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Abstract 
In recent years, a new objection has been raised more often in criminal matters, namely the 

objection of the accused that the act has been committed in a somnambulate state, when he or 

she was sleepwalking. The so-called sleepdefence entails a number of interesting issues in crim-

inal law, but also in the merging of law and neurology. Sleep and consciousness are neurolog-

ical concepts that consist of grayscales; sleep has four stages of Non Rapid Eye Movement-

sleep (NREM), followed by Rapid Eye Movement-sleep (REM), and a person's consciousness 

is established in neurology using an eight-step method. Nevertheless, the law seems to have a 

black and white idea of sleep and consciousness as a being, or non-being, and a person’s con-

sciousness is assumed without further examination when examining criminal liability. 

In order for a person to be held criminally responsible, both the objective and subjective 

crime prerequisites must be met. In accordance with the objective prerequisites, the person must 

have, 1) performed an act that meets the prerequisites of a criminal offense, and 2) that was not 

justifiable. In accordance with the subjective prerequisite, the accused must be attributed per-

sonal responsibility for the act. People considered to have acted in a somnambulate state are 

free of liability. But on what grounds are they free of liability? Previously, movements under-

taken while sleeping were not considered acts at all, since they lacked underlying will, thus 

generating a deficiency in the objective prerequisites. However, in the studied case material and 

doctrine, it seems that movements while sleepwalking are treated as a lack of criminal intent, 

thus excluding responsibility within the context of subjective prerequisites. Probably this con-

fusion arises as a result of the strong presumption that body movements are the same as actions, 

and partly that the mental states "conscious" and "aware" are considered the same. The author 

argues that sleepwalking is a state in which the person lacks consciousness, and movements 

undertaken in this state should not be considered acts. 

This type of indictment also involves some procedural considerations, in which the ac-

cused must make the episode of somnambulism likely, and the prosecutor has to disprove it. 

Evidence in these cases often includes expert reports from different sleep researchers. A few 

sleep researchers are prominent and have established a practice on how to investigate the prob-

ability of somnambulism. The risk of this practice, however, is that it consists of a checklist 

that does not always provide room for different experiences of somnambulism. It is likely that 

the trial, which by its nature must remain a grayscale, will be characterized by the black and 

white approach of the law. 
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Sammanfattning 
De senaste åren har en ny invändning framförts allt oftare i brottmål, nämligen invändningen 

från den tilltalades sida att gärningen företagits i sömnen, i somnambult tillstånd. Den fortsätt-

ningsvis kallade sömninvändningen ger ett antal intressanta frågeställningar inom straffrätten, 

men också i gränslandet där juridik och sömnforskning möts. Sömn och medvetande som neu-

rologiska begrepp inrymmer gråskalor; sömn har fyra stadier NREM-sömn följt av REM-sömn 

och en persons medvetande utreds inom neurologin med hjälp av en åtta-stegsprövning. Ändå 

tycks juridiken ha en svart-vit föreställning av både sömn och medvetande som ett vara eller 

icke-vara. När straffansvar prövas förutsätts att personen är vid medvetande, utan att saken 

egentligen utreds.  

För att en person ska hållas straffrättsligt ansvarig krävs att både de objektiva och sub-

jektiva brottsförutsättningarna är uppfyllda. Personen ska för att uppfylla de objektiva brotts-

förutsättningarna ha, 1) utfört en handling som är brottsbeskrivningsenlig, och 2) som inte varit 

rättfärdigad. I enlighet med den subjektiva brottsförutsättningen måste personen även kunna 

tillskrivas personligt ansvar för handlingen. Personer som anses ha agerat i somnambult till-

stånd går fria från ansvar. Men på vilken grund inträder ansvarsfriheten? Tidigare ansågs rörel-

ser företagna i sömnen inte utgöra handlingar i och med att de saknat bakomliggande vilja, och 

uteslöts således redan i den objektiva prövningen. I det studerade rättsfallsmaterialet och dokt-

rin verkar det som att domstolarna hanterar sömn såsom brist på med medvetenhet i uppsåts-

prövningen, vilket utesluter ansvar inom ramen för den subjektiva prövningen. Troligtvis upp-

kommer denna förvirring till följd av dels den starka presumtionen för att kroppsrörelser är 

samma sak som handlingar, dels att tillstånden ”vid medvetande” och ”medveten” ses som 

samma sak. En kroppsrörelse som företagits i sömnen bör enligt min mening anses ha företagits 

utan att personen var vid medvetande och således prövas som en objektiv brottsförutsättning.  

Måltypen ger även en del processuella överväganden. Den tilltalade måste göra sömn-

invändningen så pass sannolik att den inte kan lämnas utan avseende, varvid åklagaren har att 

göra invändningen obefogad. Bevisningen förs framför allt med hjälp av sakkunnigutlåtanden 

av olika sömnforskare. Ett antal sömnforskare är framstående inom måltypen och har etablerat 

en stark praxis kring hur sannolikheten för somnambulism ska prövas. Risken med de sakkun-

nigas utlåtanden är att de innebär en stolpig checklista som inte alltid ger utrymme för olika 

upplevelser av sömngång. Det riskerar att få till följd att den prövning som till sin natur måste 

förbli en gråskala riskerar att präglas av juridikens svart-vita förhållningssätt. 
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1 Inledning 
1.1 Sömninvändning – en kort bakgrund 
De senaste åren har en ny invändning framförts allt oftare i brottmål, nämligen invändningen 

från den tilltalade att gärningen företagits i sömnen, och att vederbörande därför inte kan hållas 

ansvarig för brott. Invändningen har sitt ursprung i sömnstörningen somnambulism inom kate-

gorin parasomnier, som innebär att en person kan utföra kroppsrörelser i sömnen. Rörelserna 

är av varierande komplexitet och prövas juridiskt endast i de fall där de anses ha utgjort ett 

brott. Invändningen har förts fram vid sexualbrott (sexsomni), trafikbrott (sömnkörning) och 

viss övrig brottslighet som exempelvis olaga hot och skadegörelse.  

Den här fortsättningsvis kallade sömninvändningen försätter domstolarna i en situation 

där de tvingas utreda frågor som rör sig inom tämligen outforskad juridisk och neurologisk 

mark. Forskningsområdet avseende sömngång är alltjämt relativt nytt. Den juridiska och neu-

rologiska forskningen möts då rätten tar hjälp av sakkunniga läkare för att fastställa sannolik-

hetsgraden för att den tilltalade sov vid gärningstillfället. Hög sannolikhet för att den åtalade 

gärningen begicks i sömnen innebär att den tilltalade går fri från ansvar. Låg sannolikhet för 

detsamma innebär att den tilltalade döms för den åtalade gärningen.  

Sömninvändningen väcker även frågor för domstolen om den juridiska hanteringen av 

begreppen medvetenhet och medvetande. Frågorna uppkommer i och med att sömn, i författa-

rens mening, innebär ett tillstånd av begränsat medvetande. Frågorna är inte helt utredda i 

svensk rätt och det råder delade meningar om hur de ska besvaras. Det av Jareborg, Ulväng och 

Asp etablerade brottsbegreppet delar upp brottsförutsättningar i objektiva och subjektiva. Var i 

brottsbegreppet sömninvändningen ska prövas är inte klarlagt, varför detta här diskuterats yt-

terligare. 

Den tänkta läsaren för uppsatsen är en juridiskt utbildad person med kunskap om grund-

läggande förutsättningar för straffansvar. De neurologiska avsnitten av uppsatsen har samman-

fattats på ett överskådligt sätt för att läsaren inte ska behöva besitta kunskaper inom neurologi 

eller medicin för fullgod förståelse.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är 1) att undersöka hur det svenska rättssystemet hanterar en invändning från 

den tilltalade om att gärningen begicks i sömnen, och 2) hur en sådan invändning bör hanteras. 

I denna typ av mål är det inte ovanligt att en stor del av bevisningen härrör från utlåtanden av 
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sömnforskare, varför även relationen mellan neurovetenskapen och juridiken ska problemati-

seras.  

 

För att uppnå syftet ämnar uppsatsen att besvara följande frågeställningar: 

• Var i brottsbegreppet placeras sömn och medvetande, och var bör det placeras?  

• Hur bedöms sömninvändningar i praxis?  

• Vilka beviskrav gäller vid sömninvändning från den tilltalade, och hur påverkar detta 

vad parterna måste prestera?  

• Hur handskas rätten med den (icke-juridiska) information som förmedlas av sömnforsk-

ningen? 

 

1.3 Metod och material 
I examensarbeten är det inte sällsynt att uppsatsförfattare anger att de använder den rättsdog-

matiska metoden. Vad denna metod närmare innebär och vilka resultat som kan väntas av den-

samma är dock inte tydliggjort. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att förfat-

taren använder sig av de allmänt accepterade rättskällorna. I första hand söks information i 

lagstiftning, sedan i rättspraxis, lagförarbeten och den rättsdogmatiskt orienterade litteraturen.1 

Rättsdogmatikens uppgift är att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.2 Problemet som 

framförts av t.ex. Lena Olsen angående metoden är att rättstillämpare och lagstiftare har skilda 

synsätt vad gäller rättsvetenskapens uppgifter. Det finns många olika parter och roller att spela 

inom rättstillämpningen, däribland partsföreträdare, rättstillämpare, lagstiftare, yrkesmän etc. 

Dessa parter har olika uppgifter, och har att förhålla sig till lagen på olika sätt. Det är därför 

svårt att klargöra hur metoden motsvarar behoven hos de olika mottagarna.3 En strikt tolkning 

av den rättsdogmatiska metoden innebär vissa begränsningar för uppsatsen på så vis att den 

endast blir deskriptiv. Exempelvis innefattar inte den rättsdogmatiska metoden utrymme för 

etiska överväganden, utan rätten ska tillämpas oavsett etiken på den ifrågavarande punkten. Ej 

heller finns utrymme för diskussioner lege ferenda.4 I denna uppsats används den rättsdogma-

tiska metoden och de traditionella rättskällorna i de deskriptiva delarna som rör rättsläget i 

Sverige. 

                                                
1 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21.  
2 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 111.  
3 Ibid. s. 107.  
4 Ibid. s. 116.  
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Det Sandgren beskriver som rättsanalytisk metod är en rättsvetenskaplig analytisk tolk-

ningsvetenskap vars forskningsobjekt utgörs av gällande rätt, såsom den uttrycks i formella 

rättskällor. Den som skriver utifrån en rättsanalytisk metod har i uppgift att fastställa innehållet 

i gällande rätt, samt analysera och systematisera denna kunskap.5 Den rättsanalytiska metoden 

är relevant för denna uppsats då här ifrågasätts huruvida rätten hanterar sömninvändningar på 

ett korrekt sätt. Den rättsanalytiska metoden ger författaren ökad möjlighet att studera andra 

rättskällor än de traditionella. I denna uppsats behandlas opublicerad underrättspraxis, vilken 

varken ger gällande rätt eller har någon normativ prejudicerande verkan. Hovrättsavgöranden 

kan ha viss genomslagskraft, särskilt när de refererats i Rättsfall från hovrätterna (RH). Viss 

vägledning avseende hovrätternas uppgift kan finnas i vad som uttrycktes i prop. 2004/05:131: 

 
I promemorian har framhållits att den viktigaste uppgiften för en hovrätt är att kontrollera de tings-
rättsavgöranden som överklagas och att rätta eventuella felaktigheter. Hovrätten skall alltså̊ i första 
hand vara en garant för materiellt riktiga avgöranden. Hovrätten måste också̊ vaka över att rätte-
gången i tingsrätten har genomförts i överensstämmelse med gällande processuella regler. Obero-
ende av parternas yrkanden måste det alltså̊ vara hovrättens skyldighet att ingripa mot allvarliga 
rättegångsfel även om det inte kan konstateras att dessa lett till materiellt oriktiga avgöranden. Till 
detta kommer att hovrätterna måste ha ett visst ansvar för rättsbildningen.6  

 

Högsta domstolen (HD) har i dagsläget inte prövat någon sömninvändning varför un-

derrättspraxis är den enda som finns att tillgå. Att analysera hur domstolarna hanterar invänd-

ningen är ändå av relevans för att förstå och problematisera sakläget.7 Den rättanalytiska meto-

den används således för att analysera rättsläget och kritiskt granska relationen mellan neurologi 

och juridik vid sömninvändningar.  

Inom ramen för uppsatsen redogörs för sömn och medvetande utifrån neurologisk litte-

ratur och vetenskapliga artiklar, som till sin natur är frånskilda juridisk litteratur. De neurolo-

giska och medicinska avsnitten av uppsatsen har en tvärvetenskaplig karaktär, eftersom kun-

skap har inhämtats från ett annat forskningsområde.8 Denna typ av informationskälla blir dock 

av relevans för att förstå sömninvändningar. I och med att uppsatsen till viss del rör gränslandet 

mellan neurologisk forskning och juridik, blir det nödvändigt att förklara den neurologiska 

aspekten av sömn för att kunna jämföra den med den juridiska. 

 

                                                
5 Gräns, Juridisk metodlära, s. 423.  
6 Prop. 2004/05:131 s. 171.  
7 För urval och överväganden avseende rättsfallen, se avsnitt 6.1. 
8 Gräns, Juridisk metodlära, s. 429.  
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1.4 Avgränsningar 
Kapitel 2 behandlar sömn som neurologiskt fenomen. Den neurologiska litteraturen beskriver 

sömn mer ingående än vad som sker i denna uppsats. De fysiologiska och neurologiska föränd-

ringar som sömn innebär beskrivs i syfte att ge läsaren tillräcklig information för att förstå den 

juridiska problematiken, men framställningen är långt ifrån uttömmande. Av samma skäl dis-

kuteras inte alla sömnstörningar utan endast de som föranleder att personen rör sig i sömnen.  

Kapitel 4, som berör straffrättsligt ansvar, behandlar varken rättfärdigande eller ursäk-

tande omständigheter mer ingående. Invändningar om sömnrelaterad brottslighet har av dom-

stolarna hanterats antingen inom ramen för begreppet handling i den objektiva prövningen, eller 

inom ramen för personligt ansvar och uppsåt. Rättfärdigande och ursäktande omständigheter 

faller därför utanför uppsatsens syfte.  

Rättsfall där målsäganden uppges ha sovit under gärningen och den tilltalade varit vaken 

hamnar också utanför uppsatsens syfte. Rättsfallsmaterialet är inte nödvändigtvis helt uttöm-

mande. I ett antal mål aktualiseras invändningen om somnambulism på olika sätt men avskrivs 

direkt utan vidare kommentar. Dessa mål har inte ansetts bidra till förståelsen av hur sömnin-

vändningar hanteras av rätten, eftersom de helt enkelt inte hanterats. Därav har dylika mål läm-

nats utanför ramen för uppsatsen.  

 

1.5 Terminologi 
I uppsatsen används ett antal begrepp för att förklara de neurologiska fenomen vilka orsakat 

gärningarna som föranlett åtalet. Sömnstörningar är samlingsnamnet för olika störningar vilka 

delas in i undergrupper. Somnambulism ingår i undergruppen som kallas parasomni. Sexsomni 

och sömnkörning är variationer av somnambulism. För att mäta hjärnans aktivitet under söm-

nen, och därigenom undersöka personens olika sömnfaser, används två metoder; elektroence-

falografi (EEG) och polysomnografi (PSG). EEG är ett diagnostiskt test som registrerar hjärn-

barkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som vanligtvis klistras fast på 

skalpen. Med hjärnbarken avses det yttre skiktet av storhjärnan.9 PSG är en klinisk neurofysio-

logisk metod för att undersöka sömn och sömnrelaterade fenomen. PSG mäter bland annat EEG 

men även andning, puls, syresättning, benrörelser, ögonrörelser och muskelaktivitet.10  

                                                
9 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 84ff. 
10 Se t.ex. Engstrøm, Rugland, Heier, Polysomnography (PSG) for studying sleep disorders, (hämtad 2018-04-
17).  



 12 

Inom ramen för uppsatsen används begreppen (vid) medvetande och medvetenhet (om) 

löpande. Dessa två begrepp sammanblandas i såväl vanligt språkbruk som i det juridiska språ-

ket. Med begreppet medvetande avses i denna uppsats den objektiva omständigheten av att vara 

vid medvetande i bemärkelsen inte medvetslös, i koma eller sovandes. Att vara vid medvetande 

förutsätter ett mentalt tillstånd då sinnesintryck och perception når något slags tröskelvärde. 

Motsatsen till att vara vid medvetande är att vara medvetslös. Med medvetenhet avses ett kog-

nitivt tillstånd där personen har viss insikt och uppfattning om vad som händer, vem personen 

är och vad vederbörande upplever. Motsatsen till att vara medveten är att vara omedveten om 

något. Medvetande och medvetenhet diskuteras för att sömn anses vara ett tillstånd där perso-

nen inte är fullt ut vid medvetande.  

Vid sömninvändingar föreligger en bevislättnad innebärande att åklagaren har att fram-

bringa bevisning som gör att den tilltalades invändning framstår som obefogad, och inte såsom 

annars gäller inom brottmål att den ska vara ställd utom rimligt tvivel. I praxis, och i här före-

liggande uppsats, används begreppet motbevisad när åklagaren uppnått det angivna beviskravet.  

Genomgående i arbetet hålls språket könsneutralt. Ordet hen eller vederbörande an-

vänds för att illustrera ett könsneutralt pronomen vilket inbegriper alla människor, och kommer 

användas i den utsträckning det är nödvändigt. Detta gäller dock inte de rättsfall där den tillta-

lade är av manligt eller kvinnligt kön, något som särskilt anges.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
Framställningen är uppdelad i sju kapitel. Kapitel 2 behandlar ämnet sömn, närmare bestämt 

olika former av sömnstörningar. Sömnstörningarna som är av huvudsakligt intresse för denna 

uppsats är somnambulism och variationerna sexsomni samt sömnkörning. I uppsatsens analys 

diskuteras även störningar i REM-sömnen. Kapitlet innehåller även en redogörelse för hur 

sömnstörningarna tar sig uttryck, samt vetenskapligt belägg för innebörden av dem. Denna re-

dogörelse kompletteras med fallstudier för att exemplifiera olika dokumenterade beteenden 

som förekommit i samband med sömnstudier. 

Kapitel 3 behandlar vissa straffteoretiska utgångpunkter av relevans för ämnet. Dessa 

utgör grunden för straffrättsligt ansvar och är av övergripande karaktär på så vis att de spänner 

över hela det straffrättsliga rättsområdet. Frågan som besvaras i detta kapitel är under vilka 

förutsättningar det allmänna kan legitimera sitt utkrävande av straffansvar hos individer. Vilka 

är de grundläggande övervägandena som avgör huruvida en person ska hållas ansvarig eller 

inte? Vad är det som medför att en person kan beaktas som klandervärd? 
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Kapitel 4 behandlar prövningen av straffrättsligt ansvar enligt Jareborg, Ulväng och 

Asps brottsbegrepp. Bedömningen, vilken delas in i en objektiv (otillåten gärning) och en sub-

jektiv del (personligt ansvar) redogörs för med fokus på delarna som är av särskild relevans för 

att förstå straffansvar i relation till sömn.  

Kapitel 5 behandlar vissa processuella överväganden av relevans för måltypen. Särskild 

vikt läggs vid beviskrav och eventuell bevislättnad samt inhämtande av sakkunskap.  

Kapitel 6 innehåller en redogörelse för 27 rättsfall från tingsrätterna och hovrätterna där 

den tilltalade gjort en sömninvändning. Materialet har delats in i tre kategorier (sexualbrott, 

trafikbrott och övrig brottslighet). I kapitlets sista avsnitt ges en sammanfattad redogörelse för 

de kriterier som svenska sömnexperter använder sig av i olika rättsfall för att avgöra sannolik-

hetsgraden av somnambulism.  

Kapitel 7 innehåller analys, diskussion samt slutord. I detta kapitel problematiseras och 

analyseras vissa delar av rättsområdet.  
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2 Sömn och medvetande 
2.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar ämnet sömn och olika former av sömnstörningar utifrån ett neurologiskt 

perspektiv. Kapitlet är inte baserat på juridik utan syftar till att, med hjälp av neurovetenskaplig 

litteratur, ge en övergripande bild av sömn och medvetande inför den kommande juridiska 

framställningen. Fokus är på de delar som är av relevans för denna uppsats, nämligen olika 

sömnstadier, sömnstörningar och medvetande. 

  

2.2 Sömn  
Under 1950-talet ansåg de flesta forskare att sömn var ett enhetligt fenomen med vila som enda 

syfte, som en av- och på-knapp mellan vaket och sovande tillstånd. År 1953 visade två veten-

skapsmän för första gången att sömncykeln består av olika stadier i en viss ordningsföljd. Idag 

råder relativ konsensus kring att sömnen består av fyra stadier som gemensamt kallas NREM-

sömn, vilka efterföljs av REM-sömn.11 Normal sömn kännetecknas av en rytmisk växling mel-

lan NREM-sömn och REM-sömn. Sömnstadierna kan avläsas med hjälp av EEG-vågor och 

ögonrörelser.12  

EEG-vågorna vid olika grader av vakenhet och sömn illustreras med följande bild.13 

 

 

                                                
11 Purves, Hall, Neuroscience, s. 631.  
12 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 519f.  
13 Ibid. s. 89.  
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Sömnstadium 1 karaktäriseras av lätt sömn eller dåsighet där medvetandet gradvis för-

loras. Detta stadium leder personen vidare till sömnstadium 2 med lätt sömn som karaktäriseras 

av minskande frekvens av EEG vågor. I detta stadium tappar personen medvetandet och musk-

lerna slappnar av. Sömnstadium 3 representerar måttlig till djup sömn. Under sömnstadium 4 

är personen i djup sömn, och det är då som svårast att väcka personen. Förflyttningen mellan 

stadierna 1-4 tar ungefär en timme. Stadierna 3 och 4 kännetecknas av långsamma EEG-vågor 

inom deltabandet och kallas därför tillsammans för deltasömn.14 Efter NREM-sömnen går per-

sonen in i REM-sömn där EEG-vågorna har viss likhet med vakenhetsmönstret.15 REM-sömnen 

kännetecknas av livliga ögonrörelser. Under REM-sömnen uppträder förändrad aktivitet i de 

autonomt reglerade funktionerna, såsom variation i hjärtfrekvens, blodtryck och andnings-

mönster. Det är även under REM-sömnen personer drömmer. De flesta viljestyrda muskler 

stängs av under denna sömnfas för att uppnå störst möjliga vila och för att personen inte ska 

röra på sig under tiden vederbörande drömmer. Vid själva uppvakningsögonblicket kan det fö-

rekomma att personer upplever en förlamningskänsla, vilket kallas sömnparalys.16 Följande ta-

bell illustrerar de olika faserna. 

 

1. Vaket tillstånd, 

2. Sömnstadium 1 (NREM-1), 

3. Sömnstadium 2 (NREM-2),  

4. Sömnstadium 3 (Delta, NREM-3), 

5. Sömnstadium 4 (Delta, NREM-4), 

6. REM-sömn. 

 

2.3 Sömnstörningar 

2.3.1 Indelning 

Genom ett internationellt samarbete mellan sömnkliniker har de vanligaste sömnrelaterade di-

agnoserna sammanställts i en förteckning, och delas in i följande fyra kategorier:17  

 

1. Insomni (avkortad nattsömn), 

2. Hypersomni (kronisk sömnighet, även dagtid), 

                                                
14 Ibid. s. 519. 
15 Purves, Hall, Neuroscience, s. 634. 
16 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 519f. 
17 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 520. 
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3. Dygnsrytmstörning (fasförskjutning av sömn- och vakenhetsrytm), och 

4. Parasomni (sömnrelaterade fenomen i samband med uppvaknande och insomnande). 

 

Sömnstörningarna av väsentligt intresse för denna uppsats är parasomnier, vilka bland annat 

omfattar somnambulism (sömngång), nattskräck, mardrömmar, nattlig sängvätning och söm-

napné. Sömnstörningar är vanligare hos barn än hos vuxna och förekommer oftast kombinerade 

med varandra. Det är idag inte klarlagt vad som orsakar dessa men det är vanligt att vuxna med 

sömnstörningar har haft dem som barn, och en viss familjär benägenhet tycks föreligga.18 Be-

teendemönstret under sömntillstånd innebär oftast att personen upprepar olika inlärda, stereo-

typa sekvenser. De psykologiska drag som iakttagits hos sömngångare inkluderar aggression, 

ångest, paniksyndrom och hysteri.19 Som vuxen kan personer med dessa sömnstörningar ge-

nomgå en temporär behandling med bensodiazepiner såsom Imovane och Stilnoct. Dessa me-

diciner minskar mängden deltasömn under en nattcykel vilket minskar risken för att fenomenet 

ska uppkomma.20  

 

2.3.2 Störningar under deltasömn 

Sömngång, även kallad somnambulism, sker vanligtvis under de första tre sovande timmarna, 

under sömnstadierna 3 och 4 (deltasömnen).21 Somnambulism innebär att en person kan utföra 

rörelser av varierande aktivitetsgrad under tiden som den sover. Oxford Academic uppskattar 

att cirka 2.5% av världsbefolkningen lider av somnambulism i vuxen ålder.22 Somnambulism 

är vanligast hos barn och försvinner oftast i puberteten, men ungefär 25 % av de drabbade har 

kvar sömnstörningen i vuxen ålder. Episoderna kan variera i längd mellan några minuter och 

en timme, och personen saknar helt minne av händelsen när den vaknar. Orsakerna till somn-

ambulism varierar, men det anses ha koppling till feber, sömnbrist, stress och viss medicine-

ring.23 Hos barn innebär störningen oftast stereotypa beteenden såsom att barnet sätter sig upp 

i sängen, pratar eller går till föräldrarnas säng. Somnambulism hos vuxna kan innebära mer 

                                                
18 Masand m.fl. Sleepwalking, (hämtad 2018-01-15). 
19 Hughes, A review of sleepwalking (somnambulism): the enigma of neurophysiology and polysomnography 
with differential diagnosis of complex partial seizures, (hämtad 2018-05-10).  
20 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 520. 
21 Masand m.fl. Sleepwalking, (hämtad 2018-01-15).  
22 Guilleminault, Kirisogli, Bao, Arias, Chan, Li, Adult chronic sleepwalking and its treatment based on poly-
somnography, (hämtad 2018-05-06).  
23 Bharadwaj, Kumar, Somnambulism: Diagnosis and treatment, (hämtad 2018-01-16).  
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komplexa beteenden och mer långvariga episoder. Personen rör sig med något klumpigare mo-

torik än vanligt men kan i vissa fall öppna dörrar, gå omkring i bostaden och flytta objekt. 

Aggressiva handlingar har i enstaka fall iakttagits under sömngång.24  

Sexsomni är en variation av somnambulism och innebär att en person utför sexuella 

handlingar under deltasömnen. De sexuella handlingarna kan variera i art och grad och inklu-

derar dels masturbation som försök till, och fullbordade samlag med annan.25 Sömnkörning är 

ytterligare en variation av somnambulism och avser tillståndet när en person kör bil i sömnen. 

Nattskräck är en sömnstörning som främst förekommer hos barn och är förlagd till deltasöm-

nen. Under denna fas sätter sig personen ofta upp i sängen, stirrar och skriker. I vissa fall går 

personen upp och promenerar omkring i rummet. Liksom somnambuler är personer med natt-

skräck okontaktbara under episoderna. Tecken på aktivering av det autonoma nervsystemet kan 

iakttas som svettningar, pulsökning eller vidgade pupiller.26  

 

2.3.3 Störningar under REM-sömn 

Störningar under REM-sömn kallas för Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder (RBD). 

Störningen upptäcktes hos människor år 1986 av forskaren Carlos Schenck och innebär anor-

mala beteenden under REM-sömnen. Under denna sömnfas är personen normalt sett paralyse-

rad, men för personer med RBD är det möjligt att röra sig, gå, skrika eller agera våldsamt. I och 

med att dessa personer lever ut sina drömmar i den fysiska världen är det också möjligt att dessa 

vid mardrömstillstånd tar till med vad de upplever vara självförsvar. RBD är vanligast hos äldre 

personer och störningen är vanligare hos män än hos kvinnor. Vid uppvaknande kan personer 

med RBD återberätta om sina drömmar. Drömmarna förklarar också det av patienten företagna 

kroppsspråket.27  

 

2.3.4 Sömnutredningar 

PSG är den mest kompletta sömnundersökningen. Tekniken mäter andning, puls, syresättning, 

benrörelser, ögonrörelser, muskelaktivitet under hakan och hjärnans aktivitet under sömn 

(EEG). Undersökningen går till så att läkaren kopplar elektroder på huvud, bröst, ben och an-

sikte med vaxliknande pasta. Därefter åker personen hem och lägger sig för kvällen. Nästkom-

mande vardag återlämnas utrustningen och informationen analyseras.28 

                                                
24 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 523. 
25 Ariño mfl., Sexsomnia, (hämtad 2018-01-16). 
26 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 523.  
27 AASM, JCSM (RBD) s. 86f.  
28 Aleris webbsida, PSG, polysomnografi ; Läkartidningen nr. 2014:111:CZFX.  
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2.4 Medvetande 
Inom den neurologiska forskningen har det utvecklas olika system för att uppskatta i vilken 

utsträckning en person är vid medvetande. Att vara vid medvetande är inte ett av- och på-till-

stånd, utan i likhet med sömn bör tillståndet sättas in i en skala. Ett system för att uppskatta 

medvetandegraden som har utarbetats i Sverige kallas Reaction Level Scale-85 (RLS-85). Sy-

stemet omfattar åtta grader och bedömer vakenhet, reaktioner på tilltal och beröring samt mo-

toriska reaktioner på smärta. Syftet med detta system är att uppskatta och diagnosticera koma. 

Graderna är följande:29 

 

1. Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad.  

2. Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, enstaka rop, beröring.  

3. Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som upprepade tillrop, rusk-

ning, smärtstimulering.  

Definition av kontaktbarhet:  

Personen kan något av: 

• tala enstaka ord 

• ge blickkontakt eller följa med blicken 

• lyda uppmaning 

• avvärja smärta. 

4. Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta.  

5. Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta.  

6. Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta.  

7. Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta.  

8. Medvetslös. Ingen smärtreaktion.  

 

2.5 Sammanfattning 
Sömn är uppdelat i fyra faser NREM-sömn, följt av REM-sömn. Faserna kan uppfattas med 

hjälp av EEG som mäter aktiviteten i hjärnbarken. Sömnstörningar delas in i fyra kategorier, 

varav parasomnier är den med störst relevans för denna uppsats. De parasomnier av relevans 

vad gäller den fortsatta juridiska framställningen är somnambulism, nattskräck och RBD. 

Somnambulism och nattskräck uppträder under deltasömnen (Sömnfas 3-4), och RBD under 

                                                
29 Fagius, Aquilonius, Neurologi, s. 75f. 
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REM-sömnen. Patienter med somnambulism eller nattskräck saknar efterföljande minne av epi-

soden till skillnad från patienter med RBD, vilka i många fall minns sina drömmar.  

 Medvetandet uppskattas inom neurologin med hjälp ett system som kallas RLS-85, vil-

ket är en skala på åtta grader. Liksom sömn är inte heller medvetande ett av- och på-tillstånd 

utan snarare en glidande skala mellan djupaste koma och klarvaket tillstånd.  
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3 Straffrättsteoretiska utgångspunkter 
3.1 Grundläggande principer 

3.1.1 Inledning  

Regler och regelefterlevnad är i alla utvecklade samhällen en nödvändig förutsättning för att 

människor ska kunna samexistera. Reglerna kan vara formella i form av kodifierad lagtext vil-

ken ger uttryck för den rådande moralen i samhället, men också informella och traditionsbundna 

överenskommelser som utvecklats under flera generationer. Det som utmärker regler och nor-

mer i ett straffsystem är att överträdelse av dessa förenas med hot om straff.30 Kriminaliseringen 

av vissa gärningar har legitimerats på olika sätt genom åren och varit föremål för diskussion. 

För att reglerna i samhället ska efterlevas krävs att rättsväsendet fungerar på ett sätt som sam-

hällsmedborgarna anser vara rättvist och rimligt. Frågan som söker besvaras inom straffrätten 

är vem som förtjänar att straffas. Är det alla och envar som agerar på ett sätt som är i strid med 

rådande moral och lagstiftning? Bör undantag göras, och i så fall hur många, och i vilka fall? 

Ett av kraven för ett rättssäkert och demokratiskt rättssystem är att det präglas av förutsebarhet 

och förankring i känslan av rättvisa hos samhällsmedborgarna. Om straffrätten uppfattas som 

oetisk av medborgarna påverkar det deras aktning för lagen. För att lagar ska efterföljas på ett 

effektivt sätt krävs att de uppfyller krav på kulturell rationalitet. Kulturell rationalitet innebär 

att lagen ska accepteras och vara godtagbar i den sociala kontext där den ska verka.31 Straffrät-

ten präglas därför av ett antal principer vars uppgift är att värna om att lagarna stiftas och till-

lämpas på ett demokratiskt och rättssäkert sätt. Några av dessa principer är av särskild relevans 

för denna uppsats och behandlas därför i det följande.  

 

3.1.2 Legalitetsprincipen  

Legalitetsprincipen utformades under upplysningstiden och innebar en begränsning av furstar-

nas och domstolarnas makt. Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach gav principen formule-

ringen ”nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali” 

(inget straff utan lag, inget straff utan brott, inget brott utan kriminalisering genom lag).32 Prin-

                                                
30 SOU 1986:14, s. 64.  
31 Wahlgren, Lagstiftning – rationalitet, teknik, möjligheter, s. 48f.  
32 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 45f.  
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cipens första auktoritativa uttryck kom i samband med den franska revolutionens rättighetsför-

klaring år 1789. Principen uppkom som en reaktion mot det godtycke som rådde inom domsto-

larna och är numera en central beståndsdel i flera länders rättssystem.33  

Legalitetsprincipen följer av 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700, omtryck 2016:677) 

(BrB), 2 kap. 10 § 1st. kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) och artikel 7 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-

heterna (EKMR). En generell formulering av principen är att straff inte får ådömas utan direkt 

lagstöd.34 Legalitetsprincipen är en garant för rättssäkerheten och ställer krav på att lagstift-

ningen ska vara förutsebar för medborgarna.35 Principen är en sammanslagning av fyra under-

ordnade principer, nämligen föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet, analogiförbudet och obe-

stämdhetsförbudet. Föreskriftskravet ställer krav på att myndigheternas maktutövning ska följa 

lagen och utgör ett skydd för den enskilde mot godtyckliga bedömningar. Föreskriftskravet är 

nära besläktat med obestämdhetsförbudet som innebär att föreskrifter, i rimlig utsträckning, 

måste utformas på ett bestämt sätt. Det uppställs krav på något mått av begriplighet och precis-

ion vid formulering av lagtext. Exempel på otillåten otydlighet hos en bestämmelse är att den 

är vagt formulerad, otydligt avgränsad eller att den på annat sätt är utformad på ett tekniskt 

svårt sätt. Det uppställda retroaktivitetsförbudet innebär att föreskrifter som införs inte får till-

lämpas med bakåtverkan om det är till nackdel för den tilltalade. Ej heller får domstolen i sin 

tolkning av bestämmelsen sträcka sig utöver lagens ordalydelse genom analog tillämpning om 

det är till nackdel för den tilltalade, i enlighet med analogiförbudet.36  

 

3.1.3 Konformitetsprincipen 

Det Jareborg kallar konformitetsprincipen innebär att en person inte bör hållas ansvarig för ett 

brott om vederbörande inte kunde rätta sig efter lagens lydelse.37 Konformitetsprincipens hu-

vudfunktion är på det lagstiftande planet, och innebär att lagstiftaren ska undvika att stifta lagar 

som straffar den som inte kunde agera annorlunda än den gjort. Ordet kunde i detta hänseende 

syftar på antingen förmåga, eller tillfälle, eller både och. Konformitetsprincipen kan därför en-

ligt Jareborg delas in i fyra underordnade principer, nämligen:38 

 

                                                
33 SOU 1988:7, s. 43f. 
34 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 45f. 
35 Vidare om legalitetsprincipen, se Frände, Dan (1989).  
36 Ibid. s. 46f. 
37 SOU 1996:185, s. 50.  
38 Jareborg m.fl. Kriminalrättens grunder, s. 271f. 
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A. Personen hade inte förmåga att rätta sig efter lagen, 

B. Personen hade inte tillfälle att rätta sig efter lagen, 

C. Personen skulle inte haft förmåga att rätta sig efter lagen, även om…, 

D. Personen skulle inte haft tillfälle att rätta sig efter lagen, även om… . 

 

Exempel A är enligt Jareborg för handen om personen i fråga är oförmögen att kontrollera sitt 

beteende. Detta är fallet när den relevanta rörelsen är ofrivillig, exempelvis när personen är 

medvetslös, agerar under sömn eller i en episod av spasmer. Dessa beteenden, eller snarare 

rörelser, innebär att personen förflyttar sig som kropp, och inte som medveten människa. Yt-

terligare exempel på fall där personer saknar förmåga är om de är psykiskt störda, eller att en 

underlåten handling är omöjlig att utföra. I dessa fall utesluts oftast ansvar på grunden att rö-

relsen inte innebär en handling och således inte heller en otillåten gärning. Det vanligaste ex-

emplet att personen saknar tillfälle att rätta sig efter lagen i enlighet med B är att personen inte 

har vetskap om vad lagen föreskriver. Denna form av straffrättsvillfarelse (föreskriven i 24 kap. 

9 § BrB) lämnas dock i stor utsträckning utan avseende i svensk rätt. Det görs dock tydlig 

skillnad mellan villfarelse avseende 1) vad gärningspersonen gör, och 2) huruvida agerandet är 

otillåtet. Endast den förstnämnda formen av bristande insikt kan utesluta skuld. Den andra for-

men kan i undantagsfall leda till att gärningspersonen ursäktas.39 Denna ordning motiveras med 

att det utgör en nödvändighet för att strafflagstiftningen ska vara effektiv.40 Ytterligare undantag 

aktualiseras vid straffansvar för psykiskt störda lagöverträdare.41 

 Konformitetsprincipen är en rättspolitisk och etisk princip som vid dess tillämpning be-

gränsar personkretsen med straffbara individer till att bara inrymma personer som har möjlighet 

att följa lagen och klandras för begångna gärningar. Konformitetsprincipen innebär dock ingen 

vägledning i hur denna indelning ska göras i det enskilda fallet, utan utgör endast en utgångs-

punkt i ansvarsbedömningen.  

 

3.1.4 Skuldprincipen 

Av skuldprincipen följer att gärningspersonen måste kunna åläggas skuld för det begångna 

brottet, för att straffrättsligt ansvar ska aktualiseras. Detta ska förstås så att gärningen ska ha 

                                                
39 Ibid. s. 272ff. 
40 SOU 1996:185, s. 51.  
41 Se vidare om tillräknelighetsprincipen i avsnitt 3.1.4.1. 
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begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.42 Enligt Jareborg är det uteslutet att kriminalisera gär-

ningar som inte innefattar skuld.43 Endast den som haft förmågan och tillfället att rätta sig efter 

lagen bör kunna drabbas av straffrättsligt ansvar. Lagens krav på proportionalitet mellan straff 

och skuld understöds även av skuldprincipen. En nära besläktad fråga är vilken inbördes relat-

ion som finns mellan oaktsamhet och uppsåt. Av skuldprincipen följer att straffansvar i första 

hand bör aktualiseras hos den som agerat uppsåtligen. Den som handlat oaktsamt är normalt 

mindre straffvärd, varför straffbeläggande av oaktsamma handlingar bör ske med viss restrik-

tivitet. I vissa fall är det dock befogat att utsträcka straffansvaret till att inkludera oaktsamma 

gärningar. Ju starkare skyddsintresset som ska skyddas genom kriminaliseringen är, desto större 

utrymme finns för att sätta kravet på oaktsamhet lägre.44  

 

3.1.4.1 Tillräknelighetskravet 

Behandlingen och särregleringen av psykiskt störda lagöverträdare är en viktig och svår fråga 

inom kriminalpolitiken. Lagstiftningen ska tillgodose principen om likabehandling, men också 

principerna om humanitet, rättssäkerhet och andra särskilda överväganden som gör sig gäl-

lande. Att psykiskt störda personer särregleras legitimeras av lagstiftaren enligt följande: 

 
Vid bedömningen av om och i vilken utsträckning någon bör hållas straffrättsligt ansvarig för sina 
handlingar är det i en modern rättsstat en självklar utgångspunkt att man måste ta hänsyn till vilka 
möjligheter och vilken förmåga som den handlande har haft att rätta sig efter lagen. Att gärnings-
mannen i gärningsögonblicket har varit psykiskt störd på ett sätt som har påverkat hans handlande 
kan därvid ha betydelse.45 

 

Före BrB:s ikraftträdande år 1965 byggde det svenska rättssystemet på principen om 

tillräknelighet. Principen innebär att vissa personer som lider av psykisk sjukdom inte ska vara 

underkastade straffrättsligt ansvar. Dessa personer är att se som otillräkneliga vilket utesluter 

straff, men inte andra ingripanden som exempelvis psykiatrisk tvångsvård. Denna lära är nu 

utmönstrad ur lagstiftningen. I dagsläget kan även psykiskt störda lagöverträdare dömas till en 

straffrättslig påföljd. Vid dessa fall gäller dock särskilda regler om påföljdsvalet, varvid möj-

ligheterna att döma till fängelse påverkas.46  

 

                                                
42 Ang. uppsåt och oaktsamhet, se vidare i avsnitt 2.3. 
43 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 269. 
44 SOU 2013:38a, s. 488; Heidenborg, Vad bör straffas? SvJT 2013 s. 306. 
45 Prop. 1990/91:58 (bilaga 2), s. 449. 
46 Ibid. s. 449f.  
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3.1.4.2 Skuldpresumtion 

Trots att tillräknelighetskravet utmönstrats ur lagstiftningen i Sverige är utgångspunkten för 

ansvar att individen besitter sådana grundläggande förmågor att den kan hållas ansvarig för sitt 

agerande. Att hålla någon straffrättsligt ansvarig innebär tillämpning av ett antal basala anta-

ganden avseende hur människor fungerar och är. Ett av dessa antaganden är att uppsåt som 

subjektiv inställning kan fastställas genom att betrakta den tilltalades yttre agerande. HD utta-

lade nämligen följande i det så kallade ”Samuraj-målet” (NJA 2012 s. 45): 

 
För det mesta uppstår det inte några särskilda svårigheter vid bedömningen av om en gärningsman 
har haft uppsåt till det våld som han eller hon har utövat. När en person handlar på ett visst sätt i 
ett visst sammanhang framgår nämligen oftast den handlandes bevekelsegrunder, avsikter och in-
sikt om skeendets innebörd genom det sätt på vilket han eller hon agerar i den aktuella situationen. 

 

HD anser således att det går att utläsa någons medvetenhet och insikt utifrån dennes 

handlande. Det finns enligt Lernestedt ett dikotomt betraktelsesätt som går ut på att det antingen 

är fråga om 1) en medveten handling i straffrättsligt relevant bemärkelse, eller 2) vissa defini-

erade undantag – spasmer, reflexer eller sömn.47  

Detta kan sägas innebära att straffrätten utgår från en stark presumtion för agens, näm-

ligen att, om en människa agerat med något mått av koordination, så kan det förutsättas att den 

också har agerat medvetet. I sådana fall prövas inte medvetandet ytterligare. I stället tas med-

vetandet för givet när det är fråga om en fastställd handling.48 

 

  

                                                
47 Lernestedt, Straffrätt, skuldpresumtion och sömn, s. 2. 
48 Ibid. 
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4 Straffrättsligt ansvar 
4.1 Inledning 
I förevarande kapitel redogörs för hur bristande medvetenhet påverkar ansvarsbedömningen i 

enlighet med gällande rätt. Särskild vikt fästs vid redogörelsen för begreppet handling på den 

objektiva sidan och medvetenhetskravet i uppsåtsprövningen på den subjektiva sidan. Redogö-

relsen följer det av Jareborg, Asp och Ulväng förordade brottsbegreppet. Avsnitt 4.3 behandlar 

följden av brist på medvetande på den objektiva sidan, avsnitt 4.4 behandlar följden på den 

subjektiva sidan.  

 

4.2 Brottsbegreppet 
BrB inleds i 1 kap. 1§ med en definition av vad som menas med termen brott. Utmärkande för 

vad som anses vara ett brott är att det är en handling som är belagd med straff. Bestämmelsen 

är inte uttömmande utan anger en nödvändig förutsättning som åtföljs av ytterligare kriterier 

BrB och annan lag.49  

För att en handling ska vara straffbar krävs att ett antal ansvarsförutsättningar är upp-

fyllda. Jareborg, Asp och Ulväng delar in brottsförutsättningarna i rekvisit för otillåten gärning 

och rekvisit för personligt ansvar. Rekvisiten för otillåten gärning tar sikte på själva gärningen 

och utgår mestadels från objektiva grunder. Rekvisiten för personligt ansvar relaterar till gär-

ningspersonens mentala inställning till gärningen och utgår delvis från subjektiva grunder. För 

att ett brott ska vara förhanden krävs att det kan konstateras att det rör sig om en otillåten gär-

ning. För att straffansvar ska aktualiseras krävs dessutom att rätten kan konstatera ett personligt 

ansvar. Uppdelningen ser ut på följande sätt: 50 

 

Rekvisit för otillåten gärning 

Brottsbeskrivningsenlighet 

Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

Rekvisit för personlig ansvar  

Det allmänna skuldkravet 

Frånvaro av ursäktande omständigheter 

 

                                                
49 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 15.  
50 Ibid. s. 59. 
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4.3 Otillåten gärning 

4.3.1 Om prövningen 

För att konstatera huruvida det som har skett utgjort en otillåten gärning ska rätten enligt Ja-

reborg företa en bedömning i två steg. Första steget i den objektiva prövningen är att avgöra 

huruvida en brottsbeskrivningsenlig gärning har förövats. Denna prövning innefattar en tolk-

ning av den straffbestämmelse som är aktuell i det enskilda fallet. Prövningen av brottsbeskriv-

ningsenlighet innebär i förevarande fall en utredning av huruvida handlingen eller underlåten-

heten lett till ett relevant orsakande av en viss följd. Det andra steget är inte av relevans för 

denna uppsats och rör frånvaro av rättfärdigande omständigheter såsom nöd, nödvärn etc. i 

enlighet med 24 kap. BrB.51  

De gärningar som kan föranleda straffansvar är kontrollerade handlingar och underlå-

tenhet.52 En handling är kontrollerad om gärningspersonen har möjlighet att förhindra det kau-

sala skeende som handlandet innebär.53 För att en person ska kunna hållas ansvarig för sina 

handlingar krävs med andra ord att denne måste ha haft medveten kontroll över sina rörelser. 

En person som saknar dylik kontroll har inte möjlighet att följa lagens krav och bör därför inte 

klandras. För att rörelserna som personen företagit ska föranleda straffrättsligt ansvar, måste de 

kunna beskrivas som handlingar. Rörelserna måste vidare ha företagits av en person som är vid 

medvetande.  

 

4.3.2 Handlingsbegreppets innebörd 

För att fastställa vad som är en kontrollerad handling måste fastställas vad som menas med 

handling. Denna fråga är föremål för meningsskiljaktigheter inom den straffrättsfilosofiska dis-

kursen. Ett antal olika resonemang har framförts genom åren av olika straffrättsliga skribenter. 

Det gemensamma temat i kritiken är att innebörden av vad som utgör en handling inte låter sig 

göras med enkelhet. I diskussionen kring vad som utgör en handling är en av grundpelarna att 

handlingar tillskrivs människor. Människan med förmåga att kontrollera kroppens rörelser är 

upphovet till handlingen, varför handlingen är orsakad av människan. Alla händelser som en 

människa orsakar kommer dock inte att tillskrivas honom som handlingar. Frågan uppstår då 

vad som menas med handling i straffrättsligt hänseende. Enligt Jareborg måste det i botten av 

                                                
51 Ibid. s. 69ff.  
52 Ibid. s. 71f. 
53 Ibid. s. 139f. 
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handlingsbegreppet ligga en förmåga att kontrollera kroppens rörelser.54 Utgångspunkten i 

svensk doktrin har varit följande definition av handling:  

 

 Handling = viljeakt + kroppsrörelse.55 

 

Denna definition används av Agge och Thornstedt som också ser en handling som en kropps-

rörelse i kombination med en inre viljeakt. Den inre viljeakten ska vara i form av ett beslut, 

vilket går ut på att företa den sagda kroppsrörelsen eller att iaktta det de kallar den kroppsliga 

overksamheten. Från den straffrättsliga definitionen av handling utesluts enligt dessa författare 

reflexrörelser eller andra omedvetna rörelser såsom krampryckningar, rörelser under sömn eller 

medvetslöshet eller rörelser som annars är rent instinktiva. Instinktiva rörelser är enligt Agge 

och Thornstedt exempelvis sådana som företas för att undgå att träffas av fallande föremål.56 

Denna begreppsbildning har enligt Jareborg kritiserats från filosofiskt håll sedan mitten av 

1900-talet. Ett av problemen enligt kritikerna är hur det ska bevisas att en viljeakt ligger bakom 

en kroppsrörelse. Många kroppsrörelser företas utan föregående beslut eller vilja, varvid det är 

problematiskt att se kroppsrörelser som handlingar. Med denna bakgrund kan begreppet viljeakt 

vara obrukbart i sammanhanget.57  

Alla människor har ett antal kroppsrörelser de kan utföra där det är omöjligt att skilja 

mellan handling och rörelse; personen gör det som händer. Denna typ av handlingar benämns 

av Jareborg primära handlingar eller handlingar i strikt mening. Utmärkande för denna typ av 

handlingar är att de kan kontrolleras av personen. Exempel på detta är enligt Jareborg att endast 

lyfta på armen utan att företa annat, t.ex. lyfta på hatten. Att lyfta på hatten är nämligen inte 

möjligt utan att först lyfta armen, varvid armrörelsen är den primära handlingen. Att avgöra 

huruvida en händelse utgör en rörelse eller en handling kan vara komplicerat, då samma hän-

delseförlopp kan beskrivas på olika vis. Att en person skjuter en annan kan beskrivas såsom att 

1)”A krökte fingret och sköt B”, eller 2)”A:s finger kröktes och således avlossades skottet mot 

B”. Dessa två beskrivningar visar skillnaden mellan att A handlat (1) och att han haft en kropps-

rörelse (2).58 Det ena alternativet är således straffbart och det andra är det inte. En handling har 

alltid en motsvarighet i en kroppsrörelse, men det omvända gäller emellertid inte. Hjärtslag är 

                                                
54 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 81.  
55 Jareborg, Ulväng, Tanke och uppsåt, s. 44f.; Jareborg, Handling och uppsåt, s. 68. 
56 Agge, Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 62. 
57 Jareborg, Ulväng, Tanke och uppsåt, s. 44f.; Jareborg, Handling och uppsåt, s. 70. 
58 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 81. 
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exempel på kroppsrörelser som saknar motsvarighet i handling.59 Dessa kallar Jareborg för 

handlingar i vid mening och begreppet innefattar alla så kallade ofrivilliga handlingar. Ofrivil-

liga handlingar innefattar exempelvis handlingar företagna i sömnen, reflexrörelser, spasmer 

etc.60 Om en person inte kan tillskrivas en kontrollerad gärning så föreligger ingen otillåten 

gärning och således heller inget brott.61 

 

4.4 Personligt ansvar 

4.4.1 Om prövningen 

För att en person ska kunna hållas ansvarig för ett brott krävs att denne ska ha haft möjlighet 

att agera på ett annat sätt än det företagna, och dessutom att personen haft uppsåt eller oaktsam-

het. Bestraffning av den som saknat möjlighet att agera på annat sätt innebär att det efterföljande 

klandret framstår som obegripligt.62 Bedömningen av personligt ansvar är liksom bedömningen 

rörande otillåten gärning en tvåstegsprövning. Första steget i prövningen rör det allmänna 

skuldkravet, det vill säga frågan om personen kan sägas ha agerat uppsåtligen eller av oaktsam-

het, samt om gärningspersonens uppsåt eller oaktsamhet täcker hela den otillåtna gärningen 

enligt täckningsprincipen. Det andra steget är inte av relevans för denna uppsats och rör från-

varo av ursäktande omständigheter, såsom tillfällig sinnesförvirring, straffrättsvillfarelse, ex-

cess eller frivilligt tillbakaträdande enligt 24 kap. BrB.63  

Att denna del av bedömningen är subjektiv innebär att den tar sikte på gärningsperso-

nens inställning till den begångna gärningen. Detta är problematiskt i och med att den enda som 

känner till inställningen är gärningspersonen själv. Den rådande uppfattningen är att det är möj-

ligt att bilda sig en uppfattning av gärningspersonens inställning till gärningen genom att stu-

dera dennes handlingar i den fysiska världen.64  

 

4.4.2 Uppsåtsbegreppets innebörd  

Uppsåt innebär mycket förenklat att personen är medveten om och förstår innebörden av vad 

denne gjort.65 Att personen agerat i ett medvetet tillstånd är således en grundläggande förutsätt-

                                                
59 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 74. 
60 Ibid. s. 75f. 
61 Ibid. s. 59. 
62 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 271. 
63 Ibid. s. 369ff. 
64 Se exempelvis NJA 2012 s. 45 ”Samuraj-målet”.  
65 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 274. 
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ning för att kunna döma denne för ett uppsåtligt brott. Således inrymmer även uppsåtspröv-

ningen i likhet med prövningen av otillåten gärning en viss medvetenhetsprövning. Att gär-

ningspersonen ska ha agerat medvetet innesluter dels medvetenhet om den faktiska gärning och 

även någon slags insikt om konsekvenserna som gärningen har eller kan komma att ha. Straffan-

svar vid oaktsamhet inträder när gärningspersonen antingen varit omedveten om risken, eller 

medveten om den men inte likgiltig inför dess förverkligande. Huruvida straffansvar förutsätter 

medveten eller omedveten oaktsamhet framkommer av de enskilda straffbuden.66 

Medvetenhet är centralt för alla uppsåtsformer. En första förutsättning för att bedöma 

om en gärningsperson handlat uppsåtligen är att vederbörande har varit vid medvetande.67 Per-

sonen ska enligt Jareborg ha agerat i ett ”[…] vaket eller medvetet tillstånd […]”.68 Om dessa 

förutsättningar inte uppfylls kan gärningspersonen inte tillskrivas skuld.69 Uppsåt anses inte 

föreligga vid ofrivilliga rörelser, exempelvis rörelser som görs av reflex, spasmer eller i söm-

nen.70 Kravet för ett tillräckligt medvetet eller vaket tillstånd är dock enligt Jareborg ställt täm-

ligen lågt.71 För att förstå vad medvetenhet innebär är det av relevans att definiera omedvetet 

handlande. Jareborg talar om omedvetet handlande i två situationer: dels när personen inte tän-

ker på eller har uppmärksamhet på vad hen gör, dels när hen inte vet vad hen gör för att hen 

inte uppmärksammar det. Detta synliggör i min mening paradoxen i att en person kan veta vad 

den gör utan att tänka på vad den gör. Jareborg menar att motsatsen till medvetenhet är med-

vetslöshet, och att en medvetslös person inte är medveten, och heller inte kan utföra kontrolle-

rade gärningar eller åläggas personlig skuld. Den sista delen av meningen torde vara ostridig. 

Att ha ordet medvetslös som motsatsbegrepp till medveten liksom Jareborg kan dock ifrågasät-

tas. Att vara vid medvetande och att vara medveten torde inte i min mening vara synonymt, 

vilket blir uppenbart för de fall där sömn används som invändning av den tilltalade. I de fallen 

kan gärningspersonen förvisso vara vid medvetande (i bemärkelsen inte medvetslös), men ha 

en verklighetsuppfattning som är så verklighetsfrämmande att denne bör beaktas som omed-

veten. Förväxlingen av begreppen medvetenhet och medvetande orsakar problem i uppsåtsbe-

dömningen vilket bör hållas i åtanke inför följande framställning.  

 

                                                
66 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 275. 
67 SOU 2016:60 s. 128. 
68 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 275. 
69 Ibid. 
70 NJA 2016 s. 763 p. 10.  
71 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 275. 
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4.4.3 Uppsåtsformerna 

Enligt 1 kap. 2 § BrB ska en gärning anses som ett brott endast då den begås uppsåtligen. Detta 

innebär att uppsåt i alla dess former som skuldrekvisit inte behöver anges i respektive straffbe-

stämmelse. Oaktsamhet som skuldrekvisit för brott förutsätter motsatsvis att det framgår ut-

tryckligen i brottsbeskrivningen. I dagsläget finns tre erkända uppsåtsformer i svensk rätt näm-

ligen avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt.72 Oaktsamhet förekommer i formerna medveten 

respektive omedveten oaktsamhet.73  

I äldre straffrättslig doktrin var utgångspunkten att uppsåtet förutsatte någon slags vilja 

från gärningspersonens sida. Synsättet var präglat av en dualistisk syn på människans agerande 

där det gjordes en uppdelning mellan kroppen och själen som två skilda entiteter. Ett besluts-

fattande enligt detta resonemang går till så att gärningspersonen först är medveten om vissa 

fakta, och med den vetskapen ändå väljer att handla. Vissa författare föreställde sig att det gick 

att identifiera en viljeakt som föregått handlande. Detta synsätt har kritiserats från åtskilliga håll 

för att vara för svårtillämpad i praktiken, främst ur bevismässig hänsyn. Med ordet vilja menas 

i aktuell doktrin något i stil med handlingsskäl. Gärningspersonen anses handla för att uppnå 

något varvid viljan motsvarar avsikten. Begreppet avsikt används i olika bemärkelser och kan 

antingen avse avsikten att göra något eller avsikten med vilken något görs. Med att en handling 

är avsiktlig menas att gärningspersonen är medveten om vad den gör. Det är inte fråga om 

endast en kroppsrörelse utan Jareborg uttrycker det som att gärningspersonen ”[…] accepterar 

det som sant att han gör något visst […]”.74  

Avsiktsuppsåt i gällande rätt bygger på det voluntativa momentet och föreligger om en 

gärning utförs med viss avsikt. Gärningen och dess följd är syftet med gärningen. Insiktsuppsåt 

bygger på det kognitiva elementet och förutsätter att gärningspersonen ser ett visst faktum som 

mycket sannolikt. Mycket sannolikt innebär i sammanhanget att det egentligen inte ska före-

ligga några egentliga tvivel om att handlingen kommer föranleda viss följd. Likgiltighetsupp-

såtet har utformats som en nedre gräns i förhållande till medveten oaktsamhet.75 

 

                                                
72 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 287ff. 
73 Ibid. s. 314. 
74 Ibid. s. 280f. 
75 Se vidare NJA 2016 s. 763 om likgiltighetsuppsåt.  
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4.5 Medvetenhet 

4.5.1 Om placeringen i praxis  

Kravet på medvetenhet kan såsom ovan framgått aktualiseras i två skeden; dels i den objektiva 

prövningen såsom medvetenhetskrav för att något ska anses vara en handling, dels i den sub-

jektiva prövningen såsom medvetenhetskravet relaterat till uppsåt. Uppdelningen mellan dessa 

två prövningar är inte helt tydlig, men har diskuterats separat i ett antal uppmärksammade rätts-

fall som nedan behandlas i korthet.  

”Kvastskaftmålet” som behandlas först, är exempel på ett mål där handlingskrav och 

medvetenhet diskuterats i samband med den objektiva prövningen. I det så kallade ”Rödeby-

målet” placeras diskussionen kring handling och medvetenhet någonstans mittemellan en sub-

jektiv och en objektiv prövning. Medvetenhet och handling diskuteras såsom subjektiv brotts-

förutsättning i samtliga mål i rättsfallsmaterialet under kapitel 6.  

 

4.5.2 NJA 1976 s. 183 “Kvastskaftmålet”  

I NJA 1976 s. 183 var en man åtalad för mord efter ett bråk där båda varit alkoholpåverkade. 

Mannen som blev mördad hade, i syfte att värja sig, tryckt ett kvastskaft mot den tilltalades 

hals. Den tilltalade menade att han till följd av detta tryck mot halsen kommit att sakna minne 

av att han sedan knivhuggit den andra mannen. Han menade att hans medvetande varit nedsatt 

på grund av syrebrist i hjärnan orsakad av kvastskaftet. HD inhämtade sakkunnigyttrande från 

universitetslektor tillika docent Nils Olof Sjöstrand vid Karolinska institutet som i sin verksam-

het vid den fysiologiska institutionen ägnat sig åt det autonoma nervsystemet. Den sakkunnige 

upplyste rätten om att det är möjligt att få minnesförlust av den typen av tryck som den tilltalade 

varit utsatt för. Under den tiden som minnesförlusten äger rum är det möjligt att röra sig utan 

att vederbörande har förmåga att styra sina kroppsrörelser. Den sakkunnige menade att den 

tilltalade knivhuggit den andra mannen genom en primal försvarsreaktion utan medveten styr-

ning. HD ansåg att detta utlåtande hade bäring och friade den tilltalade från ansvar för mord.  

 Avgörandet illustrerar en relativt ovanlig situation, nämligen där avsaknad av medve-

tenhet konstateras redan på brottsbegreppets objektiva sida.  

 

4.5.3 RH 2008:90 “Rödebymålet”  

Frågan i RH 2008:90 var om en tilltalad på grund av hans tidigare erfarenheter var i sådan grad 

medveten om sitt handlande vid gärningstillfället att uppsåt kunde ha förelegat. En man stod 

åtalad för mord och mordförsök efter att ha skjutit två tonårspojkar på sin gård efter att ha 
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genomlidit långvariga trakasserier av ett ungdomsgäng i området. Kvällen då gärningen ägde 

rum hade ungdomsgänget åkt mopeder på gården och uppträtt hotfullt. Den tilltalade hade en 

sjukdomshistorik med omfattande psykiska problem och hade enligt rättspsykiatriska under-

sökningen en benägenhet för panikreaktioner. Den tilltalade upplevde det som att tonårsgängets 

agerande innebar ett överhängande hot mot hans familj och sköt flera skott mot ungdomarna 

med sitt hagelgevär.  

Hovrätten (HovR:n) gjorde en utförlig uppsåtsprövning och en prövning av graden av 

medvetenhet vid gärningstillfället. Den tilltalade hade i samband med skottlossningen utfört 

flera steg, däribland låst upp sitt vapenskåp, tagit fram hagelgeväret, tömt det på blindpatroner, 

laddat geväret och gått ut på gårdsplanen. Komplexiteten och målinriktningen av handlingarna 

ansåg HovR:n bära det medvetna handlandets yttre kännetecken. HovR:n menade att den tillta-

lade således i någon mån var medveten om händelserna i omvärlden. Agerandena var visserli-

gen panikstyrda och inte underkastade rationell analys men detta var enligt HovR:n inte det-

samma som att han saknat medvetenhet om vad han gjorde. Den tilltalades handlande ansågs 

inte heller ha varit reflexmässigt eller annars skett i ett tillstånd där medvetenhet saknats. Den 

tilltalade dömdes för dråp och grov misshandel, men förklarades fri från påföljd med stöd av 

30 kap. 6 § BrB.  

Bedömningen kring medvetenhet i Rödebymålet tycks ha gjorts inom ramen för brotts-

begreppets subjektiva sida, i relation till uppsåt. Trots detta diskuteras medvetenheten även i 

relation till hans psykiska status och det rättspsykiatriska utlåtandet, vilket tyder på en prövning 

som närmar sig den objektiva sidan av brottsbegreppet.  

 

4.6 Tillfällig sinnesförvirring och självförvållat rus 
Före BrB:s tillkomst betraktades tillfälligt sinnesförvirrade gärningspersoner som otillräkne-

liga. Efter BrB:s tillkomst avskaffades regeln med avsikten att dessa personer inte per automatik 

skulle gå fria från straffrättsligt ansvar. Med tillfällig sinnesförvirring avses bland annat förvir-

ring på grund av feber, chock, slag mot huvudet, omtöckning vid epileptiska anfall eller om 

någon använt narkotika eller alkohol utan att vara medveten om det. Förvirringstillstånd som 

kan uppkomma i samband med uppvaknande ur sömn, narkos eller hypnos kan också omfattas 

av begreppen.76  

I BrB saknas i dagsläget någon bestämmelse om ansvarsfrihet för den som begått en 

gärning under tillfällig sinnesförvirring utan eget föregående vållande. Däremot reglerar 1 kap. 

                                                
76 SOU 2002:3 s. 157. 
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2 § 2 st. BrB det fallet att någon på ett oursäktligt sätt försatt sig i ett dylikt tillstånd. Enligt 1 

kap. 2 § 2 st. BrB kan brott även vara förövat om gärningen begåtts under självförvållat rus 

eller på annat sätt var under tillfällig sinnesförvirring. Lagrummet tar sikte på alkohol, narkotika 

samt andra typer av förvirringstillstånd.77  

 

4.7 Sammanfattning 
Det finns inom ramen för brottsbegreppet två prövningar som innefattar medvetenhet. Första 

steget i prövningen av brottsbeskrivningsenlighet är frågan huruvida det som hänt är att se som 

en handling, vilket vissa författare likställer med formeln ”kroppsrörelse + viljeakt = handling”. 

Vilja är ett begrepp som syftar till ett visst mått av medvetenhet varför det blir relevant att 

undersöka medvetenheten bakom handlingen. Första steget av uppsåtsprövningen är att under-

söka huruvida handlingen varit medveten, liksom huruvida personen varit medveten om vad 

vederbörande gjort. Prövningarna har många likheter och är inte tydligt åtskilda, varför det är 

naturligt att viss sammanväxling sker.   

                                                
77 Jareborg m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 365.  
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5 Processuella överväganden 
5.1 Inledning 
Den typ av mål som uppsatsen behandlar aktualiserar vissa processuella överväganden för åkla-

garen som redogörs för i korthet i detta kapitel. Vägledning hämtas främst ur två rapporter från 

Åklagarmyndigheten (ÅM). ÅM 2014/6762 är ett beslut att inte överklaga RH 2014:32 som 

redogörs för i kapitel 6. Genom rapporten från 2014 uppmanade Riksåklagaren Utvecklings-

centrum i Göteborg att kartlägga kunskapsläget och hur sakkunskap i frågorna bör inhämtas. 

Utvecklingscentrum presenterade år 2015 en rapport för att besvara detta.  

 

5.2 Beviskrav och bevisbörda  
Åklagaren bär bevisbördan för alla objektiva och subjektiva moment som ingår i gärningsbe-

skrivningen.78 Om åklagaren inte lyckas förebringa tillräcklig bevisning som talar för att den 

misstänkte begått brottet ska den misstänkte frikännas. Detta uttrycks även med principen in 

dubio pro reo (vid tvivel ska frikännas). Att åklagaren bär bevisbördan framkommer inte ut-

tryckligen av någon bestämmelse i RB, men framkommer av oskyldighetspresumtionen i 

EKMR.79 Beviskravet i ansvarsfrågor i brottmål är tämligen strängt och innebär att det som 

åklagaren påstår ska vara ställt utom rimligt tvivel.80 Detta innebär att även relativt osannolika 

invändningar kan komma att läggas till grund för en frikännande dom.81 Vid sömninvändningar 

har HovR:n i ett antal rättsfall uttalat att bevisningen inte behöver uppnå samma beviskrav. Det 

räcker enligt HovR:n att sömninvändningen inte framstår som så orimlig att den kan lämnas 

utan avseende, och att den heller inte framstår som obefogad genom den av åklagaren framlagda 

bevisningen.82 Det är således samma bevislättnad såsom vid putativtillstånd. Det framstår som 

att det föreligger en nedre gräns som försvaret måste komma över, nämligen något slags av mig 

kallat sannolikhetshetskrav. Om denna nedre gräns passeras går bevisbördan över på åklagaren 

och det blir dennes uppgift att motbevisa invändningen genom att åberopa bevisning av sådan 

styrka att invändningen framstår som obefogad.83 

                                                
78 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 158. 
79 Ibid. s. 150.  
80 Fastställdes i NJA 1980 s. 725 samt efterföljande praxis.  
81 Lernestedt, Straffrätt, skuldpresumtion och sömn, s. 4. 
82 RH 2014:32; prop. 1993/94:130 S. 29.  
83 ÅM-A 2015/1229 s. 3.  
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ÅM har uttalat sig kring bevisvärderingen vid denna typ av invändning och jämfört den 

med invändningar om ansvarsfrihetsgrunder. Vid invändningar om ansvarsfrihetsgrunder upp-

står viss problematik avseende bevisning i och med att åklagaren har att bevisa att en viss situ-

ation inte förelegat. Om det inte finns något som stöder påstående om en eventuell nödvärns- 

eller nödsituation kan invändningen om ansvarsfrihet lämnas utan avseende. Om det däremot 

är så att det kan ha rört sig om ett handlande i nödvärn eller nöd så måste motbevisning föras. 

Frågan hur mycket motbevisning som måste förebringas från åklagarens sida för att bemöta en 

eventuell nödvärnsinvändning måste besvaras med en justering av beviskraven. I doktrin uttalas 

att det är tvivelaktigt om man bör upprätthålla lika höga krav på bevisningens styrka som man 

gör för den åtalade gärningen.84 Åklagarens uppgift blir i dessa mål att åberopa bevisning av 

sådan styrka att invändningen framstår som obefogad.85 Beviskraven i dessa fall är något lägre 

än vad som annars gäller i brottmål i och med att invändningen ska framstå som obefogad, och 

inte nödvändigtvis ställd utom rimligt tvivel. På samma sätt menar ÅM i en rapport från 2014 

att denna bevislättnadsregel rimligen bör inkludera även invändningar om sömn.86 Riksåklaga-

ren gav Utvecklingscentrum i Göteborg i uppdrag att närmare kartlägga kunskapsläget avse-

ende somnambulism och hur sakkunskap bör inhämtas.87 

  

5.3 Sakkunnigutlåtanden 
Utvecklingscentrum i Göteborg kom ut med en rapport år 2015 kring hur åklagare skulle gå 

tillväga avseende inhämtandet av sakkunskap under förundersökningen och rättegången i mål 

där en sömninvändning görs. Om invändningen kommer över sannolikhetskravet så är det som 

ovan angivits upp till åklagaren att göra invändningen obefogad. För att kunna göra detta bör 

åklagaren inhämta sakkunskap i form av expertutlåtande. Sömnexperten ska då utifrån omstän-

digheterna i ärendet göra en bedömning avseende sannolikheten för att den misstänkte utfört 

gärningen i sömn.88 Det finns möjlighet att undersöka en misstänkt person med en PSG, men 

detta används bara i undantagsfall om undersökningen anses tillföra experten oundgängligt vik-

tig information.89  

                                                
84 Ibid. s. 128.  
85 ÅM-A 2015/1229 s. 7; Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 155 och NJA 2012 s. 45.  
86 ÅM 2014/6762 s. 3.  
87 Ibid. s. 3f. Se vidare om kunskapsläget kring somnambulism i kapitel 2.  
88 ÅM-A 2015/1229 s. 7. 
89 Ibid s. 8.  
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 Vid huvudförhandlingen får enligt 40 kap. 1 § rättegångsbalk (1942:740 , omtryck 

2016:562) (RB) sakkunnigbevisning inhämtas av rätten om sakfrågan kräver särskild fackkun-

skap som rätten inte förutsätts besitta. Det är dock ytterst alltid upp till rätten att ansvara för 

bevisvärderingen. Den sakkunnige ska tillföra sådan information och erfarenhet som rätten kan 

använda som verktyg i sin bedömning. Parterna kan också anlita sakkunniga för att motbevisa 

motpartens invändningar. Reglerna i 40 kap. RB är fullt ut tillämpliga vad gäller partssakkun-

niga, men om de ska höras muntligen gäller reglerna om vittnen i 36 kap.  

I rapporten från ÅM år 2015 uttalades att det torde vara lämpligt för åklagaren att åbe-

ropa förhör med samma expert som givit ett eventuellt utlåtande. Åklagaren bör under detta 

förhör ställa relevanta frågor utifrån den i målet aktuella frågeställningen och vad som talar för 

eller mot att gärningen är en produkt av genuin somnambulism.90  

 

  
  

                                                
90 Ibid. s. 8. 
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6 Praxis 
6.1 Urval och avgränsningar 
För att analysera hur rättstillämpningen ser ut i praktiken vid sömninvändningar har 27 rättsfall 

analyserats. HD har ännu inte tagit upp mål avseende somnambulism varför rättsfallsmaterialet 

i uppsatsen i huvudsak består av opublicerad underrättspraxis. Det går att urskilja ett mönster i 

underrätt där tingsrätterna och hovrätterna hanterat måltypen på liknande sätt. Materialet har 

delats in i tre kategorier: 

 

1. Sexualbrott  

a. Våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB, 

b. Våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § BrB (markerad med * i tabellen). 

2. Trafikbrott 

a. Grovt rattfylleri enligt 4-4 a §§ lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

(TBL), 

b. Vårdslöshet i trafik enligt 1 § TBL (markerad med * i tabellen). 

3. Övriga brott 

a. Skadegörelse enligt 12 kap. 1 § BrB, 

b. Våld mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § BrB (markerad med * i tabellen), 

c. Olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB (ett i kombination med rattfylleri) (markerad 

med ** i tabellen) 

 

Rättsfallsmaterialet har insamlats genom sökningar på rättsdatabaserna Zeteo, Infotorg Juridik 

samt Karnov med sökorden somnambulism, sömngång, sexsomni, sömn, parasomnier och pa-

rasomni. Rättsfallen har valts ut enligt följande kriterier: 

1. Den tilltalade i målet har gjort en invändning om somnambulism/sömngång 

2. Invändningen har hanterats på något sätt av domstolen 

 

Av de 27 rättsfall som uppfyllde kriterierna ovan var 17 fällande och 10 frikännande. Föl-

jande tabell illustrerar fördelningen av fällande och frikännande domar inom respektive brotts-

kategori. Domskälen har analyserats för att avgöra dels var i brottsbegreppet domstolen har 

placerat sömninvändningen, dels huruvida de resonerat i termer av medvetande eller medve-

tenhet . Målen som analyserats är nästan uteslutande från landets olika hovrätter. Indelningen 
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för de mål som överklagats är baserad på domslutet i den övre instansen. De fåtal tingsrättsdo-

mar som analyserats har i tabellen markerats med ”(TR)”. 

 

Sexualbrott Trafikbrott Övriga brott 
Våldtäkt, våldtäkt mot barn* Grovt rattfylleri, vårdslöshet 

i trafik* 
Skadegörelse, våld mot tjäns-
teman*, olaga hot** 

Frikännande Frikännande Frikännande 
B 784-10 
B 564-12 
B 785-14 (RH 2014:32) 
B 3000-14 
B 769-15 
B 5855-16 
B 4980-16* 

B 36-13 
B 255-14* (TR) 

B 2950-15 (TR) 

Fällande Fällande Fällande 
B 1899-12 
B 2300-15 
B 1006-15 
B 2188-15 
B 10223-16 
B 251-16 
B 11990-14 

B 3183-10 
B 935-12 
B 506-13 
B 1227-14 
B 2491-15 
B 2892-16  
B 2366-16 
B 2821-16 

B 2581-16** 
B 9544-15** 
 

 

6.2 Sexualbrott 

6.2.1 Inledning  

Av de 27 mål som analyserats rör 14 sexualbrott. Totalt 7 utgör fällande domar, och 7 frikän-

nande domar. Målen berör sömnstörningen och fenomenet sexsomni och den tilltalade är i 

samtliga mål av manligt kön, målsäganden av kvinnligt kön.91 I samtliga fall har HovR:n fast-

ställt att det var styrkt att målsäganden och den tilltalade hade haft samlag; frågan i målen var 

huruvida den tilltalade agerat i ett somnambult tillstånd och således skulle gå fri på grund av 

bristande uppsåt. Redogörelsens disposition är baserad på landets hovrätter. Inom respektive 

HovR är målen indelade kronologiskt. Det finns många gemensamma drag i målen, och de 

sakkunniga på området som hörts är Jerker Hetta (J.H.), Per-Axel Karlsson (P.A.K.) samt Lena 

Leissner (L.L.).92 

 

                                                
91 Se vidare om sexsomni i avsnitt 2.2.1. 
92 Se vidare om sakkunnigutlåtanden i avsnitt 5.3, samt 6.5.1 och 6.5.2. 
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6.2.2 Hovrätten för Övre Norrland 

6.2.2.1 Dom 2011-02-28 i mål B 784-10 

Målsäganden och den tilltalade (X) var på en efterfest i en lägenhet tillhörande målsägandens 

partner. Efter festen somnade X i vardagsrumssoffan. Under natten lämnade X soffan, gick 

genom lägenhetens hall och kök, öppnade dörren till sovrummet och la sig mellan målsäganden 

och hennes partner. Därefter lossade han sitt bälte, drog ner sina byxor och penetrerade målsä-

ganden bakifrån. X invände att han måste initierat samlaget under somnambulism, alltså att det 

varit fråga om sömngångarbeteende från hans sida. X kunde inte påvisa tidigare somnambult 

beteende, men uppgav faktorer som sömnbrist och alkoholförtäring som kan ha bidragit till den 

somnambula episoden. HovR:n hade att avgöra huruvida invändningen om somnambulism 

hade substans eller om den var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende. HovR:n angav 

att X:s agerande att lägga sig mellan en sovande kvinna och en man, och initiera samlag med 

kvinnan, utgjorde en oerhörd risk. Enligt målsäganden hade X efter konfrontation betett sig 

passivt och lagt sig på rygg och stirrat upp i taket i tystnad i stället för att be om ursäkt, hota 

eller stoppa målsäganden från att väcka partnern. Den sakkunnige läkaren P.A.K. uttalade (i 

samråd med J.H.) att somnambulism inte kunde uteslutas i fallet, en utredning med EEG hade 

behövts för att fastställa detta. HovR:n konstaterade att det fanns en brist i målet i form av att 

J.H. inte var hörd, trots att hans utlåtande hade varit av relevans. Invändningen från X ansågs 

inte kunna avfärdas som helt osannolik och var heller inte motbevisad av åklagaren. Det ansågs 

därför inte vara ställt utom rimligt tvivel att X med uppsåt gjort sig skyldig till våldtäkt. 

HovR:ns majoritet ändrade TR:ns dom och ogillade åtalet. En nämndeman var skiljaktig och 

ansåg att TR:ns dom borde ha fastställts då invändningen hade låg ursprungssannolikhet och 

snarare var en teoretisk möjlighet än ett rimligt tvivel som skulle ha föranlett frikännande dom.93  

 

6.2.2.2 Dom 2012-10-26 i mål B 564-12 

Målsäganden, X och X:s bror övernattade i en stuga på tre madrasser. Under kvällen hade samt-

liga konsumerat alkohol. Målsäganden sov på en madrass som var placerad mellan X och bro-

dern. Mellan målsägandens och X:s madrasser fanns en hink. Under natten flyttade X på hinken 

och började genomföra ett samlag med målsäganden. X bestred ansvar för brott och gjorde 

gällande att han haft samlaget i ett sömntillstånd. J.H. hördes i målet och av de uppgifter han 

                                                
93 Haparanda TR hade fäst särskild vikt vid att gärningen X utfört var komplex och målinriktad vilket tytt på att 
det inte var fråga om sömngångarbeteende samt att det inte fanns någon tidigare historik av liknande beteende. 
TR:n dömde X för våldtäkt till fängelse i två år.  
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avgav drog HovR:n slutsatsen att det var fullt möjligt att i ett sovande tillstånd inleda och ge-

nomföra ett samlag under de omständigheter som var aktuella i målet. X hade uppvisat episoder 

av sexsomni tidigare. Dessutom hade han vid gärningstillfället sömnbrist och var alkoholberu-

sad, vilka är särskilda riskfaktorer som kan utlösa somnambulism. J.H. uppgav att somnambuler 

kan visa inslag av konstiga rörelser vid uppvaknandet, att de är oförstående och heller inte gör 

något för att skyla över sitt handlande, på grund av att sömngångaren inte är medveten om vad 

som har hänt. Målsäganden angav att X hade svarat på en fråga hon ställt honom och verkat 

ångerfull till viss del. HovR:n ansåg att invändningen inte var så osannolik att den kunde lämnas 

utan avseende, och åklagaren inte hade motbevisat den, varför HovR:n ogillade åtalet.94  

 

6.2.3 Hovrätten för Nedre Norrland 

6.2.3.1 Dom 2014-09-08 i mål B 785-14 (RH 2014:32) 

Målsäganden och X hade skrivit med varandra under viss tid på chattforum. En kväll bestämde 

de träff, och målsäganden åkte hem till X. De tittade på en film i soffan och målsäganden be-

stämde sig för att sova över. De gick och la sig i samma säng med var sitt täcke. Under natten 

tog X av målsäganden trosorna, förde X in fingrar och penis i målsägandens underliv, samt 

tryckte sin penis mot hennes stjärt när hon sov. Målsäganden vaknade av händelsen och gick ut 

på balkongen för att kontakta en vän. X gick efter henne ut på balkongen och de hade något 

som liknade en dialog om varför hon var där och om hon inte skulle komma tillbaka till sängen. 

X åtalades för våldtäkt och invände att händelsen skett i sömnen och att han saknat uppsåt. 

Varken J.H. eller L.L. (som hördes på den tilltalades begäran) ansåg att det förelåg särskilda 

riskfaktorer för sexsomni. L.L. menade dock att det fanns viss ärftlighet och att det därmed var 

möjligt att X utfört gärningen i sömnen. En tidigare flickvän till X vittnade om att en liknande 

situation uppstått mellan dem när de var tillsammans. Hans mamma och moster vittnade om att 

somnambulism och andra sömnstörningar förekommit i familjen och att även X varit drabbad 

av dessa i perioder. Vittnesmålet från L.L. samt ärftligheten i familjen gjorde att HovR:n vid 

en samlad bedömning inte ansåg att invändningen var så orimlig att den kunde lämnas utan 

avseende samt att åklagaren ej heller motbevisat den. HovR:n ogillade åtalet och ändrade TR:ns 

dom.95  

                                                
94 Lycksele TR fäste särskild vikt vid att gärningen innebar en stor risk i och med att brodern sov bredvid målsä-
ganden och ansåg också att invändningen inte motbevisats av åklagaren varvid åtalet ogillades.  
95 Östersunds TR menade att den alternativa hypotesen att X var i sovande tillstånd inte hade tillräckligt stöd av 
det som framkommit i utredningen. TR:n dömde honom för våldtäkt till fängelse i två år.  
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6.2.4 Hovrätten över Skåne och Blekinge 

6.2.4.1 Dom 2015-12-14 i mål B 2300-15 

Målsäganden och X var inte bekanta sedan tidigare men var den aktuella kvällen på en fest 

ihop. Målsäganden fick, framåt slutet av kvällen, hjälp att lägga sig i en bäddsoffa på övervå-

ningen. X gick och la sig bakom målsäganden i bäddsoffan. En annan person på festen gick 

förbi dem och såg juckande rörelser under täcket. Målsäganden sov och vaknade inte förrän 

bråk uppstod när de andra på festen försökte få bort X. X förnekade brott och invände att sam-

laget hade skett i sömnen och att han således saknade uppsåt. I TR:n och HovR:n vittnade X:s 

släktingar och vänner om tidigare tillfällen när X gått i sömnen, och intygade att somnambulism 

förekom i X:s släkt. Historiken talade enligt J.H. för att det var möjligt att X agerat i sovande 

tillstånd. Enligt andra vittnesuppgifter hade X agerat defensivt vid konfrontation, samt agerat 

diskret genom att skyla sig med täcke, något som enligt J.H talade emot somnambulism. Sam-

mantaget ansåg HovR:n att invändningen kunde lämnas utan avseende då det var fler omstän-

digheter som talade mot sexsomni än för detsamma. Åtalet bifölls och X dömdes för våldtäkt 

till fängelse i två år.96 

 

6.2.4.2 Dom 2016-02-26 i mål B 2188-15 

Målsäganden och X var bekanta och hade varit ute och festat. Målsäganden hade kommit över-

ens med X om att hon skulle sova hos honom under förutsättningen att de inte skulle ha samlag 

med varandra. Målsäganden och X gick sedan hem till honom och lade sig i samma säng. Några 

timmar senare vaknade målsäganden av att X hade samlag med henne. X bestred ansvar för 

brott och invände att agerandet hade skett i sömnen och att han saknat uppsåt. I HovR:n kom-

pletterades utredningen av J.H. och L.L.. De två sakkunniga var inte ense om sannolikhetsgra-

den, men likväl överens om att sexsomni inte kunde uteslutas. Det som talade för att X agerat 

somnambult var hans egen utsaga samt ett vittnesmål från hans mamma om att X haft andra 

typer av parasomnier som barn. HovR:n ansåg att sannolikheten var så låg att HovR:n kunde 

bortse från denna möjlighet. I stället fann HovR:n att åklagaren styrkt att X medvetet utfört de 

åtalade gärningarna mot målsägandens vilja och dömde X till fängelse i två år.97  

 

                                                
96 Lunds TR ansåg att X agerande under kvällen talade för att han var ute efter en sexuell kontakt på ett målmed-
vetet sätt, men ansåg inte att uppsåt för penetrationen kunde styrkas. TR:n dömde X för sexuellt ofredande till 
fängelse i en månad.  
97 Malmö TR dömde X för våldtäkt till fängelse i två år. En nämndeman var skiljaktig och ansåg att åtalet skulle 
ogillas på grund av att det inte var tillräckligt bevisat att X var medveten vid samlaget.  
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6.2.5 Hovrätten över Västra Sverige 

6.2.5.1 Dom 2013-04-04 i mål B 1899-12 

X och hans flickvän skulle gifta sig, varför en möhippa anordnades med hennes vänner, där-

ibland målsäganden. Efter diverse aktiviteter och middagen kände sig målsäganden dålig varför 

hon gick och la sig i en säng hemma hos X och hans fästmö. Under natten vaknade målsäganden 

av att X hade samlag med henne. Hon vaknade och puttade honom ifrån sig varvid han bad om 

ursäkt. X förnekade ansvar för brott och invände att han måste initierat samlaget i sömnen och 

att han saknade uppsåt. J.H. hördes som sakkunnig och angav att han förvisso inte företagit 

någon klinisk undersökning av X men att X inte framstod som en typisk somnambul. I och med 

att X intagit stora mängder alkohol försvårades bedömningen ytterligare. Det faktum att X dock 

bad målsäganden och ursäkt och sa hennes namn vid uppvaknandet tydde på att det inte var 

sannolikt att han agerat i sovande tillstånd. Dagen efter händelsen hade X dessutom skickat ett 

mail till målsäganden, vilket tydde på att han var medveten om att han genomfört sexuella 

handlingar med målsäganden. HovR:n dömde X för våldtäkt till två års fängelse.98  

 

6.2.6 Svea Hovrätt 

6.2.6.1 Dom 2015-10-09 i mål B 11990-14 

X och målsäganden var i X:s morföräldrars hus tillsammans med två andra personer. Under 

kvällen avslutade målsäganden och X deras relation. Målsäganden gick och la sig ensam i ett 

sovrum. Hon vaknade sedan av att X hade samlag med henne, och fortsatte trots att hon bad 

honom att sluta. Efter uppvaknandet angav målsäganden att X varit mycket ångerfull och sagt 

”nej vad har jag gjort, jag har ju våldtagit dig”. I HovR:n uppgav X att han både pratat och gått 

i sömnen tidigare. HovR:n lämnade X:s invändning utan avseende och ansåg det vara en efter-

handskonstruktion. Ett hovrättsråd och en nämndeman var skiljaktiga och ansåg att invänd-

ningen inte var så orimlig att den kunde lämnas utan avseende. HovR:n dömde X liksom TR:n 

för våldtäkt till fängelse i två år.99  

 

6.2.6.2 Dom 2016-09-01 i mål B 5855-16 

Målsäganden och X åkte hem till X och hade efterfest. De kom överens om att målsäganden 

skulle sova över och de sov båda i hans säng. Hon vaknade på morgonen av att han hade samlag 

                                                
98 Göteborgs TR la målsägandens berättelse till grund för bedömningen och ansåg att åklagarens gärningspåstå-
ende var bevisat. X dömdes för våldtäkt enligt till fängelse i ett år och tre månader.  
99 Södertörns TR ansåg att hans skuldkänslor tydde på att han varit vaken.  
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med henne. X hade under förundersökningen uppgett att han hade haft sina fingrar i målsägan-

dens slida före det vaginala samlaget. I HovR:n invände X att han hade vaknat av att de två 

hade samlag och att han snarare uppfattat det som att målsäganden hade sex med honom. Efter 

uppvaknandet hade samlaget fortsatt. X mamma vittnade om att X hade sömngångarbeteende i 

ung ålder samt vittnade om viss ärftlighet i familjen. J.H. hördes som sakkunnig och uppgav att 

det generellt är möjligt för en person att genomföra samlag i sömnen.100 I och med att somnam-

bulism vanligtvis inträder under de första 90 minutrarna av sömncykeln under deltasömnen, 

och att denna episod inträdde fyra-fem timmar efter insomnande var sannolikheten liten. Åtalet 

ogillades och TR:ns dom fastställdes.101  

 

6.2.6.3 Dom 2016-07-18 i mål B 4980-16 

En minderårig flicka bodde ihop med en 55-årig man och hans sambo. I utredningen framkom 

att flickan och mannen (X) hade haft en sexuell relation. Den aktuella natten hade målsäganden 

gått och lagt sig mellan X och hans sambo när de hade somnat och initierat samlag med X. X 

invände att han sov under tiden samlaget pågick och att han därför inte kunde hållas straffrätts-

ligt ansvarig för våldtäkt mot barn. J.H. hördes i målet och ansåg att det var osannolikt att X 

inte vaknat upp under samlaget. J.H. uppgav dock att det är den aktive personen och inte den 

passive som en diagnos om sexsomni tar sikte på. Om X, i enlighet med hans uppgifter, var den 

passive parten, var en eventuell diagnosticering inte aktuell. I HovR:n vittnades om att X var 

mycket svårväckt och att hans partner en gång utfört oralsex på honom utan att han vaknat. Mot 

den bakgrunden ansåg HovR:n att invändningen inte motbevisats av åklagaren. Åtalet ogilla-

des.102  

 

6.2.6.4 Dom 2017-05-19 i mål B 10223-16 

Målsäganden och X åkte hem till X efter en kväll på stan där de hade förtärt mycket alkohol. 

Målsäganden vaknade av att hon inte hade något täcke över sig och att X hade samlag med 

henne. Hon hade enligt sin utsaga somnat med kläder på sig men vaknat med trosor och jeans 

nerdragna. X invände att agerandet måste ha skett i sömnen och att han saknade uppsåt. J.H. 

hördes som vittne och uppgav att endast 1-2% av den vuxna befolkningen har haft episoder av 

                                                
100 Jfr. även mål nr B 785-14 (RH 2014:32). 
101 Södertörns TR dömde X för våldtäkt till två år och åtta månaders fängelse.  
102 Under förhandlingen i Solna TR kunde X inte uppvisa någon historik eller några karakteristika som utmärker 
någon med somnambulism. TR:n dömde X för våldtäkt mot barn till två år och sex månaders fängelse.  
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somnambulism. X hade ingen sådan historik, vilket enligt J.H. är den absolut viktigaste risk-

faktorn. HovR:n ansåg att sällsyntheten av sexsomni samt måttet av målmedvetenhet i hans 

agerande talade emot att X befann sig i sovande tillstånd och lämnade invändningen utan avse-

ende. HovR:n fastställde TR:ns dom och dömde X för våldtäkt till fängelse i två år. En hov-

rättsassessor var skiljaktig och anförde att åklagarens bevisning inte var tillräcklig för att styrka 

X:s medvetenhet.103 

 

6.2.6.5 Dom 2017-12-21 i mål B 251-16 

Målsäganden och X hade tidigare varit ett par. De gjorde slut men förblev vänner, och X bru-

kade sova hos målsäganden när han var på besök i Stockholm. Målsäganden, X och målsägan-

dens nya pojkvän sov i samma lägenhet efter att ha druckit en del alkohol. Målsäganden vak-

nade av att X hade samlag med henne. Hon knuffade bort X varpå X började ursäkta sig och en 

viss dialog förekom mellan parterna. X framförde sömninvändning och bestred ansvar. HovR:n 

la vikt vid att X måste ha förflyttat sig mellan soffan till sängen, tagit av sig byxor och kalsonger 

innan han påbörjat samlaget. Det framkom ingenting i utredningen som indikerade att X led av 

somnambulism varför invändningen lämnades utan avseende. HovR:n dömde X för våldtäkt 

till fängelse i två år.104  

 

6.2.7 Göta Hovrätt 

6.2.7.1 Dom 2014-12-22 i mål B 3000-14 

Målsäganden och X hade varit i sällskap med två andra personer på krogen. De beslutade sig 

samtliga för att åka hem till en av personerna i sällskapet och sova i samma säng. På morgonen 

misstänkte målsäganden på grund av fysiska känningar att X haft samlag med henne medan 

hon sov. Hon upplevde att sperma rann ur henne när hon gick på toaletten, och hennes tampong 

satt fel. X förnekade gärningen och ifrågasatte att ett samlag över huvud taget ägt rum. Om det 

hade ägt rum invände X att det måste ha skett när han sov. Sperma återfanns på hennes trosor, 

men HovR:n ansåg att det inte var tillräckligt klart vad som hänt. J.H. och L.L. hördes i målet. 

J.H. ansåg att det inte var sannolikt att X agerat i somnambult tillstånd. L.L. uttalade sig inte 

om sannolikheten. Åtalet ansågs inte vara styrkt varför X frikändes.105 

                                                
103 Solna TR dömde X för våldtäkt enligt till fängelse i två år.  
104 Södertörns TR frikände X på grund av att de ansåg att målsäganden bort vakna av X:s närmanden. Åklagaren 
ansågs inte bevisat att samlaget skett på det sätt som angivits. 
105 Örebro TR lade vikt vid målsägandens utsaga och trovärdighet. Invändningen om sexsomni inkom sent under 
utredningen vilket föranledde att de ansåg att X var mindre trovärdig. X dömdes för våldtäkt till fängelse i två år.  
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6.2.7.2 Dom 2015-09-14 i mål B 769-15 

Målsäganden och X hade spenderat kvällen ihop hos X och druckit öl. Målsäganden lade sig 

på en madrass på golvet och X i sängen. Under natten vaknade målsäganden av att X hade sin 

penis i hennes vagina. Hon ringde sin vän och sa att hon blivit våldtagen, sedan ringde hon även 

SOS Alarm och uppgav detsamma. X invände att han inte hade minne av detta utan hade vaknat 

ovanpå målsäganden som undrade vad han gjorde. Målsäganden uppgav att X sagt ”du ville ju” 

när hon knuffade undan honom. X invände att samlaget måste ha skett när han sov och att han 

hade tidigare erfarenhet av somnambulism. J.H. angav att alkohol förvisso är en faktor som kan 

utlösa sömngångarbeteende samt att tidpunkten under sömncykeln tyder på att gärningen kunde 

ha utförts i icke fullt medvetet tillstånd, men att sannolikheten att X agerat i sömnen var låg. I 

HovR:n ansågs sannolikheten vara något högre efter vittnesmål om visst sömngångarbeteende 

hos X i vuxen ålder. HovR:n ansåg att det inte var motbevisat att agerandet skett i sömnen, 

varför åtalet ogillades.106 

 

6.2.7.3 Dom 2016-02-23 i mål B 1006-15 

Målsäganden hade gått och lagt sig hemma hos X efter att ha varit på en efterfest hos honom. 

Hon vaknade under natten av att någon gick ut ur rummet och att något kändes fel. Hennes 

trosor som hon tidigare haft på sig låg söndertrasade på golvet, och hon var blöt mellan benen. 

Prover togs från målsägandens underliv som påvisade sperma, och sperman tillhörde X. X in-

vände i TR:n att han måste agerat i sömnen, och att så skett en gång tidigare med hans hustru. 

TR:n ansåg att det var helt osannolikt att X förflyttat sig från soffan i vardagsrummet till sov-

rummet, tagit av sig sina kläder, tagit av målsäganden trosorna, genomfört samlaget och sedan 

gått tillbaka till vardagsrummet. Invändningen togs inte upp i HovR:n, men X frikändes på 

grund av bristande bevisning.107  

 

6.3 Trafikbrott 

6.3.1 Inledning 

Av de 27 mål som analyserats rör 10 trafikbrott. Av dessa utgör 8 fällande domar och 2 frikän-

nande sådana. Målen berör fall där den tilltalade invänt att hen agerat somnambult. I samtliga 

fall är de objektiva rekvisiten styrkta medan det som återstod var frågan om skuld och huruvida 

                                                
106 Skaraborgs TR ogillade åtalet på samma grund.  
107 Jönköpings TR lämnade invändningen utan avseende och åtalade X för våldtäkt till fängelse i två år.  
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personen saknat uppsåt på grund av somnambulism. Redogörelsens disposition är baserad på 

landets hovrätter (samt en TR). Inom respektive HovR är målen indelade kronologiskt. Läkare 

som hörts i målen är Roland Lennestål (R.L.) överläkare, Thomas Forsgren (T.F.) överläkare, 

och Lars Gustafsson (L.G.), legitimerad läkare och specialist inom bland annat klinisk farma-

kologi. 

 

6.3.2 Hovrätten för Övre Norrland 

6.3.2.1 Dom 2013-03-28 i mål B 935-12 

X hade tagit sömntabletten Stilnoct och framfört sin bil cirka en mil på vägar med betydande 

stadstrafik. Mot slutet av färden hade bilen framförts på en eller två nakna fälgar som gjort ett 

starkt metalliskt ljud, och under färden hade bilen fått betydande plåtskador. Under processen 

invände X att hon den aktuella kvällen hade tagit två tabletter Stilnoct inför natten, något hon 

hade gjort förut. Vad som hände efter det hade hon inga minnesbilder av, utan endast fragmen-

tariska bilder av att någon kom fram till hennes bil, och sedan minnesbilder från polishuset. 

R.L. hördes som sakkunnig och angav att bilkörning i sovande tillstånd är ovanligt. X kunde i 

målet återge och lämna tydliga detaljer om körningen i förhöret efter körningen. R.L. angav att 

personer som agerat somnambult saknar minne av episoden. X hade heller ingen historik av 

denna typ av beteende varför invändningen ansågs vara motbevisad. TR:ns dom fastställdes 

och X dömdes för grovt rattfylleri till fängelse i en månad. 

 

6.3.2.2 Dom 2014-02-20 i mål B 36-13 

X framförde sin personbil ett antal kilometer i stadens centrala delar efter att ha blandat sömn-

tabletten Stilnoct med alkohol. Vid gripandet uppgick alkoholkoncentrationen i hans blod till 

1.81 promille. Under färden krockade han med en stolpe, upp på trottoarer samt en husvägg. X 

angav att han vid tillfället kombinerat alkoholen med en sömntablett. T.F. hördes i HovR:n och 

angav att läkemedlet Stilnoct kan orsaka sömngång, särskilt i kombination med alkohol. I detta 

fall inträffade sömngången ungefär 12 timmar efter att han tagit medicinen. T.F. kunde inte 

med säkerhet svara på om sömngången var sannolik så många timmar efter intag. HovR:n ansåg 

att det saknades utredning kring X:s medvetandegrad, och att det således inte kunde anses vara 

uteslutet att körningen företagits under sömngång. Åtalet lämnades utan bifall.108 

 

                                                
108 Umeå TR ansåg att det var mer troligt att minnesförlusten orsakades av alkoholkoncentrationen än av sömn-
tabletten och dömde X till fängelse i 2 mån.  
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6.3.3 Hovrätten över Skåne och Blekinge 

6.3.3.1 Dom 2011-09-13 i mål B 3183-10 

I målet åtalades X för att ha framfört sin personbil efter att ha druckit alkohol och tagit en tablett 

Stilnoct. Alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 1.85 promille. 

X angav att han tagit tabletterna och gått och lagt sig och sedan vaknat upp i ett dike utanför 

bilen. Polismannen som förhört X mindre än en timme efter körningen angav att X kunde lämna 

detaljerade uppgifter om varför han kört bil och vad som hänt innan polisen anlänt till platsen. 

Dessa uppgifter ansågs tala emot att X agerat under somnambulism och att invändningen ansågs 

vara motbevisad. X dömdes således för grovt rattfylleri till skyddstillsyn.109 
 

6.3.3.2 Dom 2013-10-14 i mål B 506-13 

Efter att ha druckit vin och tagit en tablett Imovane gick X och lade sig. När polisen grep X 

hade hon framfört sin bil med en alkoholkoncentration i blodet som uppgick till 1.76 promille. 

Under bilfärden hade X kört på mötande körbana och var nära att kollidera med mötande for-

don. X invände att körningen skett under sömngång och att hon inte haft något minne av hän-

delsen. Till styrkande av detta gjorde hon gällande att hon både som barn och vuxen haft epi-

soder av somnambulism. Polisen som stannade X uppgav att X var verbalt och fysiskt aggres-

siv, varför invändningen ansågs vara motbevisad.110  
 

6.3.3.3 Dom 2016-09-05 i mål B 2491-15 

I målet åtalades X för att ha framfört en personbil efter att ha använt diverse narkotikaklassade 

mediciner (bland annat Stilnoct) två dagar i rad. X körde vid gärningstillfället in i motsatt kör-

fält flera gånger, och till slut körde han av vägen. I både TR och HovR invände X att han tog 

Stilnoct den aktuella kvällen, och att han helt saknade minnesbilder från bilkörningen. HovR:n 

inhämtade ett yttrande från J.H. som angav att en omständighet som talar för somnambulism är 

minnesförlust. X hade i målet kunnat återge varifrån han hade åkt och vart han skulle, vilket är 

uppgifter som en person som går i sömnen typiskt sett inte har minnen av. X dömdes för grovt 

rattfylleri till skyddstillsyn.111 
 

                                                
109 Blekinge TR ansåg att det saknades motbevisning och frikände X.  
110 Ystads TR resonerade på samma sätt.  
111 Helsingborgs TR ansåg att det på grund av bristande bevisning inte var styrkt att X haft uppsåt. Åtalet ogilla-
des.  
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6.3.3.4 Dom 2017-09-20 i mål B 2821-16 

I målet åtalades X för att ha framfört sin personbil på olika vägar under påverkan av alkohol 

och zolpidem. Vittnen i TR:n angav att X körde in i två parkerade bilar samt en vägskylt. Al-

koholkoncentrationen i hans blod var 1.99 promille. X invände att han den aktuella kvällen 

hade tagit Zolpidem, druckit lite rom och därefter gått och lagt sig. Efter det saknade X min-

nesbilder förutom fragmentariska bilder av att han varit på sjukhuset. J.H. hördes i målet och 

yttrade sig kring kombinationen zolpidem och alkohol. Kombinationen är, enligt J.H. ogynn-

sam, och denna information har funnits i de internationella litteraturen sedan åtminstone 2011. 

X var läkare och således medveten om riskerna med kombinationen. Omtöckningstillståndet 

ansågs av HovR:n vara självförvållat varför X dömdes för grov vårdslöshet i trafik till fängelse 

i två månader.112 

 

6.3.4 Hovrätten över Västra Sverige 

6.3.4.1 Dom 2014-04-25 i mål B 1227-14 

X åtalades i målet för att ha framfört sin personbil cirka femtio meter efter att ha druckit alko-

holhaltiga drycker och tagit en tablett Stilnoct. Efter femtio meter fastnade bilen i en snödriva. 

Alkoholkoncentrationen i utandningsluften var vid gripandet 0.76 milligram per liter. X, som 

hade växande tumörer i armen, åt smärtstillande medicin och sömntabletter. Den aktuella kväl-

len hade han tagit ”ett par” tabletter Stilnoct efter att ha varit på en pub och druckit alkohol. 

HovR:n ansåg att X lämnat motstridiga uppgifter genom processens gång avseende vad han 

mindes och inte. Han hade dessutom under kvällen ringt två samtal, startat och manövrerat bilen 

samt förhörts av polisen en stund efter olyckan utan att polisen hade noterat något anmärknings-

värt i hans beteende. X dömdes för grovt rattfylleri till fängelse i en månad.113 

 

6.3.4.2 Dom 2016-11-28 i mål B 2892-16 

Efter att ha åkt till en restaurang och druckit lite alkohol ringde X till sina föräldrar och bad 

dem att hämta honom. Därefter saknade X helt minnesbilder förrän han upptäckte att han inte 

kunde få in växlar på sin bil och att det var poliser runt bilen. Utandningsluftens alkoholkon-

centration var 0.66 milligram per liter. Han hade dessutom tagit tabletten Xanor, vilken ordin-

eras i ångestdämpande syfte, men som också kan ges som insomningshjälp. X invände att han 

måste fört fram bilen i sömnen. TR:n angav att X varit medveten om risken med kombinationen 

                                                
112 Malmö TR frikände X på grund av bristande utredning.  
113 Värmlands TR frikände X på grund av att åklagaren inte motbevisat hans invändning.  
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av tabletter och alkohol. Körningen präglades dessutom av hög hastighet och undanmanövrar. 

På grund av komplexiteten i handlingarna dömdes X i TR:n och HovR:n för grovt rattfylleri till 

skyddstillsyn. 

 

6.3.5 Svea Hovrätt 

6.3.5.1 Dom 2014-10-30 i mål B 8688-14 

När X vaknade den aktuella morgonen tog han två tabletter som han trodde var huvudvärk-

stabletter och satte sig sedan i bilen. Tabletterna visade sig senare vara sömntabletter. Alkohol-

koncentrationen i hans blod var då 1.05 promille. X vinglade mellan körfilerna, körde in i mitt-

räcket, åkte ner i diket och sedan upp på körbanan där han slutligen kolliderade med en annan 

biltrafikant. HovR:n ansåg att X:s invändning om att han haft minnesförlust på grund av tablet-

terna var vag och inte tillräckligt konkret. X gjorde inte gällande i TR:n att han agerat under 

somnambulism, utan bara sagt att han inte mindes. Ingenting i utredningen talade enligt HovR:n 

för att X befunnit sig i ett tillstånd där han inte varit medveten om omvärlden. X dömdes i TR:n 

och HovR:n för grovt rattfylleri till fängelse i en månad. 

 

6.3.5.2 Dom 2017-05-09 i mål B 2366-16 

Den aktuella kvällen hade X intagit Zolpidem kombinerat med alkohol och framfört ett fordon, 

samt uppvisat våldsamt motstånd mot de poliser som stoppade honom. Under körningen kolli-

derade han med en trafiksignal och en parkerad taxibil. X gjorde gällande att han sovit under 

hela bilfärden och konfrontationen med polisen. L.G. hördes i målet och uppgav vissa kriterier 

för att bedöma sannolikheten för sömnkörning. I detta fall hade X gått ur bilen för att inspektera 

skadorna, samt varit vaken vid transporten till polisstationen. I och med detta ansåg HovR:n 

och TR:n att invändningen var motbevisad och dömde X till fängelse i tre månader. 
 

6.3.6 Örebro Tingsrätt 

6.3.6.1 Dom 2014-10-08 i mål B 255-14 

X framförde en personbil på ett ryckigt och vingligt sätt, och slutligen kört in i en annan bil, 

efter att ha tagit tabletten Stilnoct. X invände att hon agerat i sömntillstånd och således inte 

varit medveten nog för att hållas straffrättsligt ansvarig. Vid förhörstillfället efter bilfärden var 

X djupt chockad, och TR:n ansåg inte att det fanns anledning att betvivla riktigheten i hennes 

uppgifter. X hade tagit medicinen i elva år innan olyckstillfället och aldrig tidigare reagerat 

ovanligt på medicinen varför åtalet ogillades.  
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6.4 Övrig brottslighet 

6.4.1 Inledning 

Denna del av framställningen innefattar 3 mål, varav ett frikännande och två fällande. I samtliga 

fall var de objektiva rekvisiten styrkta, det som återstod att pröva var frågan om skuld och 

huruvida personen saknat uppsåt. Redogörelsens disposition är, liksom under 6.2-3, baserad på 

landets hovrätter (samt en TR). Inom respektive HovR är målen indelade kronologiskt. Hörd 

läkare är Jan-Erik Broman i mål B 2581-16.  

 

6.4.2 Svea Hovrätt 

6.4.2.1 Dom 2017-02-07 i mål B 2581-16 

Den aktuella natten hade X bultat på väggen mellan hans och målsägandens lägenhet och ropat. 

Därefter gick X upp ur sängen, låste upp såväl sin sovrumsdörr som sin ytterdörr, hämtat ett 

soft air gun och en batong och sedan ringt på målsägandens lägenhet. Vid ordväxlingen hotade 

X målsäganden genom att säga att han skulle döda målsäganden, riktat en soft air gun mot 

målsäganden samtidigt som han haft en expanderbar batong i handen. X invände att han tagit 

Imovane och druckit en del alkohol och således att handlingen måste ha skett i sömnen. HovR:n 

hörde Jan-Erik Broman som redogjorde för tecken på sömngång. I ljuset av detta vittnesmål 

ansåg HovR:n att X:s förklaring till sitt handlande var en efterhandskonstruktion. Invändningen 

lämnades utan avseende. 114 

 

6.4.2.2 Dom 2016-01-12 i mål B 9544-15 

I målet åtalades X för att ha framfört sin personbil efter att ha intagit en kombination av 

Imovane och alkohol. Efter att ha gjort sig skyldig till grovt rattfylleri uttalade X hotelser av 

innebörd att han skulle döda målsägarna eller misshandla dem med en kniv. X invände att han 

tagit Imovane och druckit en del alkohol och således agerat i sömnen. Polisens vittnesmål i 

HovR:n innefattade förvisso att X varierat i medvetandegrad, men inte att han varit okontaktbar 

eller agerat under sömngång vid omhändertagandet. HovR:n delade TR:ns bedömning och me-

nade att det inte fanns något som talade för att X skulle ha sovit under händelseförloppet. In-

vändningen lämnades utan avseende och X dömdes för olaga hot och rattfylleri till villkorlig 

dom med samhällstjänst i 75 timmar.  

                                                
114 Södertörns TR lade vikt vid att X vid polisens ankomst kunde berätta var sakerna kunde återfinnas samt att 
agerandet inneburit många steg. Åtalet ansågs vara styrkt och TR:n dömde X för olaga hot till skyddstillsyn. 
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6.4.3 Uppsala Tingsrätt 

6.4.3.1 Dom 2015-09-16 B 2950-15 

X åtalades för att ha skadat en glasruta och en kruka genom att slå sönder rutan med ett kvast-

skaft. X ifrågasatte inte att han begått skadegörelsen, men angav att han inte hade något minne 

av händelsen. Han angav att han drömde att han fäktades och att han hade en historik av sömn-

gång. Han uppgav att han skulle söka hjälp för det. Invändningen ansågs inte vara motbevisad 

varför åtalet ogillades. 

 

6.5 Några kommentarer 

6.5.1 Prövningen rörande sexsomni 

Det är inte ovanligt att svenska sömnforskare hörs under rättegångar där invändningar om sömn 

förkommer. Forskarna som är mest framträdande på området synes vara Jerker Hetta och Lena 

Leissner. Deras utlåtanden är konsekventa och följer en viss systematik när det handlar om att 

avgöra om det är sannolikt att den tilltalade gått i sömnen. Följande information har inhämtats 

och sammanställts utifrån de rättsfall som återfinns i rättsfallsmaterialet ovan.115  

Jerker Hetta, legitimerad läkare och professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, har fors-

kat om sömn sedan sjuttiotalet. I de mål där han uttalat sig har han lagt vikt vid ett antal faktorer 

vilka talar för somnambulism eller sexsomni, nämligen de följande.116  

 

- Om personen uppvisat förvirring vid uppvaknandet, något som kan ta sig uttryck i en 

konstig blick eller kroppsspråk i en minut eller två, 

- Om personen saknar minnen från episoden, 

- Om personen på grund av den minnesförlust som somnambulism medför inte visar ef-

terföljande känslor av skam, ånger eller skuld, 

- Om personen tidigare i livet gått i sömnen eller uppvisat andra sömnstörningar, 

- Om det förekommer sömnstörningar i familjen, 

- Om handlingarna saknar komplexitet eller målinriktning, och 

- Omständigheterna i övrigt. 

 

                                                
115 Se vidare i avsnitt 6.1-6.4.  
116 B 3000-14; B 769-15; B 784-10; B 2300-15; B 1899-12; B 4980-16; B 10223-16; B 2491-15; B 2581-16.  
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Avseende sexsomni och sexuellt beteende i sovande tillstånd anger Jerker Hetta att sex är 

ett automatiserat beteende som styrs av ett område i hjärnan som inte kräver vakenhet och att 

det således är teoretiskt möjligt att genomföra sexuella handlingar i sömnen. Förekomsten av 

penetrerande samlag i sömnen har visst stöd i forskning.117  

Lena Leissner, överläkare och sömnforskare på Universitetssjukhuset i Örebro, pekar 

på att sömnbrist samt intag av alkohol och läkemedel bidrar till att sexsomni triggas igång. 

Benägenheten är enligt Leissner olika beroende på situation och person, men förväntningar som 

en person för med sig i sömnen påverkar benägenheten.118 Även enligt L.L. är det möjligt för 

en person med sexsomni att ha penetrerande samlag i ett djupt sovande tillstånd och hon tilläg-

ger att samlaget kan fortsätta under en ”inte oansenlig tidsrymd”, uppemot tre minuters vaken-

het, utan efterföljande minne.119  

 

6.5.2 Prövningen rörande sömnkörning 

I ett rättsfall avseende grovt rattfylleri och våldsamt motstånd hördes Lars Gustafsson (L.G.), 

legitimerad läkare och specialist inom bland annat klinisk farmakologi. Vid sömnkörning kan 

följande karaktäristika iakttas hos personen:120 

 

- Att personen är oförmögen att interagera med polispersonal, 

- Att personen är oförmögen att följa instruktioner, 

- Att personen verkar frånvarande men ändå uppvisar bibehållen motorik, 

- Att personen vid vaket tillstånd uppvisar minnesförlust kring händelsen, 

- Att handlingen saknar särskild komplexitet.  

 

Roland Lennestål (R.L.) har i praxis uppgivit att en person med somnambulism kan utföra upp-

gifter som klassificeras som rutinbetonade. Att växla, bromsa och svänga på ratten är funktioner 

som anses vara automatiserade. Om däremot något oförutsett inträffar under körningen kan den 

sovande personen inte hantera den nya situationen. Avseende minnesförlusten instämmer R.L. 

med L.G. på så sätt att somnambulism präglas av en total minnesförlust vid uppvaknandet. 

Under tiden som personen är i det sovande tillståndet finns dock minnet av vad som hänt kvar. 

R.L. uppger att bilkörning under somnambulism oftast präglas av att vara väldigt tumultartade, 

                                                
117 B 785-14 (RH 2014:32); B 564-12.  
118 B 3000-14.  
119 B 785-14 (RH 2014:32). 
120 B 2366-16.  
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men att föraren ändå bara vaknat när det hänt något exceptionellt.121 Av detta utlåtande framgår 

att det som väcker en person ur en episod av somnambulism är komplexiteten hos handlingarna, 

snarare än eventuella kollisioner med fordonet.  

I många av fallen som rör trafikbrott är den gemensamma nämnaren sömnmedicinerna 

Stilnoct och Imovane som har zolpidem som verksam substans. Thomas Forsgren har uttalat 

sig särskilt avseende medicinen Stilnoct.122 T.F. uppger att det inte finns studier på långvarigt 

användande av zolpidem varför det inte går att uttala sig om effekterna. Det finns två typer av 

sömnstörningar som kan innebära att personen agerar under sömnen; somnambulism under del-

tasömnen samt störningar i REM-sömnen.123 Den sömnstörning som är kopplad till vissa läke-

medel är störningar i REM-sömnen. En förutsättning för sömngång är således att personen som-

nat. Tabletten Stilnoct har sömneffekt under 6-8 timmar. Efter åtta timmar är effekten halverad 

tre gånger, det vill säga till och med ca. 12.5%. Det kan dock finnas spår av zolpidem i blodet 

upp till ett dygn efter intaget.  

 

6.5.3 Övriga kommentarer 

Jan-Erik Broman har i vittnesmål uttalat sig om övrig brottslighet i samband med somnambul-

ism. I ett mål rörande olaga hot uppgav han att personer med somnambulism har en glasartad 

blick riktad mot fjärran och att det därför inte går att få ögonkontakt med dem. Han uppgav 

vidare att personer vid somnambulism inte utför hotfulla rörelser eller i övrigt uppvisar våld-

samt beteende. Det kan förekomma att personen skriker, t.ex. vid nattskräck, men dessa skrik 

anser han snarare vara utrop än uttalade meddelanden. Oftast är ett sådant beteende inte en 

enstaka episod utan mer av ett återkommande fenomen.  

I samtliga mål som studerats inom ramen för denna uppsats relateras medvetenhetspröv-

ningen till ett möjligt uppsåt som en subjektiv brottsförutsättning. Om det är sannolikt eller i 

vart fall inte motbevisat att personen sov vid gärningstillfället så anses denne sakna medveten-

het och således inte kunna hållas ansvarig för uppsåtliga gärningar.  

 Det avgörande för frågan huruvida domen ska vara fällande eller frikännande är i de 

analyserade målen mestadels beviskraven. Antingen ansågs invändningen så osannolik att den 

helt lämnats utan avseende, eller så blev frågan om åklagaren lyckats motbevisa invändningen 

eller inte.  

  
                                                
121 B 935-12. 
122 B 36-13. 
123 Se kapitel 2 om sömn och sömnstörningar.  



 54 

7 Diskussion och slutsats 
7.1 Medvetande och sömn, en juridisk eller neurologisk prövning? 

7.1.1 Objektiva eller subjektiva brottsförutsättningar 

Uppdelningen mellan de förutsättningar och krav som bör placeras på den subjektiva respektive 

den objektiva sidan av brottsbegreppet är inte helt självklar. Olika straffrättsforskare har olika 

uppfattningar om detta. Cavallin uttalar att uppsåt kan ses som en objektiv brottsförutsättning, 

och kallar det handlingsuppsåt eller frivillighetsuppsåt. Problemet med handlingsuppsåtet är att 

anhängare av denna teori behövt förklara varför reflexrörelser och dylikt inte är att se som 

handlingar. Om kroppsrörelsen är kärnan i vad som utgör en handling, måste också en reflex-

rörelse vara en handling. I dessa läror utgör det så kallade handlingsuppsåtet ett objektivt rek-

visit som ska vara uppfyllt som en slags grundläggande frivillighet för att handlingen ska räknas 

som en handling. Denna konstruktion medför enligt Cavallin svårigheter både i praktiken och i 

teorin. Handlingsuppsåtet skulle på detta sätt utgöra något slags mellanting mellan ett objektivt 

och ett subjektivt rekvisit. För att komma runt att reflexer skulle betraktas som handlingar (vil-

ket han inte anser vara önskvärt) har Jareborg konstruerat skillnaden mellan handlingar i vid 

mening och handlingar i strikt mening.124 Jareborgs uppdelning utgår ändå begreppsmässigt 

utifrån förutsättningen att alla kroppsrörelser (även sådana som saknar viljeakt eller medveten-

het) utgör handlingar i någon mening.  

Denna förståelse av den mänskliga agensen tar inte hänsyn till att det finns olika nyanser 

av kroppsrörelser beroende på graden av medvetande. Spasmer, rörelser i sömnen och vid koma 

är förvisso kroppsrörelser, men bör kanske inte beaktas som handlingar. Troligtvis följer Ja-

reborgs deduktion det av honom myntade motsatsbegreppet till medvetenhet, nämligen ordet 

medvetslöshet. Om vi i stället skulle använda en annan vokabulär där motsatsen till att vara 

medveten är att vara omedveten skulle detta troligtvis få helt andra konsekvenser. För medan 

någon som är medvetslös inte rimligtvis kan hållas ansvarig kan ansvar för någon som är omed-

veten diskuteras.  

Även Strahl gör en uppdelning mellan objektiva och subjektiva brottsförutsättningar. 

Han hänför inte handlingsuppsåtet eller kravet på medvetande till den objektiva sidan. Kravet 

på frivillighet eller medvetenhet är i stället enligt Strahl en subjektiv brottsförutsättning. Detta 

innebär i princip att hela prövningen av vad som bör betraktas som handlingar blir överflödig, 

                                                
124 Cavallin, Samuel, Skuld, s. 219 (jfr Jareborg, Handling och uppsåt, s. 81). 
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då alla kroppsrörelser utgör handlingar. Det centrala i prövningen kommer snarare vara 

huruvida kroppsrörelsen utgjorde ett utlopp av frivillighet och medvetenhet eller inte.125 

 

7.1.2 Placeringen av sömn i brottsbegreppet 

Såsom angivits ovan är sömn en omständighet som hanterats med bristande konsekvens inom 

svensk straffrätt. Rörelser under sömngång utgör enligt vissa skribenter över huvud taget inte 

handlingar, då de inte är handlingar i bemärkelsen ”Handling = viljeakt + kroppsrörelse”, i och 

med att de saknar bakomliggande viljeakt . I enlighet med detta resonemang kan man, på samma 

sätt, utesluta ansvar vid sömninvändingar redan inom ramen för den objektiva prövningen. 

Trots detta tyder praxis på att sömninvändningar inte relateras till frånvaron av en otillåten 

gärning, utan i stället hanteras inom ramen för den subjektiva bedömningen som avsaknad av 

medvetenhet i samband med uppsåtsprövningen.  

Sammanblandningen av att vara omedveten och att inte vara vid medvetande verkar inte 

bara vara begreppslig utan även genomsyra den praktiska tillämpningen. Inom neurologin är 

både sömn och medvetande tillstånd som inbegriper olika grader, vilket inte är fallet inom ju-

ridiken. Den juridiska prövningen av medvetenhet som både objektiv och subjektiv brottsför-

utsättning verkar vara avhängig av huruvida kroppsrörelsen verkar vara riktad och någorlunda 

kontrollerad. Om den anses vara det utreds inte medvetandet ytterligare, utan kroppsrörelsen 

anses utgöra en handling. Prövningen av huruvida en kroppsrörelse är en handling bör i min 

mening bero på om kroppsrörelsen företagits av en person som är mer vid medvetande än inte. 

På detta sätt skulle denna prövning vara objektiv och därmed tydligare avgränsad från den sub-

jektiva prövningen. Prövningen skulle då i relevanta delar se ut på följande sätt:  

 

Rekvisit för otillåten gärning (rättsstridig gärning), 

Brottsbeskrivningsenlighet 

 Var personen i tillräcklig grad vid medvetande/i vaket tillstånd? 

  Om ja: handling. 

  Om nej: frikännande.  

Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

 

Rekvisit för personlig ansvar (skuld)  

Det allmänna skuldkravet 

                                                
125 Cavallin, Samuel, Skuld, s. 219 (jfr Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten s. 85 ff.).  
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 Var personen medveten? (om risken etc.). 

  Om ja: uppsåt/medveten oaktsamhet 

  Om nej: borde hen ha varit medveten?  

   Om ja: omedveten oaktsamhet 

   Om nej: frikännande. 

Frånvaro av ursäktande omständigheter 

 

7.2 Om processen 

7.2.1 Beviskrav  

Utgångspunkten för bevisvärderingen i brottmål är att den tilltalades version av händelseför-

loppet ska läggas till grund för domstolens prövning om det inte är så att åklagaren kan visa att 

berättelsen är oriktig. Den tilltalades version kan i vissa fall också vara så pass osannolik att 

berättelsen redan av det skälet kan lämnas utan avseende. Frågan uppstår då vad som krävs av 

den tilltalades berättelse för att den ska anses vara sannolik eller rimlig nog för att låta bevis-

bördan gå över på åklagaren. I min mening bör kravet ställas lågt, på så sätt att det påstådda ska 

framstå som i princip omöjligt och därför helt onödigt för rätten att ta upp till prövning. En 

dylik invändning skulle kunna vara att enhörningar eller marsianer begått brottet och inte den 

tilltalade. Att ställa beviskravet för högt skulle innebära en processuell börda för den tilltalade 

och dess försvar som egentligen borde ankomma på åklagaren. Det är nämligen åklagare och 

polis som i huvudsak har att utreda brottet, använda tvångsmedel och inhämta information från 

vittnen och sakkunniga. Ju senare i rättsprocessen invändningen framförs från den misstänkte 

desto högre sannolikhet torde det dock vara att förklaringen uppfattas som en efterhandskon-

struktion. Det skulle därför rimligtvis kunna argumenteras för att gränsen för hur pass sannolikt 

något måste göras är avhängig vilket forum och vid vilken tidpunkt invändningen förs fram.  

 Som angivits ovan är sömn ett tillstånd där personens medvetande är begränsat. Skalan 

som angavs i kapitel 2, RLS-85, tar sikte på gradindelning av koma och inbegriper inte sömn. 

Utifrån beskrivningen av de olika stegen kan en analog tolkning göras där sömn kan liknas med 

stegen 3-5 beroende på aktuell sömnfas. Frågan uppkommer vilken grad av medvetande perso-

nen måste ha för att anses kunna vara straffrättsligt medveten om sina gärningar. Måste veder-

börande ha varit klarvaken, motsvarande skala 1 i RLS-85? 
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7.2.2 Sakkunnigutlåtanden 

Såsom illustrerats ovan är sömn och medvetande två begrepp som har eller borde ha en innebörd 

som sträcker sig utöver den juridiska kompetensen som yrkesdomaren besitter. Vittnesutlåtan-

den från sakkunniga får därför stort utrymme och väger ofta tungt i domstolens argumentation. 

Det den sakkunnige i praktiken gör är enligt Diesen en egen bevisvärdering som ofta utgår från 

delvis annat material än det som rätten har att tillgå. Detta är en risk med sakkunnigutlåtanden 

som central bevisning. Sakkunnigbevisning är, om den används som informativt stöd, en stor 

hjälp för rätten som inte besitter samma kunskap som den sakkunnige. Men detta ska inte för-

växlas med att rätten är bunden av den sakkunniges slutsats. Sakkunniges bevisvärdering har 

enligt Diesen till syfte att ge rätten tolkningshjälp vid den egna bestämningen av utsagans be-

visvärde.126  

En uppenbar fara med detta system är att rätten underlåter att göra en självständig pröv-

ning utan utgår från den sakkunniges utlåtande.127 I fråga om psykologers utlåtanden uttalade 

HD i NJA 1992 s. 446 att trovärdighetsbedömningen alltid måste göras genom en självständig 

bedömning av rätten. Vid värderingen av expertutlåtanden bör domstolen, enligt HD, utgå ifrån 

att även om utlåtandet avgetts av en person med vetenskaplig skolning, det inte är fråga om 

tillämpning av en exakt vetenskap. Domstolen ska dessutom beakta risken för att en expert 

identifierar sig med en av parterna. 

 

7.2.3 Konsekvenser av rådande system 

De flesta kroppsrörelser som blir aktuella för prövning av straffansvar företas inom den så kal-

lade deltasömnen, då personen inte vid uppvaknande har efterföljande minnen. I REM-sömnen 

går kroppen som huvudregel in i en slags paralys, med syfte att kroppen inte ska röra sig när 

personen drömmer. För vissa personer med sömnstörningen RBD är detta dock inte fallet. 

Dessa personer rör sig under tiden de är i REM-sömnen, i samband med att de drömmer. Den 

praxis som analyserats i kapitel 6 ger dock som primär förutsättning för att något ska anses vara 

sannolik sömngång att personen just ska sakna efterföljande minne. Detta innebär att personer 

som rör sig i sömnen och som har t.ex. RBD eller annan sömnstörning inom det outforskade 

området, riskerar straffansvar till följd av det rättsläge som skapats av praxis. De sakkunniga 

läkarna som tas in som vittnen i måltypen känner möjligen till att sömn och medvetande är 

                                                
126 Diesen, Christian, JT 1999/00 s. 301. 
127 Ibid. s. 299.  
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gråskalor, men denna kännedom förmedlas inte till rätten.128 Rättsområdet präglas därför av 

juridikens svart-vita tankesätt som kan få till följd att domstolen ser utlåtandena som en ”check-

lista” i stället för omständigheter som bör ses på ett nyanserat sätt.  

  I vissa fall har prövning med PSG företagits för att bättre kunna fastställa sannolikhets-

graden av att personen lider av sömnstörningar. Frågan kan då uppstå om det vore i enlighet 

med legalitetsprincipen att alltid ha denna typ av förfarande i mål där det görs sömninvänd-

ningar. Fördelarna med att inkorporera en sådan utredning skulle kunna vara just att en iaktta-

gen sömnstörning ökar sannolikheten för att den påstådda gärningen ägt rum under somnambult 

tillstånd. Nackdelarna skulle dock vara dels att utredning genom PSG förs under en natt, varvid 

fråga kan uppstå om just den nattens neurologiska aktivitet är representativ för resterande nätter, 

än mindre för den påstådda natten. Ett dylikt förfarande skulle också innebära att rätten över-

lämnar ytterligare mandat till vården och läkarna. Risken finns då att den sannolikhetsprövning 

den sakkunnige gör då innehåller ännu mer information som rätten inte kan tolka (EEG-vågor 

och dylikt). Utredningar med PSG företas dessutom i huvudregel i personens egna hem, troligt-

vis för att undvika störningar i form av nervositet och dylikt över att sova på ett sjukhus. Det 

saknas då erforderlig kontroll över utrustningen, ”installationen” och inhämtandet av informat-

ionen som krävs för att ha den som grund för ett så stort beslut. En utredning med PSG med 

”negativt” besked (i den bemärkelsen att personen inte anses ha anlag för sömnstörningar) 

skulle kunna få som direkt effekt att personen blir fälld till ansvar varför dessa nackdelar väger 

tungt. 

 Svenska rättssystemet är dock inte helt obekant med bedömningar ifrån utomjuridiska 

parter. Utredningar av psykologer görs i samband med rättsutredningar där personen i fråga 

invänder att hen är allvarligt psykiskt störd, eller i form av Kriminalvårdens yttranden som görs 

när fängelsestraff aktualiseras. Dessa prövningar är till gagn för juristdomarna om de genom-

förs på ett objektivt sätt, men dess inverkan bör begränsas till den roll de tilldelats; som stöd 

men inte som meddomare.  

 

7.3 Om praxis 

7.3.1 Begreppsanvändning i praxis 

Begreppsförvirringen som diskuterats i denna uppsats är som bekant den mellan begreppen 

medvetande och medvetenhet, samt deras motsatsbegrepp medvetslöshet och omedvetenhet. 

Genomgående i rättsfallmaterialet analyserar domstolarna rättsläget genom att hänföra sig till 

                                                
128 Sömnstörningar under REM-sömn nämns i korthet endast i mål B 36-13. 
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den subjektiva prövningen, närmare bestämt huruvida den tilltalade varit vid tillräcklig grad 

medveten för att anses ha varit uppsåtlig. De har inte, förutom i två mål, diskuterat i termer av 

medvetande eller medvetslöshet.129 I målen där begreppen medvetande, respektive medvetan-

degrad uppkommit har saken diskuterats mycket kortfattat och utan tydlig förankring i brotts-

begreppet. Ej heller har frågan huruvida kroppsrörelsen varit att betrakta som en handling ut-

retts vidare av rätten.  

  

7.3.2 Komplexitet och målinriktning vid sexualbrott 

I ett stort antal sexualbrott som analyserats inom ramen för rättsfallsmaterialet anges av J.H. att 

en av de avgörande faktorerna som talar för somnambult beteende är att rörelserna saknat kom-

plexitet eller målinriktning. Frågan uppstår då vad som menas med komplexitet och målinrikt-

ning i praktiken, och hur pass komplexa och målinriktade rörelser som avses. Bedömningarna 

öppnar (troligtvis avsiktligt) upp för att rätten ska göra en helhetsbedömning avseende omstän-

digheterna i fallet. Begreppen är subjektivt utformade, och är inte förenade med någon exemp-

lifiering förutom tillgänglig praxis på området. Med tanke på att det finns relativt omfattande 

praxis avseende personer som friats för att ha kört bil i sömnen, torde det vara relativt högt 

ställda krav på komplexitet och målinriktning. Att köra bil innebär bland annat att personen kan 

styra, växla och vara tillräckligt medveten om sin omgivning för att inte kollidera. I praxis 

avseende sexualbrott i sömnen anges att sex är ett tämligen automatiserat beteende utgjord av 

enkla rörelser. Så vad krävs då av en kroppsrörelse för att den ska vara så pass målinriktad och 

komplicerad för att den tilltalade ska anses varit vaken och således dömas för brott? Att dra ner 

byxor och gylf, flytta hinkar och öppna låsta dörrar utgör troligtvis inte mer komplexa rörelser 

än de som krävs för att köra bil. Det finns i dagsläget ingen vägledning för hur rätten ska göra 

bedömningen i praktiken. Det förblir således abstrakta uttryck som är till för domstolen att 

tolka, vilket kan öppna upp för skönsmässiga bedömningar.  

 

7.3.3 Medvetenhet och risktagande vid sömnkörning 

Inom ramen för rättsfallsmaterialet avseende sömnkörning blir ett antal läkemedel framträ-

dande som själva eller i kombination med alkohol orsakat episoden av somnambulism. Läke-

medlen i fråga är framför allt Stilnoct och Imovane och skrivs ut till patienter med sömnpro-

blem. I bipacksedeln till Stilnoct kan läsas följande om sömngång:130  

                                                
129 Dom 2016-01-12 i mål B 9544-15 samt Dom 2014-02-20 i mål B 36-13. 
130 FASS webbsida, Stilnoct. 
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Sömngång och liknande beteenden 

Att gå i sömnen och liknande beteenden, som att köra bil eller laga och äta mat utan att komma 

ihåg det efteråt, har rapporterats hos patienter som tagit zolpidem. Risken tycks öka om man sam-

tidigt intagit alkohol eller andra läkemedel som påverkar hjärnan, liksom när zolpidemdosen varit 

högre än den rekommenderade. 

 

I bipacksedeln till Imovane kan läsas följande om sömngång:131 

 
Om sömngång, s.k. somnambulism, och liknande beteenden 

Sömngång och andra liknande beteenden, såsom att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefon-

samtal utan att vara riktigt vaken och utan att minnas händelsen efteråt, har rapporterats för pati-

enter som tagit zopiklon som är den aktiva substansen i Imovane.  

 

Risken för sådana beteende ökar om Imovane kombineras med alkohol eller vissa andra specifika 

mediciner (t.ex. narkotikaklassade smärtstillande läkemedel, läkemedel mot psykos, sömnmedel 

eller ångestdämpande/lugnande medel). Risken ökar också om Imovane tas i högre doser än den 

högsta rekommenderade dosen. 

 

Det står således uttryckligen i medicinens bipacksedel att somnambulism kan vara en bieffekt 

av medicinen, särskilt om den kombineras med alkohol eller när dosen överskrids. Frågan upp-

står då vad detta får för konsekvens för den tilltalade. Vetskapen av denna risk ålades läkaren 

som var tilltalad i mål B 2821-16 som fälldes för att ha vållat sitt tillstånd. Domslutet är intres-

sant på så vis att det skulle kunna få som konsekvens att samtliga som känner till risken anses 

vara uppsåtliga och kunna fällas därigenom enligt 1 kap. 2 § BrB. I detta fall har rätten inte bara 

förbigått en prövning av huruvida X var vid medvetande och därmed om hans sömnkörning alls 

utgjorde en handling, utan HovR:n har dessutom fällt honom för ett uppsåtligt brott med hänsyn 

till hans information före episoden. I och med att informationen står tydligt i bipacksedeln kan 

diskutera huruvida inte alla personer med medicinen utskriven med tydlig uppmaning att läsa 

bipacksedeln före bruk torde kunna hållas ansvariga med samma motivering. Det är i min me-

ning inte en hållbar juridisk argumentation som riskerar att få märkliga konsekvenser för den 

tilltalade. Att en person tar en tablett Stilnoct och kombinerar den med alkohol får inte innebära 

att vilken efterföljande handling som helst kan läggas denne till last utan vidare prövning.  

                                                
131 FASS webbsida, Imovane. 
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 Efter att ha analyserat rättsfallen uppkommer även frågan varför Stilnoct och Imovane 

inte anges som orsak till sömngång i annan brottslighet än rattfylleri. Det lämnar oss med tre 

alternativ. Antingen 1) utlöser medicinerna sömnkörning specifikt, eller 2) så är det en taktisk 

efterhandskonstruktion från den tilltalade, eller 3) en slump. 

 

7.4 Slutord 
Ovan anförd argumentation är inte avsedd att föranleda varken fler friande eller fällande domar. 

Avsikten har i stället varit den att föreslå en mer rättssäker rättstillämpning avseende de fall där 

sömn och andra tillstånd av begränsat medvetande anges som invändning i brottmål. Inom ra-

men för det krävs ett förtydligande kring hur olika grader av medvetande ska beaktas av dom-

stolen, samt om det ska beaktas inom den objektiva eller den subjektiva prövningen. För den 

tilltalade blir invändningens placering i brottsbegreppet av föga intresse. En person som anses 

ha sovit ska frikännas från straffrättsligt ansvar, oavsett var i brottsbegreppet saken utreds. Dock 

är det av teoretiskt intresse för domstolarna att klargöra hur detta ska ske, och om det i dagsläget 

verkligen sker på ett önskvärt sätt. Konsekvensen av att sammanblanda begreppen medvetande 

och medvetenhet är att rättstillämpningen blir otydlig och oförutsebar. Begreppen används på 

ett inkonsekvent sätt och utreds inte systematiskt i praxis. I stället utgår domstolarna från att 

varje rörelse en människa företar med viss koordination är att se som en handling. Detta trots 

att äldre doktrin anger att rörelser företagna i sömnen, liksom spasmer och rörelser i koma, inte 

är handlingar. Om kroppsrörelsen inte utgör en handling bör det utredda inte utgöra en otillåten 

gärning, än mindre en straffbar sådan. Sömn och medvetande bör placeras i den objektiva pröv-

ningen, såsom en grundläggande förutsättning för straffansvar.  

 Såsom angivits ovan har parterna att frambringa bevisning av viss styrka i mål där söm-

ninvändningar förekommer. Den tilltalade har att frambringa så pass stark bevisning att invänd-

ningen inte verkar så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Om den tilltalade lyckas med 

detta, har åklagaren i sin tur att göra invändningen obefogad. Det är i min mening en rimlig 

ordning att vid sömninvändningar applicera samma bevislättnadsregel som vid ansvarsfrihets-

grunder. Det är en omöjlig uppgift för åklagaren att frambringa bevisning som påvisar icke-

existensen av somnambulism vid gärningstillfället. Uppgiften som åligger den tilltalade, att 

göra invändningen sannolik, bör utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv vara tämligen enkel. In-

vändningen bör vara i princip totalt osannolik för att inte prövas av domstolen.  

 Den icke-juridiska information som förmedlas av sömnforskningen hanteras av dom-

stolarna på varierande sätt. De sakkunniga som inkallas för att uttala sig om sannolikheten för 
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sömngång gör oundvikligen en slags bevisvärdering som i viss mån grundar sig i annat material 

än det rätten har att tillgå. Risken med detta är att de sakkunniga läkarna får för stor makt i 

rättsskipningen, så till vida att deras uttalanden leder till ett visst domslut. Denna ordning är 

problematisk ur rättssäkerhetsaspekt, då läkare inte är skolade i den juridiska objektiviteten 

samt innebörden av juridiska begrepp. Det blir i stället i praktiken en situation där rätten kallar 

in en sakkunnig, och försvaret en annan, varvid de två får argumentera med och mot varandra. 

Inom sömnforskning blir detta ännu mer problematiskt i och med att sömn utgör ett tämligen 

nytt och outforskat forskningsområde som inte behärskas av särskilt många neurologer.  

 Sömninvändningar har, trots att det är ett relativt nyupptäckt fenomen, uppkommit i ett 

flertal rättsfall. För att öka rättssäkerheten krävs en fungerande rättslig hantering, där ett system 

för att individualisera genuin sömngång utarbetas. Den huvudsakliga förändringen som behöver 

ske är ökad kunskap avseende somnambulism inom rättsväsendet, en precisering av begreppen 

medvetande/medvetenhets placering i prövningen, samt information och vägledning beträf-

fande rättens hantering av informationen som förmedlas av andra vetenskaper. 
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