det finns en del triggande faktorer. I de allra flesta fallen är förövaren 

påverkad av alkohol. I 8 av de totalt 10 fall där sexsomni tagits upp som 

invändning har förövaren varit berusad. I de två fall där gärningspersonen 

varit nykter ledde ett till fällande dom och ett till friande, alltså ingen 

enhetlig bedömning.8 Jerker Hetta har bedömt att det är svårt att fastställa en 

diagnos om personen är påverkad av alkohol eftersom det kan ge liknande 

biverkningar som minnesförlust och dåligt medvetande. Trots detta har det, i 

fall där den tilltalade varit påverkad, ansetts att det är troligt att en våldtäkt 

begåtts i sovande tillstånd.9   

Även sömnbrist hör till de triggande faktorerna, eftersom det, 

liksom alkohol, kan ge en djupare sömn och emedan somnambult beteende 

(sömngångarbeteende) börjar i djupsömn ökar risken.10  

 

                                                 
6 Se mål nr B 2188-15. 
7 Se t.ex. mål nr B 10223-16; uppsatsens s. 22f.; a.a. s. 27f. 
8 Uppsatsens s. 27f; mål nr B 11990-14.  
9 Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 46 (e-version). 
10 Uppsatsens s. 20f. 
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2.2.3 Uppvaknandet 

Enligt sakkunniga så har sexsomni ett tämligen typiskt uppvaknande. Man 

vaknar ofta upp mycket förvirrad, ibland aggressiv, och kan ha svårt att 

lokalisera sig samt svara på tilltal. Detta tillstånd kan pågå i upp till ett par 

minuter.11 Därför läggs mycket fokus på hur målsäganden har beskrivit 

händelseförloppet och hur gärningspersonen har agerat i uppvaknings-

ögonblicket. I några fall har den tilltalade ansetts ha agerat motstridigt med 

vad sakkunniga anser vara det typiska uppvaknandet. Det kan röra sig om 

att svara snabbt på frågor, tilltala målsäganden adekvat eller verka vara 

generad och ångra det som nyss hänt.12  

                                                 
11 Se mål nr B 2188-15. 
12 Se t.ex. uppsatsens s. 28.  
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3 Straffrättsligt ansvar 

3.1 Vad krävs för straffrättsligt ansvar? 

För att uppbära rättssäkerheten finns det en grundläggande princip inom 

straffrätten som benämns skuldprincipen. Den stadgar att straff endast kan 

ådömas den som bär skuld för ett brott. Det förekommer två former av skuld 

i svensk rätt; uppsåt och oaktsamhet. Brott kräver antingen uppsåt eller 

oaktsamhet. Har man inte ådagalagt skuld ska man inte dömas för brott.13  

Skuldprincipen härrör från konformitetsprincipen, att en 

person inte bör anses ansvarig för ett brott om hon inte kunde rätta sig efter 

lagen. Den stadgar exempelvis att en person ej bör anses ansvarig för ett 

brott om denne inte hade förmåga att rätta sig efter lagen. Exempel på detta 

är att gärningspersonen utför handlingen under medvetslöshet, spasmer eller 

sömn. Då är handlingen ofrivillig och uppsåt saknas. Det handlar om att 

upprätthålla rättssäkerheten för individen; man ska inte bli dömd för ett brott 

som man inte menade att begå.14  

3.1.1 Skuld 

Uppsåt krävs som huvudregel för att ett brott föreligger enligt BrB 1 kap. 2 

§ 1 st. Om det endast krävs oaktsamhet framgår det av brottsbeskriv-

ningen.15  

Typiskt sett utgörs en uppsåtlig gärning av en medveten 

kontrollerad gärning. Hårdraget menas sedermera att alla gärningar är 

avsiktliga om gärningspersonen vet vad denne gör; en sovande person vet 

inte vilka handlingar den företar.16  

Att definiera uppsåtets nedre gräns, det vill säga minimikravet för att en 

person agerat med uppsåt är problematiskt.17 Det brukar talas om tre olika 

                                                 
13 Asp, Petter, Jareborg, Nils & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, 2., omarb. uppl., 

Iustus, Uppsala, 2013, s. 64; samt BrB 1 kap. 2§ 1 st. 
14 Ibid, s. 272. 
15 Se Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 38 (e-version). 
16 Se Asp, Jareborg & Ulväng, s. 285. 
17 Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 38 (e-version). 
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typer av uppsåt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. De är 

inte alternativa utan överlappar varandra.18 Beviskravet för uppsåt är 

detsamma som för brottet - bortom rimligt tvivel.19 

 

3.1.1.1 Avsiktsuppsåt (syfte) 

Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen utför en kontrollerad handling 

där följden utgör ett syfte med gärningen och kan endast föreligga i 

förhållande till en effekt. Avsikten är att uppnå en viss effekt med hand-

lingen. Exempelvis om person A skjuter person B för att B ska dö, och A 

sedan lyckas; då har A berövat B livet med avsiktsuppsåt.20  

 

3.1.1.2 Insiktsuppsåt (praktisk visshet) 

Insiktsuppsåt kräver att gärningspersonen är medveten om att en effekt är 

oundviklig, trots att den inte är eftersträvad. Exemplet i Kriminalrättens 

grunder handlar om en bomb som ska explodera när ett skepp är ute till 

havs för att sänka det och få ut försäkringsbeloppet. Trots att syftet är att 

sänka skeppet så är det oundvikligt att besättningen omkommer, vilket 

gärningspersonen antagligen förstår. Det innebär att insiktsuppsåt 

föreligger.21  

 

3.1.1.3 Likgiltighetsuppsåt (misstanke + likgiltig inställning till 

följden)22 

Likgiltighetsuppsåt är den mest omdebatterade uppsåtsformen. Avsikts-

uppsåt och insiktsuppsåt anses klart utgöra uppsåt enligt den normativa 

                                                 
18 Se Asp, Jareborg & Ulväng, s. 286 och s. 293; NJA 2016 s. 763.  
19 Ibid, s. 295ff. 
20 Ibid, s. 287f.; Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 38 (e-version). 
21 Asp, Jareborg & Ulväng, s. 289; se även Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 38f (e-

version); NJA 2004 s. 176.  
22 Det finns en ny debatt mellan Martin Borgeke och Suzanne Wennberg angående NJA 

2016 s. 763 och likgiltighetsuppsåtet.  
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beskrivningen i 1 kap 2 § BrB medan likgiltighetsuppsåtets gränsdragning 

mot medveten oaktsamhet är ständigt omdiskuterad.23  

I NJA 2004 s. 176 fastställde HD likgiltighetsuppsåt som 

uppsåtets nedre gräns och definierade det som ”likgiltighet i förhållande till 

inträdet av en effekt eller förekomsten av en omständighet”.24 Trots 

vetskapen om omständigheten har personen ändå valt att utföra handlingen; 

att gärningspersonen har en misstanke om risken för att handlingen kan 

medföra A:s död men är likgiltig inför det.25  

I NJA 2005 s. 732 fastställde HD de två steg som likgiltighetsuppsåtet 

bedöms efter.  

i) Har GP insett risken för en viss effekt av gärningen? 

ii) (Om ja), har GP varit likgiltig i förhållande till effektens 

förverkligande?26 

Enligt NJA 2016 s. 763 måste sannolikheten för följdens risk vara 

hög. För att skilja från oaktsamhet görs bedömningen utifrån vad 

gärningspersonen ”i gärningsögonblicket […] utgår från eller antar, 

beträffande effekten”. Om personen ändå utför handlingen har risken för 

förverkligandet av effekten inte varit skäl nog att inte utföra den.27  

3.1.2 Oaktsamhet 

Oaktsamhet är den lägre graden av skuld. Det finns två typer; medveten och 

omedveten. Omedveten oaktsamhet innebär att gärningspersonen borde ha 

insett att en viss omständighet förelåg eller att en viss följd skulle inträffa. 

Medveten oaktsamhet är det första ledet i likgiltighetsuppsåtsbedömningen, 

alltså ”misstanken” om att en viss följd eller effekt kan inträffa. Skillnaden 

är att det andra ledet, likgiltigheten, besvaras jakande vid likgiltighetsuppsåt 

och nekande vid medveten oaktsamhet.28 

                                                 
23 Se t.ex. Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 39 (e-version).  
24 NJA 2004 s. 176; se även Asp, Jareborg & Ulväng, s. 290ff. 
25 Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 39 (e-version). 
26 NJA 2005 s. 732. 
27 Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 39f (e-version); Asp, Jareborg & Ulväng s. 291; 

NJA 2012 s. 45; NJA 2016 s. 763; jfr. NJA 2004 s. 176.  
28 Asp, Petter, Sex och Samtycke, Iustus, Uppsala, 2010, s. 187f.  
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3.1.3 Täckningsprincipen 

Täckningsprincipen betyder att uppsåtet måste täcka hela gärningen. De 

objektiva rekvisiten brukar benämnas som A1 och A2 – brottsbeskrivnings-

enlighet och frånvaro av rättfärdigande omständigheter (ansvarsfrihets-

grunder). Det innebär att gärningspersonen måste ha uppfyllt de olika 

rekvisiten i paragrafen för att brottet ska föreligga. Det får sedan inte finnas 

en rättfärdigande omständighet. Dessa två måste vara uppfyllda för att 

täckningsprincipen ska kunna användas; en otillåten gärning måste 

föreligga. Sedan undersöks om förövarens uppfattning om vad som skett 

överensstämmer med rekvisiten i paragrafen.29 Den som begår en våldtäkt 

måste veta att denne genomför ett samlag med någon som befinner sig i en 

utsatt situation.  

 

3.2 Ansvarsfrihetsgrunder 

Ansvarsfrihetsgrunder kan medföra att en gärningsperson undviker 

straffansvar. Det finns en ansvarsfrihetsgrund som inte är lagstadgad, 

socialadekvans. Den innebär att en brottslig handling inte leder till 

straffansvar eftersom det finns en oskriven undantagsregel som är 

tillämpbar.30 Nedan beskrives de sex olika ansvarsfrihetsgrunderna som 

finns lagstadgade. 

Sexsomni är ingen ansvarsfrihetsgrund, men det har lett till en del 

friande domar. Där ligger problematiken redan i uppsåtsdelen medan 

ansvarsfrihetsgrunder bedöms efter att uppsåt klarlagts.  

3.2.1 Nödvärn 

24 kap. 1 § BrB stadgar att en person har rätt att agera i nödvärn under fyra 

omständigheter, exempelvis om någon påbörjar ett brottsligt angrepp eller 

                                                 
29 Asp, Jareborg & Ulväng, s. 324ff.  
30 Wallén, Svensk juristtidning 1985, s. 314 (e-version).  
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vägrar lämna en bostad efter tillsägelse.31 Det ska, efter en försvarlighets-

bedömning, anses som skäligt.32  

3.2.2 Laga befogenhet 

24 kap. 2 § BrB rör laga befogenhet. Även här görs en försvarlighets-

bedömning. Det gäller om exempelvis en kriminalvårdare eller 

sjukhuspersonal brukar våld vid en rymning. I 24 kap. 3 § BrB stadgas att 

en militär förman får bruka våld mot en underordnad om olydnad medför 

fara.33  

3.2.3 Nöd  

24 kap. 4 § BrB handlar om nöd. Den stipulerar att en brottslig gärning kan 

medföra ansvarsfrihet om gärningspersonen handlat i nöd, det vill säga om 

”fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse.”34 

3.2.4 Samtycke 

Samtycke stadgas i 24 kap. 7 § BrB. Det innebär att om en person utför en 

handling med samtycke från den utsatta, ska det endast anses vara brott om 

handlingen är oförsvarlig när det vägs mot skada, kränkning eller fara den 

skapar. Samtycket måste vara giltigt och gäller inte alla brott.35  

3.2.5 Förmans order 

En brottslig handling ska enligt 24 kap. 8 § BrB inte föranleda straffansvar 

om den begåtts på grund av en order som gärningspersonen ska lyda. Det 

ska avvägas med gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter. Det 

                                                 
31 BrB 24 kap. 1 §.  
32 Berggren, Bäcklund, Johansson, Leijonhufvud, Munck, Trost, Träskman, Victor 

Wennberg, Wersäll, Brottsbalken (10 nov 2017, Zeteo), kommentaren till 24 kap. 1 §. 
33 Ibid, kommentaren till 24 kap. 2 och 3 §§. 
34 Ibid, kommentaren till 24 kap. 4 §. 
35 Ibid, kommentaren till 24 kap. 7 §. 
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gäller inte allvarliga brott och det ska ske en bedömning av 

lydnadsförhållandet och den lydnadspliktiges befattning har.36  

3.2.6 Straffrättsvillfarelse  

Den sista ansvarsfrihetsgrunden som återfinns i lagen är straffrätts-

villfarelse, 24 kap. 9 § BrB. Det är en komplicerad företeelse och kan 

kortfattat beskrivas som att en handling en person har begått i 

missuppfattning angående lagligheter, inte ska innebära straffansvar om 

villfarelsen är uppenbart ursäktlig.37 

 

3.3 Allmänt om bevisning 

Beviskravet i brottmål och därmed även sexualbrott är bortom rimligt tvivel. 

Detta fastställde HD i ett våldtäktsmål 1980.38  

Eftersom det, med hänvisning till rättssäkerhet, inte får finnas godtycke i 

bedömningen krävs det stödbevisning i ord mot ord-situationer, vilket inte 

fanns i förevarande fall.39 Hur bevisning och bevisprövning går till i 

sexualbrott återkommer i uppsatsens avsnitt 4.3.  

                                                 
36 Berggren, Bäcklund, Johansson, Leijonhufvud, Munck, Trost, Träskman, Victor 

Wennberg, Wersäll, Brottsbalken (10 nov 2017, Zeteo), kommentaren till 24 kap. 8 §. 
37 Ibid, kommentaren till 24 kap. 9 §. 
38 NJA 1980 s. 725. 
39 Se Sutorius, Helena & Kaldal, Anna, Bevisprövning vid sexualbrott, 1. uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2003, s. 63. 
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4 Våldtäkt 

4.1 Gällande lag - historik 

Brottet om våldtäkt regleras i 6 kap 1 § brottsbalken:40  

 

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

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller 

tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 

två och högst sex år. 

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

sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag 

genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, 

sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.41 

 

Kravet på att otillbörligt utnyttja infördes när det skapades ett sjätte kapitel i 

BrB år 2005. Då togs även kravet på att hotet behövde uppfattas som 

trängande fara för offret bort. Man införde också typfallen i 2. st. med 

förutsättningen att offret befann sig i ett ”hjälplöst tillstånd”, det vill säga 

inte kunde kontrollera sitt handlande eller värja sig mot övergreppet.42 

Detta ändrades ytterligare med den senaste omarbetningen 

som kom 2013. Då fokuserades det på att betona kränkningens allvar 

snarare än ”sexualhandlingens tekniska karaktär”. Det skulle framgå mer 

tydligt att omständigheter kunde väga in vid kränkningens gradbedömning 

såsom smärta eller andra förnedrande inslag.43 

I och med 2013 års lagändring ersattes ”hjälplöst tillstånd” med ”särskilt 

utsatt situation”. Det avser situationer där offret inte kan värna om sin 

sexuella integritet och det krävs inte längre att offret inte kan värja sig, eller 

                                                 
40 Stycke 3 och 4 reglerar grovhet av brottet och dessa har av platsskäl inte tagits med i 

blockcitatet. 
41 BrB 6 kap. 1 § 1-2 st.  
42 Se Prop. 2004/05:45 s. 136f.  
43 Prop. 2012/13:111 s. 111. 
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är medvetslös under övergreppet. Nu innefattas även tillstånd av ”frozen 

fright”, att man är så rädd att man blir frusen av skräck. Fortfarande krävs 

det att förövaren har otillbörligt utnyttjat offrets situation och gärnings-

personen ska ha uppsåt, åtminstone vad gäller omständigheter som kan leda 

till att offret befinner sig i en särskilt utsatt situation.44  

 

4.2 Uppsåt 

Ett sexualbrott kräver uppsåt och ska täcka rekvisiten som uppställs i 

respektive paragraf; gärningspersonen ska ha ”förstått innebörden av sin 

gärning”.45 Uppsåt är enligt svensk rätt inte en normativ fråga. Det som är 

viktigt är inte om personen borde ha förstått utan om den faktiskt har 

förstått.46 Gärningspersonen måste alltså vara medveten om att denne 

utnyttjar någons utsatta situation när våldtäkten begås. Utgångspunkten är 

att sexualbrott generellt rör handlingar som gärningspersonen har kontroll 

över som dessutom pågår under inte obetydlig tid, så att förövaren ges en 

möjlighet att ”successivt komma till insikt om relevanta förhållanden.”47  

 

4.3 Bevisning 

Det finns en rekommendation att i sexsomni-fall anlita en sakkunnig för att 

utreda sannolikheten i invändningen. Annan stödbevisning kan vara till 

exempel medicinska intyg, chatt-meddelanden, SMS, reaktioner samt 

vittnesmål.48 

Även om sexsomni-fall är sällsynta kan de få viktiga 

straffrättsliga konsekvenser. Eftersom fällande dom kräver att det är ställt 

bortom rimligt tvivel att gärningspersonen är skyldig till det som lagts denne 

till last, kan enstaka fall få stora praktiska konsekvenser emedan det i ”de 

enskilda fallen inte kan uteslutas att det förhållit sig på ett sätt som är 

sällsynt.”49 

                                                 
44 Se Prop. 2012/13:111 s. 112f. 
45 Asp, s. 178. 
46 Ibid, s. 185.  
47 Ibid, s. 181. 
48 Sutorius & Kaldal, s. 81ff.  
49 Se t.ex. mål nr B 2188-15; citat från Asp, s. 183.  
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Som utgångspunkt kräver uppsåtsbedömningen att det är 

bevisat bortom rimligt tvivel. Riksåklagaren har i en svarsskrivelse 

angående NJA 2012 s. 45 uttalat att bevislättnadsregeln som gäller vid en 

invändning om nödvärn, ska gälla vid invändning om bristande uppsåt på 

grund av sömn. Om invändningen inte kan lämnas utan avseende så ska den 

istället motbevisas så pass att den anses som obefogad, vilket är ett lägre 

beviskrav. I de flesta avgörandena är det fastställt att den tilltalade har utfört 

brottet, men att det också krävs uppsåt med bevisbördan på åklagaren. Det 

finns ofta sakkunnigutlåtanden, samt förhör med närstående för att bevisa 

eller motbevisa tidigare sömngångarbeteende.50  

                                                 
50 Mellqvist & Lindh, Ny Juridik 1:17 s. 47 (e-version). 
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5 Fällande domar 

5.1 Hovrätten för Nedre Norrland mål nr. B 

737-12 

5.1.1 Fakta i målet 

Den tilltalade (B) hade grillfest dit målsäganden kom av misstag på grund 

av berusning. Hon stannade kvar och blev så pass berusad att hon hade 

motoriska svårigheter och hamnade på golvet. B:s särbo vaknade på 

morgonen och såg då i vardagsrummet hur B begick sexuella handlingar 

mot en sovande och berusad målsägande, samtidigt som han fotograferade. 

Tumult och bråk utbröt mellan B, särbon och målsäganden. 

Målsäganden fick återberättat vad som skett av särbon varpå polisen 

kontaktades. Målsäganden minns ingenting förrän uppvaknandet och bråket. 

Den tilltalade påstår att målsäganden var vaken under fotograferingen. 

5.1.2 Tingsrätten 

Fotografierna visade klart vad som skett i fråga om sexuella handlingar och 

att målsäganden inte var vaken under tiden. Domstolen fann att kvinnan 

befann sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av kraftig berusning och att den 

tilltalade medvetet och otillbörligt utnyttjade detta tillfälle för att utföra 

sexuella handlingar. Inga vittnesmål gav stöd åt att kvinnan agerade 

intresserad av att delta i någon form av sexuell gemenskap med den 

tilltalade, vilket rätten även underströk var helt utan relevans. Det är 

betydelselöst vad som överenskommits när någon befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd. Den tilltalade dömdes till våldtäkt av normalgraden enligt 6 kap 1§ 

2 st brottsbalken.   
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5.1.3 Hovrätten 

Den tilltalade ändrade sin utsaga i hovrätten. Han sade att det som sagts i 

tingsrätten var sådant han läste sig till, och att han agerade i sömnen. Han 

åberopade sjukjournaler som stöd för att han varit deprimerad vilket har lett 

till alkohol- och sömnproblematik. Han hade inget minne av den aktuella 

kvällen utan återfick minnet flera dagar efter händelsen. Han hade läst en 

dom om sömngångarbeteende som han kände igen sig i. Särbon bekräftade 

sjukdomsproblematiken, sömnproblemen och berättade att den tilltalade 

verkade frånvarande under den aktuella kvällen.  

Hovrätten bedömde att det genom fotografierna var styrkt att den tilltalade 

otillbörligt utnyttjade målsäganden sexuellt. I tingsrätten menade B att 

handlingarna var frivilliga och att samtycke förelåg, medan han i HovR 

ändrade sin berättelse till att han sovit under tiden och att han inte mindes 

vad han gjort. Domstolen var av den uppfattningen att det inte fanns 

anledning att ifrågasätta att en person kan begå sådana handlingar i sömnen 

och att det då kan föranleda uppsåtsbrist. Domen som den tilltalade 

hänvisade till hade sakkunnigutlåtande från Jerker Hetta, som diskuterade 

några av de olika faktorerna; ärftlighet och det förvirrade uppvaknandet.51  

 Den tilltalade visste inte om det förekommit sömn-

gångarbeteende i hans släkt eller om han själv haft något liknande. Rätten 

ansåg att invändningen om att det begicks under sömn verkade som en 

efterhandskonstruktion. Hans uppvaknande var inte automatiserat och 

förvirrat utan han hade exempelvis försökt få tillbaka kameran.  

 Därmed dömdes han för våldtäkt som begicks uppsåtligen.  

5.1.4 Sammanfattning 

Uppsåtsbedömningen skedde utifrån vad Jerker Hetta sagt i en annan dom. 

Trovärdigheten i invändningen ansågs som rätt låg eftersom utsagan 

ändrades i hovrätten och det inte fanns några egentliga bevis för att 

sexsomni skulle föreligga utöver vad den tilltalade själv sade om den 

                                                 
51 Se uppsatsens s. 8f.  



 22 

aktuella kvällen. De faktorer som togs fasta på var ärftlig-

heten/dokumentationen och uppvaknandet vilket ledde till en fällande dom.  

 

 

5.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr. 

B 2300-15 

5.2.1 Fakta i målet 

Det var midsommarfest. Målsäganden blev kraftigt berusad och hjälptes till 

sängs av kamrater. Efter ett tag gick den tilltalade, E, för att lägga sig uppe 

på samma våning. Ett vittne såg sedan hur E låg bakom målsäganden varpå 

kaos uppstod och den tilltalade anklagades för våldtäkt. Målsäganden 

vaknade mitt i tumultet och kände hur den tilltalades penis drogs ur henne 

och ett av vittnena berättade för henne att hon hade blivit våldtagen. Den 

tilltalade menade att han hade byxor och underkläder på sig och sedan också 

vaknade under tumultet. För att slippa bli slagen bad han då upprepade 

gånger om ursäkt. Hans DNA fanns blandat med målsägandens på insidan 

av hans kalsonger.  

5.2.2 Tingsrätten 

Den tilltalade hade inte uppvisat tidigare sömngångarbeteende och var 

dessutom mycket berusad vilket kunde förklara minnesförlusten. Rätten 

ansåg att han antagligen varit medveten om sina handlingar emedan han 

under kvällen sökte efter en sexpartner. När han blev påkommen med 

målsäganden spelade han oförstående och försökte få målsäganden att säga 

att hon ville och var med på det. Alltså hade han uppsåt. 

Det var klart att målsäganden befann sig i ett hjälplöst tillstånd på 

grund av sin berusning. Däremot var tingsrätten av den uppfattningen att det 

inte var klart att ett samlag har ägt rum. Målsäganden hade inte kunnat 

lämna entydiga uppgifter om vad som hänt. Det var klart att könen var 

blottade och att den tilltalade hade erektion, men det gick inte att veta säkert 
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att de var i kontakt med varandra. Därför dömdes han i tingsrätten för 

sexuellt ofredande.  

5.2.3 Hovrätten 

Sakkunnig togs in i hovrätten genom både förhör och skriftligt yttrande. 

Vittnena gav något skilda historier om vad de såg gällande huruvida den 

tilltalades penis var inne i målsäganden. Det ena vittnet var mycket berusat 

varav den andra var nykter. Därför skulle den nyktras vittnesmål bedömas 

med större vikt. DNA-provet stödde hennes utsaga, varför domstolen utgick 

ifrån att ett samlag ägde rum.  

 Det var visat att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt 

situation, varför den tilltalade objektivt gjorde sig skyldig till våldtäkt. 

Frågan är om den begicks uppsåtligen. E hävdade att han begick gärningen 

sovandes, utan uppsåt. Han berättade att han liksom många av släktingarna 

led av sömngångarbeteende, vilket styrktes av vittnesmål från föräldrar och 

syskon.  

 Sakkunnig uttalade sig. En riskfaktor var att det finns historik 

av somnambulism i familjen, liksom att personen i fråga tidigare hade 

uppvisat sömngångarbeteende. Det lades vikt vid uppvaknandet och hur den 

tilltalade betedde sig då. Att vara generad eller försöka förklara sig tyder på 

medvetenhet, och talar emot ett sovande tillstånd. Att den tilltalade 

omgående efter uppvaknandet gick i försvarsställning och bad om ursäkt var 

utrett. Jerker Hetta uttalade vidare att det kan vara svårt att ställa en korrekt 

diagnos om personen var alkoholpåverkad. Här menade han att det var mer 

troligt att alkohol var orsaken till händelseförloppet.  

 Den tilltalade var i riskzonen för att kunna begå sexuella 

handlingar i sömnen, men han förnekade att han tidigare gjort något 

liknande. Argumenten emot att det rörde sig om sexsomni vägde tyngre, 

speciellt vad sakkunnig uttalade om den tilltalades agerande vid 

uppvaknandet. Därför fann rätten att invändningen var så pass orimlig att 

den kunde lämnas utan avseende. Han dömdes för våldtäkt. 
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5.2.4 Sammanfattning 

Även här lades vikt vid ärftlighet, tidigare historia och uppvaknandet vilket 

ledde till en fällande dom. Det uttalades att det förelåg svårigheter att klart 

fastställa somnambult beteende när någon var påverkad av alkohol, trots att 

det i andra fall stipulerades att det var en klar riskfaktor för sexsomni.52  

 

 

 

                                                 
52 I de två fällande domar som valts ut föreligger ingen dokumenterad historia. Det finns 

dock fällande domar där den tilltalade haft sömnstörningar, t.ex. mål nr. B 2188-15. Det 

finns också friande domar utan tidigare historia av sådant beteende, t.ex. mål nr. B 3000-14 

och mål nr. B 784-10. 
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6 Friande domar 

6.1 Hovrätten för Övre Norrland mål nr. B 564-

12 

6.1.1 Fakta i målet 

Målsäganden lärde känna den tilltalades bror under sin studietid. Hon 

besökte brodern i en stuga i Vilhelmina där hon mötte den tilltalade för 

första gången. Den aktuella kvällen umgicks de och drack lite alkohol – men 

ingen blev mycket berusad eller redlös. Ingen var sexuellt intresserad av 

någon annan. Målsäganden blev trött och gick och lade sig. Hon mådde lite 

illa vilket hon lätt gjorde av alkohol, så när den tilltalade lade sig tog han 

med en hink som ställdes mellan deras madrasser. Alla tre (tilltalade, 

målsägande och brodern) sov på madrasser uppe på loftet, och målsäganden 

låg på den mittersta. Målsäganden vaknade av att A genomförde ett samlag 

med henne. Hon knuffade bort honom och frågade om han sover varpå han 

svarade nej. När hon gick iväg såg hon att hinken inte stod kvar på samma 

plats. A, den tilltalade, följde efter och bad om ursäkt för det som hände. 

Den tilltalade framförde att han vaknade av att målsäganden knuffade bort 

honom och han förstod då att han hade genomfört sexuella handlingar i 

sömnen, eftersom han ett par månader tidigare gjorde det mot sin flickvän. 

Han hade inga klara minnen över vad som hände efter att de vaknat. 

6.1.2 Tingsrätten 

Tingsrätten fann att det var styrkt att A har genomförde ett samlag med 

målsäganden. Den tilltalade invände dock att han sov och därmed inte hade 

uppsåt. 

 Det ansågs inte vara orimligt att den tilltalade flyttade på 

hinken eftersom man under sömngångarbeteende kan utföra relativt 

komplicerade saker. Det fanns en del som talade emot att det skulle handla 

om sexsomni, framförallt hur den tilltalade agerade vid uppvaknandet. 
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Eftersom han svarade snabbt på frågor och var ångerfull bedömde Jerker 

Hetta sannolikheten att det skulle vara somnambult beteende som mycket 

liten. I vanliga fall är en person som vaknar från sexsomni förvirrad, inte 

känslomässigt investerad, och inte ångerfull så tätt inpå. Jerker Hetta 

berättade att det är ärftligt och att det ofta händer flertalet gånger. Vittnen 

bekräftade att sömngångarbeteende fanns i den tilltalades släkt och att han 

själv gjort det flera gånger. Eftersom han var berusad och hade sovit dåligt 

så hade han troligtvis en djupare sömn vilket var en riskfaktor, emedan 

sömngångarbeteende uppkommer i djupsömnen.  

 Sammanfattningsvis fann rätten att invändningen om sexsomni 

inte var motbevisad och åtalet ogillades. 

6.1.3 Hovrätten 

Hovrätten började med att konstatera att det som skulle utredas var huruvida 

den tilltalade sov och om han därmed saknade uppsåt till brottet. Baserat på 

Jerker Hettas uppgifter var det fastställt att det är möjligt att samlag kan 

genomföras sovandes. Dessutom hade den tilltalade en bakgrund av tidigare 

sexuellt betingat somnambult beteende och risken för sådant var ökad 

eftersom han hade druckit alkohol och sovit dåligt.  

 Målsäganden berättade att hon omgående efter hon vaknade 

knuffade bort den tilltalade, och frågade om han sover varpå han sade nej. 

Den tilltalade vaknade av att målsäganden knuffade bort honom, och han 

hade inga minnen av att han hade haft samlag men han förstod att något 

sådant hade hänt.  

 Jerker Hetta hade bara tagit del av polisförhören och utifrån 

dem bedömt att det var osannolikt att det rörde sig om sömngångarbeteende. 

I dessa förhör framgick det dock inte att den tilltalade kände sig förvirrad 

och att det kunde vara flera minuter mellan de få saker han sade. Det skulle 

därför bedömas med försiktighet. Därmed ansågs invändningen inte vara 

motbevisad och åtalet ogillades.  
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6.1.4 Sammanfattning 

Det som fokuserades på var dokumenterad historia, ärftlighet och 

riskfaktorer, vilka alla förelåg. Att sakkunnig uttalade att det inte var troligt 

att det var sömngångarbeteende berodde möjligtvis på att det endast var 

polisförhör som delgavs honom och inte vad som sades i rätten. Därmed 

ledde det till en friande dom.  

 

 

6.2 Hovrätten för Nedre Norrland mål nr. B 

785-14 (RH 2014:32) 

6.2.1 Fakta i målet 

Målsäganden och den tilltalade, M, hade inte tidigare träffats men under en 

period haft kontakt via diverse chattforum. M kom sedan hem till 

målsäganden en kväll, varpå de kollade på film. Sedan gick de och lade sig i 

samma säng, men inga sexuella handlingar eller fysisk kontakt skedde innan 

de somnade. Efter händelsen gick målsäganden ut ur rummet och 

kontaktade en vän som sedermera polisanmälde, samt en annan vän via ett 

chattforum. M kom ut och frågar var hon var och om hon skulle komma in 

igen. Sedan togs målsäganden till sjukhus för att ta prover. 

6.2.2 Tingsrätten 

Domstolen började med att fastställa att det var målsägandens utsaga som 

skulle ligga till grund för bedömningen. Den tilltalade menade att han inte 

kom ihåg något, medan målsägandens berättelse fick stöd i teknisk 

bevisning, chattkonversationer och att hon hade en klar uppfattning om vad 

som skedde. Hon sov vilket innebär att hon befann sig i en särskilt utsatt 

situation. 

 Huvudfrågan är om den tilltalade hade uppsåt till gärningen. 

Sakkunnig Jerker Hetta berättade att det är möjligt att begå sexuella 

handlingar i sömnen, men att det inte fanns några tecken på att det skulle 
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röra sig om sexsomni eftersom det inte fanns någon dokumenterad historia 

eller riskfaktorer. Det framkom dock senare under förundersökningen en 

tidigare partner som återberättade att den tilltalade påbörjade ett samlag med 

henne i sömnen – något som den tilltalade själv inte berättade om när han 

fick frågan under förundersökningen. Det refererades till mål nr B 564-12, 

se avsnitt 5.2, där den tilltalade friades på grund av uppsåtsbrist. Där fanns 

det dock väldokumenterade sömnproblem och riskfaktorer.   

 Det som rätten fann talade mot sexsomni är att han hade en 

konversation med målsäganden ute på balkongen. Den ansåg vidare att en 

invändning om sömn krävde skäl med tyngd som hade stöd i målets 

utredning, vilket inte var fallet. Det fanns inte tillräckligt stöd för att han 

agerade i sömnen utan uppsåt och han dömdes för våldtäkt.  

6.2.3 Hovrätten 

Hovrätten började med att konstatera att det ansågs utrett att en våldtäkt rent 

objektivt förelåg. Men hade den tilltalade sovit skulle han gå fri eftersom 

han då saknade uppsåt. Den var av uppfattningen att det inte krävdes full 

bevisning för en sådan invändning utan det räckte med att det mot bakgrund 

av målets utredning inte var så orimligt att sexsomni helt kan förbises. 

 Ytterligare ett förhör med en sakkunnig åberopades, Lena 

Leissner. Hon bedömde att det är möjligt att det skedde i sovande tillstånd 

även om det inte fanns specifika faktorer som pekade på det, och nämnde att 

det kunde vara ärftligt. Dessutom kan man ha korta ögonblick av vakenhet 

under sexsomni, upp till tre minuter. 

 Den tidigare partnern berättade om ett samlag som skedde i 

sovande tillstånd och i hovrätten vittnade den tilltalades mor om att 

somnambula beteenden fanns i familjen och att M drabbades av 

sömnproblematik när han mådde dåligt. Detta är en riskfaktor för sexsomni, 

vilket skulle vägas mot att det var svårt att fastställa utifrån målsägandens 

berättelse om vad som skett huruvida M sov eller ej.  

 Det var alltså möjligt att det har skett sovandes enligt 

sakkunniga och ärftligheten var en riskfaktor för beteendet. Hovrätten kom 

sammanfattningsvis fram till att invändningen inte framstod som så orimlig 



 29 

att den helt kunde lämnas utan avseende, och den hade inte motbevisats av 

åklagaren. Därför ogillades åtalet eftersom uppsåt saknades.  

6.2.4 Sammanfattning 

I tingsrätten togs det inte upp någon dokumenterad historia och inga 

riskfaktorer. Hovrätten ändrade domen och friade emedan det framkom att 

det fanns somnambula beteenden i släkten. Det betydde att invändningen 

inte längre var så orimlig att den helt kunde förbises och måste då 

motbevisas vilket inte skedde. Därför blev det en friande dom baserat på 

ärftlighet och dokumenterad historia.  

 

6.3 Göta hovrätt mål nr. B 769-15 

6.3.1 Fakta i målet 

Den tilltalade och målsäganden var barndomsvänner. En kort period hade de 

sexuella relationer vilket avbröts av målsäganden. De hade umgåtts mycket 

och även sovit med varandra efter att relationen avslutades. Kvällen för den 

aktuella händelsen hade de sovit i samma rum, målsäganden på golvet och 

den tilltalade, J, i sängen. På natten ringde sedan målsäganden en väninna 

och berättade att hon blivit våldtagen varpå SOS alarm och polisen 

kontaktades.  

6.3.2 Tingsrätten 

Den tilltalade var inte säker på om hans kön var inuti målsäganden. Han 

mindes att han vaknade ovanpå henne. Målsäganden uppgav att han 

penetrerade henne, vilket fick stöd av väninnans berättelse om deras 

telefonsamtal precis efter händelsen. Därmed ansåg rätten att det var styrkt 

att samlag hade skett. Sammanfattat ansåg rätten att det var klarlagt att J 

otillbörligt utnyttjade målsäganden som befann sig i en särskilt utsatt 

situation eftersom hon sov.  
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 Uppsåtsfrågan blev den mest intressanta. Den tilltalade var 

berusad men kunde utan svårigheter återge diverse konversationer vilket 

innebar att han kom ihåg vad som skedde innan samlaget. Han hade, när 

målsäganden knuffade bort honom, utbrustit ”du ville ju!” vilket han själv 

inte sa något om. Rätten ansåg dock att hans uttalande inte visade bortom 

rimligt tvivel att han agerade med uppsåt.  

 J berättade att han hade tidigare somnambula beteenden, vilket 

stod oemotsagt. Vad han själv uppgav gällande uppvaknandet var att han 

själv inte riktigt mindes, medan målsäganden mindes tydligt att hon i 

mörkret bad om sina trosor och att han då gav henne dem. Detta bedömde 

rätten talade för ett medvetet handlande. Det skulle vägas mot vad 

sakkunnig Jerker Hetta sade; att samlag inte är en komplex handling och att 

människor kunnat göra betydligt mer komplexa saker under sömn. Vidare 

ansåg Hetta att även om troligheten att J hade handlat i sömnen var låg, så 

var alkohol en riskfaktor och den tilltalade befann antagligen sig i djupsömn 

vilket betydde att det skulle kunna vara så att han agerade i sovande 

tillstånd.  

 Tingsrätten bedömde att invändningen inte kunde lämnas utan 

avseende och att det inte var styrkt att han agerade med uppsåt. De ogillade 

därmed åtalet.  

6.3.3 Hovrätten 

Rätten konstaterade först att det liksom i tingsrätten ansågs styrkt att ett 

samlag med en sovande målsägande ägde rum. Hade det skett med uppsåt 

skulle den tilltalade dömas för våldtäkt. Jerker Hetta hade uttalat att det var 

möjligt att utföra samlag i sömnen, och att han bedömde sannolikheten 

genom att han lade ihop olika faktorer kring handlingen.53  

 Vittnen hördes angående J:s tidigare eventuella sömn-

gångarbeteende. Målsäganden hade aldrig upplevt något sådant medan det 

andra vittnet upplevde att J hade gått i sömnen i vuxen ålder mer än en gång. 

                                                 
53 Faktorerna, se uppsatsens s. 8f.  
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Därmed ansåg Hetta att sannolikheten ökade något för att samlaget skett 

under sömn. 

 Hovrätten fann sammantaget att det inte var ställt utom rimligt 

tvivel att han hade uppsåt till våldtäkten och friade sedermera.  

6.3.4 Sammanfattning 

Det var främst dokumenterad historia, uppvaknandet och riskfaktorer som 

var utslagsgivande i detta fall. Ett vittne som upplevde sömngångarbeteende 

från den tilltalade höjde risken något, vilket rätten tog fasta på och ogillade 

åtalet. 
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7 Analys 

7.1 Analys 

De frågor som uppsatsen har avsett att utreda är: 

1. Vad är sexsomni? 

2. Vad krävs för straffrättsligt ansvar? 

3. Hur behandlar den svenska domstolen en invändning om sexsomni vid åtal 

om våldtäkt (vilka brister finns i bedömningen, vilka faktorer har varit 

utslagsgivande, och finns det en enhetlig rätts-tillämpning)? 

Fråga 1 och 2 har redan besvarats. Därmed kommer analysen fokusera på 

huvudfrågan.54 

7.1.1 Hur behandlar den svenska domstolen en 

invändning om sexsomni? 

Frågan har i stora drag besvarats i kapitlen 5 och 6.     

7.1.1.1 Vilka brister finns det i bedömningen? 

Intressant är att riksåklagaren uttalat att åklagaren i ett sexsomni-mål 

åtnjuter bevislättnad när det ska bevisas om den tilltalade sovit, vilket också 

gäller när en invändning görs om exempelvis nödvärn. Inget av de mål som 

analyserats har nämnt något om detta.55 Istället verkar det som att de utgår 

från den generella bevisbördan, alltså bortom rimligt tvivel. Detta tycks gå 

stick i stäv med vad som bör gälla enligt riksåklagaren.  

 Ännu har HD inte åtagit sig ett fall med en invändning om 

sexsomni, och det torde vara viktigt för rättstillämpningen att få ett 

vägledande i hur sexsomni-invändningen ska bedömas och behandlas.  

 

                                                 
54 Se uppsatsens s. 8ff. för svar på fråga 1 och s. 11ff. för svar på fråga 2.  
55 Detta gäller även de mål som inte varit föremål för djupare analys i uppsatsen.  
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7.1.1.2 Vilka faktorer har varit utslagsgivande? 

Det finns tio fall totalt där sexsomni åberopats som invändning. Fem av dem 

har djupgående redogjorts för i uppsatsen. Det är generellt sett samma 

faktorer som är grundläggande för bedömningen i alla rättsfall.  

 De faktorer som domstolen huvudsakligen låter vara 

utslagsgivande är följande: dokumenterad bakgrund av tidigare sömn-

gångarbeteende, ärftlighet, agerande vid uppvaknandet samt riskfaktorer. De 

förekommer i princip i alla fall, troligtvis mycket beroende på att det nästan 

alltid är samma sakkunnig som åberopas och förhörs. Det som verkar väga 

tyngst är dokumenterad historia och ärftlighet. I en del friande fall föreligger 

det tidigare historia av sömnstörningar, men inte alla. Det finns även 

fällande domar med sådan dokumentation. Ingen faktor nämns som ett 

självklart kännemärke för att det rör sig om somnambult beteende, utan alla 

ska vägas mot vad den tilltalade och målsäganden har berättat om 

händelsen. Sakkunniga har inte i något fall klart uttalat att det rör sig om 

sexsomni. De använder formuleringar som ”troligen inte” och ”sannolik-

heten är låg”.  

 

7.1.1.3 Finns det en enhetlig rättstillämpning? 

En enhetlig rättstillämpning är oerhört viktig för att upprätthålla 

rättssäkerheten. Lika fall ska behandlas lika. Det som kan utläsas av de fall 

som legat till grund för detta arbete är att det är samma faktorer som 

bedöms, men att de ger olika utfall. Enligt min åsikt finns det ingen enhetlig 

tillämpning eller bedömning av invändningen. Inte heller finns det någon 

vägledning från domstolen. Det mesta tycks bero på domstolens bedömning 

av hur troligt det är att övergreppet begåtts i sovande tillstånd, oavsett vad 

sakkunnig bedömt. Det handlar om att domstolen tills syvende och sist inte 

finner att uppsåtsbristen på grund av sömn är motbevisad. Med det sagt, 

finns det ändock inget som är enhetligt i hur de kommer fram till att så är 

fallet. Det är en osäker hantering av invändningen för individen i 

förhållande till rättssäkerhet. Det finns totalt tio fall där sexsomni tagits upp. 

Hälften av dessa har lett till fällande dom och hälften till friande. Utifrån 
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rättsfallsstudien i uppsatsen kan det sägas att det inte finns något som är 

glasklart utslagsgivande åt endera håll. Det är ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

osäkert och klart ofördelaktigt med en så tudelad bedömning som hittills 

skett. Inte heller är det optimalt att domstolarna inte använder sig av 

bevislättnadsregeln. Det finns inte någon självklar lösning på 

problematiken, men det är oerhört viktigt att belysa de komplexa frågor som 

uppstår i fall där uppsåtsbrist på grund av sömn tas upp. 

7.1.2 Egna reflexioner 

I väntan på att HD avkunnar ett vägledande avgörande om sexsomni så kan 

man potentiellt tänka sig ett oaktsamhetsrekvisit. Det medför stora problem, 

men det hade kunnat leda till en del fällande domar eftersom det då skulle 

anses oaktsamt att exempelvis gå och lägga sig bredvid någon utan att 

informera om sin sömnproblematik. Detta skulle gälla om man är medveten 

om att man lider av sexsomni.  

En annan tanke är att använda sömnregistrering. Åklagar-

myndighetens rapport anser att det oftast inte är nödvändigt emedan det inte 

heller ger ett klart svar. Jag spekulerar i om det ändå hade kunnat ge en 

bättre indikation på huruvida det rör sig om sexsomni om man 

sömnregistrerar den tilltalade.  
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