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Summary 

The focus of this essay is whether or not the lifetime sentence should be 
abolished or maintained. To find the answer to this question I studied the 
lifetime penalty using a development perspective. This perspective will later 
be the basis of the argumentative part of the essay. 
 
Throughout Swedish judicial history the lifetime sentence gradually 
replaced the death sentence as society’s most severe penalty for the most 
heinous crimes. The lifetime sentence has survived many paradigm shifts in 
Swedish penal law. At present however the lifetime penalty is not 
compatible with the current paradigm and is therefore a deliberate 
exception. 
 
In the next part of the essay pro and counterarguments concerning the 
lifetime penalty are examined and evaluated. The strongest counterargument 
is found to be that the lifetime sentence is not in accordance with the rule of 
law and that it cannot be executed in accordance with Swedish regulations 
of execution of penalty. When these arguments are stacked against the 
strongest pro argument, the need to maintain the protection of society, the 
counterarguments prevail. The conclusion is therefore that the exception 
from the current penal law paradigm, that the lifetime sentence poses, 
should be called in to question. 
 
The best way to counteract the criticism associated with the lifetime 
sentence is, according to the author, to replace it with an ordinary range of 
punishment. If that were to happen penalties with given release dates could 
be imposed and the non-accordance with the rule of law and the difficulties 
with the execution that the life sentence brings would be removed. Caution 
is advised during the procedure that will raise the ordinary range of 
punishment since it is only murder that today results in a lifetime sentence. 
For those crimes where no real need for a higher ordinary range of 
punishment exists and for which the lifetime sentence is scarcely or never 
imposed, the alteration of the ordinary ranges should be restrictive. 
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Sammanfattning 

Den centrala frågan i arbetet är huruvida livstidsstraffet bör avskaffas eller 
behållas. För att finna svar på denna fråga studeras först livstidsstraffet ur ett 
utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektivet utgör sedan grunden för den 
argumentativa delen av arbetet.  
 
Genom den Svenska rättshistorian kan man tydligt se att livstidsstraffet 
successivt ersatt dödstraffet som påföljd för de grövsta brotten och numera 
är lagens strängaste straff. Av den straffrättsideologiska utvecklingen 
framgår att livstidsstraffet överlevt många paradigmskiften. I dagsläget är 
livstidstraffet dock inte förenligt med den rådande straffrättsliga ideologin 
och utgör därför ett medvetet undantag. 
 
I den argumentativa delen av arbetet ställs för- och motargument mot 
varandra för att utröna huruvida denna undantagsstatus är att anses som 
legitim. Framförallt lyfts argumenten kring den bristande rättsäkerheten 
samt försvårandet av en meningsfull verkställighet fram. När dessa 
argument ställs mot det starkaste argumentet för livstidsstraffet, ett ökat 
samhällskydd, framstår motargumenten som starkare. Slutsatsen blir därför 
att livstidsstraffets undantagsstatus bör ifrågasättas. 
 
För att bäst tillgodose den kritik som riktats mot livstidsstraffet föreslås 
sedan att livstidsstraffet bör ersättas med höjda fasta straffskalor för de brott 
som kan resultera i livstids fängelse. Försiktighet bör dock iakttas vid 
höjningen av straffskalorna eftersom det idag i praktiken endast är mord 
som leder till livstidsstraff. För brott vilka det inte föreligger något faktiskt 
behov för strängare påföljder och där livstidsstraffet tidigare aldrig eller 
ytterst sällan utdömts bör straffskalornas förändring vara restriktiv. 
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Förord 

Jag har lärt mig mycket av min tid i Lund och bara en bråkdel av det är 
hänförligt till mina studier. Om jag måste beskriva min tid i Lund med ett 
ord är det, perspektiv: perspektiv på min hemstad, mina drömmar samt mig 
själv. Först ledde detta till att jag tappade bort mig själv i min iver till 
förnyelse. I retrospektiv var det nog en nödvändighet inför de förändringar 
som komma skulle. I denna förvirring har jag dock alltid haft goda vänner i 
både Lund och Stockholm som stöttat mig längs vägen fram till klarheten. 
För detta är jag evigt tacksam. 
 
Ett speciellt tack går ut till Aili som nog aldrig vill höra orden 
förutsägbarhet, proportionalitet, rättssäkerhet, återfallsbedömning eller 
ekvivalens igen. Efter många goda synpunkter och en hel säck med ”S” fick 
mitt arbete den fasadputsning som den behövde. Vidare vill jag tacka min 
handledare för råden på vägen och för den aldrig sinande strömmen av 
böcker jag alltid lyckades få med mig från våra möten. 
 
I sin helhet tillägnar jag denna uppsats till min bortgångne morfar som var 
aktiv i KRUM och som om han levt nog läst denna uppsats med stort 
intresse. 
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Förkortningar 

BRB  Brottsbalken 
BRÅ  Brottsförebyggande rådet 
Dir  Direktiv 
HD  Högsta Domstolen 
KRUM  Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering 
OmvL  Omvandlingslagen 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
Prop.  Proposition 
RB  Rättegångsbalken 
RÅ  Regeringsrättens årsbok 
RPU  Rättspsykiatrisk undersökning 
SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Syfte 

Det svenska livstidsstraffet är något som har debatteras ur många olika 
perspektiv. Mitt övergripande syfte med arbetet är att bidra till debatten med 
utgångspunkt i livstidsstraffets vara eller icke vara. Argument som talar för 
respektive mot livstidstraffet kommer i arbetet att granskas samt vägas mot 
varandra.  
 
Vidare kommer mitt syfte även att innefatta en undersökning av 
livstidsstraffet ur ett utvecklingsperspektiv: hur utvecklingen kring 
livstidsstraffet har sett ut framtill idag och om det går att röna något om 
framtiden genom en sådan studie. 
 
Detta sammanvägt ska leda till en analys samt en slutsats rörande 
livstidsstraffets bibehållande eller avskaffande. 
 

1.2 Frågeställning 

Den centrala frågeställningen för arbetet följer av arbetets syfte. 
 

• Bör livstidsstraffet behållas eller avskaffas i Sverige? 
 
En kompletterande frågeställning som blir aktuell vid ett eventuellt 
avskaffande av livstidsstraffet är vad det bör ersättas med? Av detta följer 
arbetets andra, kompletterande frågeställning. 
 

• Om livstidsstraffet avskaffas i Sverige, vad bör det ersättas med? 
 
 

1.3 Teori, Metod och material 

I mitt arbete har jag valt att använda traditionell rättsdogmatisk metod 
genom vilken lag, förarbeten, praxis och doktrin studeras. Utöver dessa 
informationskällor har jag även haft stor hjälp av statistik sammanställd av 
Brottsförebyggande rådet. För att på bästa sätt tillgodogöra mig denna 
statistik har jag innan jag börjat studera statistiken, läst Brårapporten 
Konsten att läsa statistik om brottslighet. 
 
Eftersom arbetet tar ställning i en fråga vars svar starkt påverkas av den 
skrivandes subjektiva åsikter har jag i den mån det är möjligt försökt att 
skilja de deskriptiva avsnitten från mina egna åsikter. Detta har jag gjort 
genom att skapa ett avsnitt för mina egna kommentarer i slutet av varje 
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kapitel. Dessa kommentarer är det sista som skrivs i arbetet bortsett från 
svaren på frågeställningarna, som kom senare. Genom detta förfarande 
skaffar jag mig bästa möjliga bakgrund för mina subjektiva 
ställningstaganden. Jag är ingen förespråkare av absolut objektivitet och vet 
att jag endast kan göra en ansats att behålla min objektivitet i de deskriptiva 
delarna. 
 
I min uppsats gör jag inga egna undersökningar utan förlitar mig helt på 
sekundärdata. De källor jag använt är mestadels primärkällor och de 
resterande är författade av personer erkända inom deras respektive 
verksamhetsområde. Livstidsstraffet har dock länge varit ett debattämne 
vilket skiner igenom i de olika framställningar jag valt att använda mig av. 
Informationen är därför påverkad av subjektiva åsikter redan i ett tidigare 
led. Trots detta anser jag att mitt arbete klarar en granskning ur ett 
källkritiskt perspektiv. 
 

1.4 Avgränsningar 

Arbetets frågeställningar rör endast livstidsstraffets framtid i Sverige. För att 
klargöra den andra frågeställningen krävdes dock en komparation med den 
modell som införts i Norge. Norges regelsystem kommer dock bara att 
studeras som referens till det svenska systemet. 
 
Av de brott som kan leda till livstids fängelse har jag valt att endast studera 
mord. Anledningen till detta är att mord är det enda brott som i praktiken 
leder till livstids fängelse med ett fåtal undantag spridda över tid. 
 
Få av de argument jag funnit för eller mot livstidsstraffet har jag valt att inte 
ta med i arbetet. Endast de argument jag ansett vara så pass orimliga att de 
inte varit värda att nämna har utelämnats. Jag har valt att ta med de flesta av 
argumenten för att jag anser att i ett arbete som tar ställning i en debattfråga 
förtjänar argumenten att få sin bärkraft prövad i själva arbetet. 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en historisk bakgrund. Jag har valt att sära på den 
historiska utvecklingen och den ideologiska. Anledningen till detta är att 
den historiska utvecklingen är en strikt nationell redogörelse medan den 
ideologiska rör sig mellan det internationella och det nationella. 
 
Därefter följer en beskrivning av de två rådande institutionerna för 
tidsbestämning av livstidsstraffet, nåd och omvandling. Även här följer jag 
ett utvecklingsperspektiv där viktiga händelser presenteras i kronologisk 
ordning. 
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Även nästa kapitel, som redogör för brottet mords koppling till 
livstidsstraffet, sker i ett utvecklingsperspektiv. I kapitlet granskas ökningen 
av antalet livstidsdomar under 1900-talets senare del med utgångspunkt i 
brottet mord. 
 
Med bakgrunden klarlagd i de tidigare kapitlen kommer sedan en 
redogörelse av argumenten för respektive emot livstidstraffet och min 
kommentar rörande deras bärkraft. 
 
Sammanställningen av mina ställningstaganden i nästa kapitel leder fram till 
svaret på min första frågeställning: Bör livstidsstraffet behållas eller 
avskaffas i Sverige? Beroende på svaret på min första frågeställning följer 
sedan svaret på min kompletterande frågeställning: Om livstidsstraffet 
avskaffas i Sverige, vad bör det ersättas med? 
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2 Den rättshistoriska utvecklingen 

Livstidsstraffets historia är knappt 500 år. Dess tillkomst är nära knutet till 
dödsstraffet avskaffande genom att det gradvis kom att ersätta dödsstraffet 
som lagens strängaste straff. Därför kommer redogörelsen nedan även att 
redogöra för dödsstraffets successiva avskaffande vid sidan av 
frihetsstraffets framväxt.1

2.1 Utvecklingen före införandet av 1962 års 
brottsbalk 

Frihetsstraffet egentliga genombrott skedde på 1570-talet när Johan III 
genom nåd började omvandla dödsstraffet till livstids straffarbete. Under 
1600-talet kom även hovrätterna allt oftare genom leuteration att omvandla 
dödsstraff till ett visst antal gatlopp eller visst antal spörapp följt av 
straffarbete. Själva straffarbetet kunde dömas ut på livstid eller på behaglig 
tid. Behaglig tid innebar att den dömde var frihetsberövad till dess han visat 
en sådan förbättring att han kunde släppas fri. Frihetsstraffet utdömdes 
under hela denna period utan lagstöd och grundade sig helt på hovrätternas 
och kungens leuterations- och nådepraxis.2

 
Frihetsstraffet kom att bli en självständig brottsform först genom införandet 
av 1734 års lag. Frihetsstraffet förekom dock sparsamt som påföljd till 
skillnad från dödsstraffet som fortfarande var ett vanligt lagstadgat straff. 
Detta skedde samtidigt som den leuterations- och nådepraxis som tagit form 
under 1600-talet fortsatte att utökas även under 1700-talet. 
 
Denna utökade leuterations- och nådepraxis ledde till en allt större avvikelse 
mellan de straff som föreskrevs i lagen och de straff som verkligen utmättes. 
Denna diskrepans råddes bot på först genom en straffrättsreform 1779 samt 
införandet av den nya strafflagen 1864. Efter detta stadgades dödstraffet 
fortfarande för ett fåtal brott men var alltid fakultativt. Från strafflagens 
ikraftträdande 1865 till dess dödsstraffet avskaffades år 1921 utdömdes 134 
dödstraff. Av dessa verkställdes dock dödsstraffet endast i 15 fall, de övriga 
fick sitt straff omvandlat till livstids fängelse. I praxis var mord det enda 
brottet för vilket dödsstraff fortfarande tillämpades.3

 

2.2 Utvecklingen efter införandet av 1962 års 
brottsbalk 

Den proposition som låg till grund för den nuvarande brottsbalken föreslog 
att påföljden straffarbete skulle ersättas med fängelse och på så sätt skapa ett 
                                                      
1 Träskman - Utestängning genom tidsobestämd inspärrning s. 153 
2 SOU 2002:26 s. 35 
3 SOU 2007:90 s. 42 
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enhetligt frihetsstraff.4 Vidare föreslogs straffminimum till en månads 
fängelse och straffmaximum till livstid.5 I själva propositionen fördes ingen 
diskussion kring livstidsstraffets lämplighet i sig. För att finna ett sådant 
resonemang, om än knapphändigt, får man vända sig till 
Strafflagberedningens förslag som var en av utgångspunkterna för 
propositionen. Strafflagberedningen finner det inte lämpligt att avskaffa 
livstidsstraffet då det finns brottslingar som inte kan oskadliggöras på annat 
sätt. För dessa brottslingar syntes ett långt och obestämt frihetsberövande 
lämpligare än ett långt och tidsbestämt straff. Dessutom antogs avskaffandet 
av livstidsstraffet föranleda en avsevärd höjning av de tidsbestämda 
frihetsstraffen.6  
 
Av vikt för redogörelsen av livstidsstraffets utveckling är att den under 
början av 1980-talet blev det enda kvarvarande tidsobestämda straffet då 
både internering samt ungdomsfängelse avskaffades. Detta gäller om man 
bortser från påföljden rättspsykiatrisk vård vars huvudsakliga syfte avviker 
från fängelsestraffets.7

 
I propositionen som ledde fram till OmvL förs en kort argumentation kring 
livstidsstraffets bibehållande, vilken har stora likheter med 
Strafflagberednings ställningstagande. Först påpekades fördelen med ett 
tydligt avståndstagande från de handlingar som valts att bestraffas med 
livstidsstraff. Vidare åberopades ett samhällsskyddsperspektiv. Som en 
rimlig utgångspunkt ansågs det att en person som gjort sig skyldig till 
mycket allvarlig brottslighet genom risken att återfalla i liknade brottslighet 
innebär ett hot mot samhället. Den dömde bör därför kunna hållas 
frihetsberövad tills en positiv förändring kan påvisas och tillfredsställande 
förutsättningar för frigivning föreligger. Även Sveriges internationella 
åtaganden rörande brott som folkmord och allvarliga krigsförbrytelser 
ansågs kräva ett bibehållande av livstidstraffet. Slutligen ansågs även ett 
avskaffande riskera att leda till krav på betydligt högre straffmaximum för 
tidsbestämda fängelsestraff generellt.8

 
Livstidsstraffet är i idag föreskrivet för 29 olika brott.9 Trots detta är alla de 
156 intagna som idag avtjänar livsstidstraff i svenska fängelser dömda för 
mord, inklusive medhjälp, försök eller anstiftan till mord.10

2.3 Kommentar 

Genom den svenska rättshistorien kan man tydligt se att livstidsstraffet 
successivt ersatt dödsstraffet som påföljd för de grövsta brotten. Av praxis 

                                                      
4 Prop 1962:10 s. B 26 
5 Prop. 1962.10 s. A 63 
6 SOU 1953:17 s. 79 
7 Prop. 1980/81:76, Prop. 1978/79:212 
8 Prop. 2005/06:35 s. 19 
9 SOU 2007:90 s.44 
10 (uppgiften gäller den 12 januari 2009) 
http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4381.aspx
2009-01-30, kl. 13:50 
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går att utläsa att mord länge ansetts vara det grövsta brottet och därför 
bestraffats med lagens strängaste straff. Först var detta straff dödsstraffet för 
att sedan genom leuterations- och nådepraxis övergå till att bli 
livstidsstraffet. Det grövsta brottet har således länge varit detsamma men 
straffet som det svarar mot har förändrats. Det symbolvärde som dödstraffet 
en gång besatt har nu gått upp i livstidsstraffet. 
 
Livstidsstraffet sågs först som ett alternativ till dödsstraffet och användes då 
inte som en lagstadgad påföljd. Dess tillkomst pekar därför på att 
livstidsstraffet inte infördes för att det i sig var önskvärt utan för att undvika 
att använda dödsstraffet. Frågan som bör ställas är därför: vad tjänar 
livstidsstraffet för syfte i dagens samhälle där dödsstraffet inte längre finns 
på agendan? Någon egentlig överläggning för livstidsstraffets 
existensberättigande kan inte spåras hos lagstiftaren fram till dagens datum, 
en diskussion som bör föras då det är den sista tidsobestämda 
fängelsepåföljden som finns kvar i Sverige efter att de andra rensades ut på 
1980-talet. 
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3 Den straffrättsidelogiska 
utvecklingen 

Straffrättsliga ideologier kan liknas vid det paradigm som lagstiftaren har 
som utgångspunkt vid lagstiftningsarbetet. De motiverar och rättfärdigar de 
enskilda straffen såväl som hela straffsystemets uppbyggnad. 
Livstidsstraffet har använts under flera hundra år och därigenom överlevt 
flera paradigmskiften. Dess existens har således berättigats utifrån flera 
alternativa straffrättsliga ideologier, först genom de absoluta straffteorierna 
men senare även genom de relativa straffteorierna. I den följande 
redogörelsen beskrivs den straffrättsideologiska utvecklingen i Sverige från 
ättesamhället fram till modern tid. 

3.1 Från blodshämnd till nyklassiska 
teorier 

Det äldsta rättssystemet i Sverige utvecklades kring ättesamhället. I detta 
system var begreppen brott och straff svagt utvecklade. Systemet kretsade 
kring konfliktlösning mellan ätter som hamnat i osämja. Den ätt som kände 
sig förorättad sökte upprättelse genom blodshämnd eller ekonomisk 
uppgörelse. Under denna period kan man inte tala om någon gällande 
straffrättsideologi eftersom straffrätten inte var tillräckligt systematiserad.11

 
Ättesamhällets system för konfliktlösning var dock begränsat och 
blodshämnderna urartade ofta till förödande våldsspiraler. Detta var något 
som den framväxande statsmakten ville förhindra. Rätten till blodshämnden 
kom därför successivt att fråntas ätterna och ersättas med statsmaktens eget 
rättssystem. Brott blev nu inte bara en affär mellan de inblandade parterna 
utan även härskaren och samhällsordningen blev inblandade.12

 
Genom kyrkans inflytande kom skuld- och försoningstanken att dominera 
strafflagstiftningen. Brottet var nu inte bara en oförrätt mot offer och 
härskare utan även en synd mot Gud. Straffets syfte blev att vedergälla samt 
att avskräcka. Med kyrkan kom också den mosaiska rättens talionsprincip, 
vilken förespråkade öga för öga, tand för tand. Genom denna 
vedergällningsprincip kunde man rangordna brotten, ju svårare brott desto 
hårdare straff. Det kyrkliga inflytandet ledde också till att många moraliska 
brott nu bestraffades hårdare samt i större utsträckning. Själva 
bestraffningarna var offentliga skådespel som syftade till att avskräcka 
befolkningen samt att demonstrera härskarens makt.13

 

                                                      
11 Aspelin: ”Straffets grunder – historisk bakgrund”, Svensk Juristtidning 1999, s. 108. 
12 Aspelin s. 108 
13 Aspelin s. 109 - 110 
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En viss humanisering av straffrätten kom att ske under den tid som ledde 
fram till upplysningen men de grundläggande principerna var fortfarande 
detsamma. De stora förändringarna kom först under själva upplysningen 
samt tiden därefter. Det argumenterades då för att straffrätten inte längre 
skulle ha någon religiös eller moralisk prägel utan vara ett politiskt 
styrinstrument. De grymma kropps- och skamstraffen kritiserades och olika 
former av fängelsestraff lyftes fram som alternativ. Avskräckningstanken 
fanns dock kvar men det uppmärksammades att det målet kunde nås även 
med hjälp av humana straff. Upplysningens inverkan på Sveriges rättsystem 
kom dock att dröja. Det var först efter upplysningen som dess idéer på 
riktigt kom att bära frukt i Sverige.14

 
Under 1800-talet började straffets ändamål att debatteras i Sverige. 
Vedergällning och avskräckning ansågs inte längre vara straffets syfte utan 
istället fick preventionstanken en framträdande roll. Synen på brottslingar 
förändrades och deras människovärde uppmärksammades. Genom detta 
synsätt föddes förbättringstanken, att brottslingar kan påverkas i positiv 
riktning. I 1854 års Strafflag, som blev en blandning av gammalt och nytt, 
fanns dock spår av de gamla tankarna kring vedergällning och avskräckning 
kvar. Den relativa straffteorin, att straffets grund är prevention samt dess 
syfte förbättring, erkändes dock också i lagen. Detta fick som följd att 
frihetsstraffen fick en dominerade roll samt att proportionalitetsprincipen 
och principen om förutsebarhet beaktades, vilket var några av grundstenarna 
för den allt mer inflytelserika klassiska skolan.15

 
Debatten kring straffets grund och syfte fortsatte under 1800-talets senare 
hälft, i vilken den klassiska skolan kom att få en stark position. Den hävdade 
att straffets enda rättsliga grund var brottet i sig och att straffet skulle vara 
en rättvis vedergällning. Vidare förespråkades proportionalitet och 
förutsägbarhet avseende straffen samt att de inte skulle påverkas av 
brottslingens personliga förhållanden, lika brott skulle beivras med lika 
straff. Den önskade effekten av straffet i sig var en kombination av 
allmänprevention och individualprevention.16 Genom dessa principer skulle 
ett starkt rättighetsskydd skapas samt ett värn för rättstillståndets 
upprätthållande.17

 
En annan skola som blomstrade i Sydeuropa vid 1800-talets senare del var 
den positiva. Den försökte helt omdefiniera straffbegreppet och ville istället 
tillämpa olika åtgärder för att minska en individs brottsbenägenhet. Vissa 
personer ansågs vara predestinerade till att begå brott på grund av biologiska 
faktorer. Dessa personer skulle fångas upp av systemet hellre förr än senare. 
För att lyckas med detta ansåg man att samhället borde medges en radikal 
rätt att ingripa i ett tidigt skede. Straffen borde dessutom vara starkt 

                                                      
14 Aspelin s. 112 - 113 
15 Aspelin s. 114 - 116 
16 Aspelin s. 117 
17 Häthén s. 183 
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individualpreventiva och för att nå det bästa resultatet med de preventiva 
åtgärderna borde lösningarna sökas genom tvärvetenskapliga ansatser.18

 
Under samma tid som den positiva skolan verkade växte även den moderna 
skolan fram i Nordvästeuropa. Istället för att lägga ansvaret för 
brottsligheten på individnivå som den positiva skolan, menade den moderna 
skolan att dålig samhällsplanering, fattigdom och okunnighet var det som 
orsakade det brottsliga beteendet. En brottsling kunde betraktas som någon 
som reagerade naturligt i en onaturlig miljö. Straffets i sig hade som syfte 
att verka individualpreventivt. Det var denna skola som skulle komma att 
spela störst roll i Sverige under den tidigare hälften av 1900-talet även, om 
den positivistiska skolan också fick ett visst inflytande.19

 
Genom den moderna skolans influenser samt naturvetenskapernas segertåg 
kring 1920-talet växte behandlingsteorin fram i Sverige vilken starkt kom 
att påverka den svenska välfärdsstatens straffrättsideologi. Den 
naturvetenskapliga utvecklingen, speciellt inom det medicinska området, 
skapade en föreställning om att det var möjligt att uppnå en fullständig 
kunskap om människan. I linje med denna föreställning klassificerades 
avvikande beteenden i hopp om att de med rätt individualpreventiva 
metoder kunde korrigeras. Härigenom uppstod en diagnostisk kultur där 
kriminella beteenden tolkades som symptom på psykologiska processer. 
Behandlingsteorin tjänade även ett annat syfte än som grund för 
välfärdsstatens straffrättsideologiska ställningstagande. Att beröva någon sin 
frihet med motiveringen att detta skedde för någon annans skull rimmade 
illa med välfärdsstatens politiska principer, nämligen frihet, humanitet, 
jämlikhet och solidaritet. Genom att istället, i enlighet med 
behandlingsteorin, legitimera samhällets våldsanvändning med att den sker 
för de kriminellas eget bästa blev detta till synes förenligt med de 
demokratiska värdena.20

 
När den rådande Brottsbalken trädde i kraft 1965 var den till viss del en 
kompromiss mellan allmänpreventiva och individualpreventiva åtgärder. 
Båda dessa tankegångar kom till uttryck i den dåvarande lydelsen av 1 kap. 
7 § BrB, där det stod att domstolen vid val av påföljd skulle, med 
iakttagande av vad som krävdes för att upprätthålla allmän laglydnad, fästa 
särskilt avseende vid att påföljden skulle vara ägnad att främja den dömdes 
anpassning i samhället. I denna formulering märks behandlingstankens 
starka inflytande. Dess betydelse märks även i synen på fängelsestraffet som 
sågs som en behandlingspåföljd då den dömde där genomgick åtgärder som 
syftade till rehabilitering.21 Vidare skulle domstolen göra en prognos av den 
tilltalades möjligheter till återanpassning till samhället och därefter utforma 
påföljden så att den dömdes behov av behandling skulle tillgodoses. Detta 
kunde leda till att en tilltalad med sämre prognos kunde dömas till en mer 

                                                      
18 Häthén s. 186 - 188 
19 Häthén s. 189, Aspelin s. 119 - 121 
20 Elwin m.fl. Den första Stenen s. 73 -74 
21 Aspelin s. 122 - 123 
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ingripande påföljd än vad som var motiverat enbart med utgångspunkt i 
brottet.22

 
Behandlingsteorin kom dock att få utstå stark kritik i slutet av 1960-talet. 
Kriminologisk forskning visade att effekterna av behandling var mycket 
små och de tycktes vara mindre ju mer ingripande åtgärder som nyttjats. 
Kritik riktades också mot de tidsobestämda straffen samt att 
påföljdssystemet i så stor utsträckning tog hänsyn till den dömdes prognos. 
Behandlingsteorins idéer om individualiserade skyddsåtgärder bemöttes 
med argument om att straffsystemet skulle värna om rättvisa, strafflikhet, 
förutsägbarhet och proportionalitet. Dessa grundstenar känns igen från den 
klassiska straffrättsskolan som gav dessa nya idéströmningar sitt namn, den 
nyklassiska skolan. Brårapporten ”Nytt straffsystem” som kom 1977 fick 
stor betydelse för de kriminalpolitiska omvälvningarna som kom att följa i 
den nyklassiska skolans spår. Rapporten var tänkt att betraktas som en 
idéskiss till ett nytt straffsystem och tog avstånd från behandlingstanken.23  
I rapporten sades att behandlingsteorins starka inflytande över 
påföljdssystemet hotade rättssäkerheten genom de diffusa 
bevekelsegrunderna. Vidare framfördes det att det inte heller var lämpligt att 
tona ned straffens allmänpreventiva funktioner till fördel för 
individualpreventiva ambitioner, vars effektivitet dessutom är omtvistad.24 
Så istället för att brottslingens individuella behov av behandling skulle ligga 
till grund för påföljdssystemet borde, enligt rapporten, istället rättvisa och 
proportionalitet mellan brott och straff vara vägledande.25 De 
individualpreventiva bevekelsegrunder som var grundläggande för 
behandlingsteorin borde dock inte bortses ifrån men de borde betraktas först 
vid ett senare stadium, när det är frågan om hur samhället skall reagera efter 
att ett brott begått och straff utdömts.26 Till sist angreps också den 
behandlingsteorietiska förklarningsmodellen rörande brottslighet för att vara 
allt för simplifierad vilket kunde ledda till en falsk uppfattning av 
kriminalitetens orsaker.27 Rapporten fick stort inflytande över senare 
straffrättslig lagstiftning och var en av orsakerna till behandlingsteorins 
successiva utfasning ur svensk straffrättsideologi. 
 
Den samlade kritiken mot behandlingsteorin ledde till att den 
parlamentariska fängelsestraffskommittén tillsattes för att se över reglerna i 
BrB rörande påföljdsval och straffmätning. Kommittén ansåg att 
allmänpreventiva överväganden skulle vara vägledande vid 
kriminaliseringen men att preventionshänsyn saknade betydelse för 
utformningen av straffskalorna och att hänsyn istället borde tas till brottets 
svårhet och förkastlighet. Dessutom bör varken individualpreventiva eller 
allmänpreventiva effekter beaktas vid själva påföljdsbestämningen i det 

                                                      
22 SOU 2007:90 s. 128 
23 Aspelin s. 123 - 125 
24 BRÅ 1977:7 Nytt straffsystem, Idéer och förslag s. 177 - 179 
25 BRÅ 1977:7 s. 200 
26 BRÅ 2977:7 s. 297 
27 BRÅ 1977:7 s. 182 
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enskilda fallet. Istället bör straffets art och stränghet baseras på brottets 
svårhet eller förkastlighet med hänsyn till proportionalitet och ekvivalens. 
Kommitténs arbete vann gehör och ledde fram till 1989 års lagändring av 
BrB.28

 
Uttryck för de idag rådande straffrättsliga teorierna finns i SOU 2007:90 
”Straffskalan för mord” och SOU 2008:85 ”Straff i proportion till brottets 
allvar”. I SOU 2008:85 står att läsa att syftet med straffsystemet enligt den 
straffrättsliga doktrinen anses vara att förhindra oönskade beteenden i 
samhället. Utredningen lyfter särskilt fram straffsystemets moralbildande 
och allmänpreventiva effekter. Av doktrinen utläser utredningen vidare att 
straffets stränghet har en underordnad betydelse då det inte finns något som 
visar att högre straff skulle leda till en påtagligt minskad brottslighet. 
Straffnivån bör i stället tjäna som ett mått på hur förkastligt samhället anser 
att den kriminaliserade gärningen är. Därför bör det inom straffsystemet 
råda en proportionalitet innebärande att svårare brott resulterar i strängare 
straff än lindringare brott och att lika svåra brott ger lika strängt straff. 
Utredningen står bakom dessa principer om proportionalitet och ekvivalens 
och anser att det numera råder ganska stor enighet om att straff ska 
bestämmas enligt dem. Det framhålls också att det är dessa principer som 
ska ligga till grund för utredningens överväganden enligt direktiven. För en 
mer ingående redogörelse för de straffteoretiska grunderna för 
påföljdssystemet hänvisar utredningen tillbaka till SOU 2007:90.29  
 
Utöver det som framgått av SOU 2008:85 finns i SOU 2007:90 även att läsa 
att legalitet, förutsägbarhet och enhetlighet i rättstillämpningen är det som 
bör känneteckna påföljdssystemet. Utredningen skriver vidare att de 
grundläggande principerna för Sveriges straffsystem är proportionalitet, 
ekvivalens och humanitet, såväl vid lagstiftning som straffmätning. Med 
utgångspunkt i dessa principer finns det inget objektivt sätt att fastställa 
vilken straffnivå som svarar mot en viss brottslig gärning. Detta lämnar 
därför dörren öppen för straffskärpningar eller straffnedsättningar så länge 
detta kan motiveras utifrån brottets förkastlighet och att det sker på ett sätt 
som bibehåller proportionaliteten i systemet. Det finns dock undantag från 
proportionalitets- och ekvivalensprincipen i förmildrande riktning med 
hänsyn till humanitära skäl, t.ex. i form av billighetsskälen. Undantag 
förekommer också i försvårande riktning, då för att tillgodose 
brottspreventiva intressen. Ett exempel på detta är bedömningen vid 
prövning av omvandling av fängelse på livstid, då både risken för återfall 
och den dömdes skötsamhet påverkar strafftiden. Dessa avvikelser från de 
systemgrundande principerna är dock acceptabla enligt utredningen som 
anser att det inte finns möjlighet att skapa ett renodlat system. Rörande 
straffets natur skriver utredningen att det är samhällets yttersta maktmedel 
mot medborgarna och att det inte bör användas annat än om det finns starka 
skäl som talar för det. Samtidigt bör lidandet som tillfogas den enskilde 
genom straffet inte vara större än absolut nödvändigt. Utvidgningar av 

                                                      
28 Aspelin s. 125 
29 SOU 2008:85 s. 243 -244 
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användandet av straff bör därför göras med försiktighet och föregås av 
grundliga överväganden.30

 

3.2 Kommentar 
Utöver kopplingen till dödsstraffets successiva avskaffande var även 
livstidsstraffet och där till fängelsestraffet nära förbundet med framväxten 
av statsmakten. Anledning till detta är de stora resurser som krävs för att 
hålla någon inspärrad. I ättesamhället stod kompensationen i fokus för 
rättssystemet och även om lidandet av ett frihetsberövande skulle kunna 
anses kompensera det lidande som uppstod till följd av ett brott, brast 
straffet på grund av att det inte var ekonomiskt gångbart. Det skulle vara 
orimligt enligt rådande samhällsstruktur att den som sökte beivra ett brott 
och för detta krävde kompensation även skulle vara den som fick bekosta 
straffet. Därför krävde fängelsestraffets framväxt att en tredje part, 
statsmakten, som med allmänna medel bekostade frihetsstraffen.  
 
Det svenska livstidsstraffet har länge varit fakultativt och kom tidigt att 
förkortas genom statsmaktens nåd. Nåden hade troligtvis sin grund i 
ekonomiska faktorer samtidigt som den var ett uttryck för statsmaktens 
auktoritet. Genom att bevilja nåd för ett utdömt brott kan statsmakten 
uppvisa sin auktoritet vid två tillfällen för ett och samma brott. 
 
Under 1800-talets början slog förbättringstanken rot i den Svenska 
straffrättsideologin. Ett livstidsstraff utformat som ett tidsobestämt straff 
med möjlighet till nåd kunde nu ses som ett kontrollinstrument för att 
försäkra sig om att den livstidsdömde fått adekvat tid till förbättring. Den 
klassiska straffrättsskolan motsatte sig detta och förespråkade istället 
proportionalitet och förutsägbarhet avseende straffen samt att de inte skulle 
påverkas av brottslingens personliga förhållanden. 
 
Senare under 1800-talet kom både den positiva skolan samt den moderna 
skolans inflytande att göra sig gällande. Utifrån olika teoretiska grunder 
förespråkade båda skolorna individualpreventiva straff och la grunden för 
behandlingsteorins framväxt i Sverige under 1920-talet. Behandlingsteorins 
starka tro på individualpreventiva metoder gjorde att livstidsstraffet bara 
blev en av flera tidsobestämda straff. Tron på den vetenskapliga utveckling 
och de individualpreventiva metoderna som följde gjorde tidsobestämda 
påföljder idealiska för att de gav dessa metoder maximalt spelrum. 
 
Kritiken av behandlingsteorin under 1960-talet ledde till den nyklassiska 
straffrättsskolans framväxt. Skolan som utgör grunden för den rådande 
straffrättsideologin i Sverige förespråkade rättvisa, strafflikhet, 
förutsägbarhet och proportionalitet. Till skillnad från de ovan beskrivna 
straffrättsideologierna, med undantag för den klassiska straffrättsskolan, är 
ett fakultativt livstidstraff med möjlighet till tidsbestämning inte förenligt 
                                                      
30 SOU 2007:90 s. 127 - 130 
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med denna straffrättsideologi. Lika straff bestraffas inte lika utan den 
dömdes personliga förhållanden får stor betydelse. Vidare är 
förutsägbarheten låg då en lång tid passerar från den första prövningen till 
dess att straffets faktiska längd blir fastställd. Avslutningsvis kan 
livstidsstraffets nuvarande utformning anses vara en kvarleva sedan 
behandlingstidens dagar. Precis som då får den dömdes prognos en stor 
betydelse vid nåd- eller omvandlingsärendet. Ett avskaffande av 
livstidsstraffet som det sista av de tidsobestämda påföljderna, med undantag 
för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, skulle därför 
vara förenligt med den straffrättsideologiska utvecklingen. 
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4 Tidsbestäming av 
livstidsstraffet 

Eftersom att alla livstidstraff för eller senare blir tidsbestämda kan det utan 
tvivel sägas att nådeinstitutet och OmvL utgör en del av livstidsstraffet. 
Därför är utformningen av dessa institutioner av vikt för arbetet. 

4.1 Nådinstitutet 

1734 års regeringsform var det definitiva slutet på kungens inflytande över 
nådeärendena. Visserligen hade kungens inflytande redan innan dess gradvis 
reducerats till obefintlighet men det var först nu som ordet konungen 
ersattes med regeringen i lagtexten.31 Regeringens möjlighet att meddela 
nåd grundas i 11 kap. 13 § Regeringsformen. Denna reglering ger 
regeringen rätt att genom nåd eftergiva eller mildra en brottspåföljd. 
Prövningen av nåden innefattar inte en ändring av en redan avkunnad dom 
eller ett återupptagande av ansvarsfrågan. Regeringen får nämligen inte 
ompröva en skuldfråga i ett brottmål eller lägga sig i en domstols 
handläggning.32 Nåd kan endast avse påföljder efter att de vunnit laga 
kraft.33

 

4.1.1 Handläggningen 

Förutom den knapphändiga lagen om handläggning av nådeärenden samt 
stadgandet i Regeringsformen är nådeförfarandet i princip oreglerat. 
Eftersom det är Justitiedepartementet som handlägger ärendena följer dock 
de vanliga förvaltningsrättsliga regleringarna vid förfarandet.34

 
I Sverige är nåd ingen rättighet och därför inte heller något som den dömde 
kan kräva.35 Denna devis delas av Europadomstolen som i ett rättsfall från 
1995 fastställt att ingen har rätt till nåd.36 Vem som helst kan dock ansöka 
om nåd för en dömd person. Sökanden har möjlighet att företrädas av ett 
ombud men får då själv stå för eventuella kostnader. En nådeansökan bör 
vara skriftlig samt innehålla vissa grundläggande uppgifter rörande den 
dömde samt skälen för beviljande av nåd. I övrigt är ansökan fri från 
formkrav. Det är den sökande som ska inkomma med den utredning som 
man vill ska ligga till grund för regeringens beslut. Allt som den sökande 
anser vara av betydelse för bedömningen får åberopas. Utredningen bör 
dock vara skriftlig. Om en ny ansökan inkommer, efter avslag, krävs det att 

                                                      
31 SFS 1974:152 11 kap. 13 § 
32 SFS 1974:152 11 kap. 2 § 
33 http://www.regeringen.se/sb/d/2296 2009-02-09, kl. 11.30 
34 http://www.regeringen.se/sb/d/2296/a/76819 2009-02-10 kl. 11:58 
35 http://www.regeringen.se/sb/d/2296 2009-02-09, kl. 11:38 
36 Masson och Van Zon mot Nederländerna, serie A nr 327-A 
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det uppvisas nya eller starkare skäl för att beslutet ska bli något annat än ett 
nytt avslag. 37

 
Sedan början av 1990-talet har livstidsstraffen som tidsbestämts genom nåd 
blivit allt längre. Innan 1990 tidsbestämdes livstidsstraffen till mellan 14 
och 16 års fängelse. Tiden därefter har gått mot en tidsbestämning på mellan 
18 och 25 år med enstaka undantag för ännu längre straff. Dessutom 
ändrades reglerna för villkorlig frigivning 1999 så att två tredjedelar av 
straffet måste ha avtjänats istället för hälften.38

 

4.1.2 Bedömningen 

Det finns inga rättsregler till grund för bedömningarna av 
nådeansökningarna utan regeringen gör en fri bedömning i varje enskilt fall. 
Regeringens beslut motiveras aldrig, varken vid bifall eller vid avslag.39 Att 
i efterhand pröva rättsenligheten av ett nådebeslut är inte möjligt. Detta 
slogs fast av regeringsrätten i en dom från 2001. Anledningen till det är att 
Regeringsformens bestämmelse om nåd ger regeringen en fullständigt 
diskretionär rätt att avgöra nådeärendena. Detta i samband med att ingen har 
rätt till nåd samt att nådeinstitutet utnyttjas av den enskilde i gynnade 
riktning och såldes är ett rättsinstitut av särskilt slag gjorde att nådeärenden 
därför inte ansågs kunna bli föremål för en rättsprövning.40

 

4.2 Omvandlingslagen 

Med anledning av den kritik som riktats mot nådeinstitutet utfärdade 
Justitiedepartementet år 2000 ett kommittédirektiv vilket förelade en 
utredning att framställa ett förslag till en ny ordning för prövningen av 
frigivning av livstidsdömda. Detta nya system skulle verka parallellt och 
som ett komplement till nådeinstitutet. Kommittédirektivet kom att resultera 
i SOU 2002:26 som ledde vidare till stiftandet av den idag gällande 
OmvL.41

 

4.2.1 Varför ett komplement till nådeinstitutet? 

Kritiken som togs upp var bland annat att de tidsbestämda straffen blivit allt 
längre samt de livstidsdömda allt fler. En så kraftig ökning av livstidsdömda 
sätter press på kriminalvården och kan således utgöra en säkerhetsrisk. Det 
diskretionära förfarandet och formerna för frigivning från straffet har också 
fått motstå kritik. Fängelsekommittén har framhållit att livstidsstraffet är 
inhumant eftersom dess tidsobestämdhet strider mot grundläggande 
principer om rättvisa och förutsägbarhet. Denna osäkerhet om hur länge den 
                                                      
37 http://www.regeringen.se/sb/d/2296/a/76819 2009-02-09, kl. 12:01 
38 BRÅ 2008:23 – Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 
39 http://www.regeringen.se/sb/d/2296/a/76820 2009-02-09, kl. 11:47 
40 RÅ 201 ref. 63 
41 Dir. 2000:85 s. 1 
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dömde ska vara intagen skapar även ett dilemma för kriminalvården när de 
ska planera och genomföra straffverkställigheten. Inte att förglömma är att 
även den dömde påverkas negativt. Att inte veta när friheten inträder medför 
ökat lidande samt bristande motivation att delta i frihetsförberedande 
åtgärder. För att råda bot på dessa problem satte regeringen som 
övergripande mål att förbättra förutsägbarheten, rättssäkerheten och 
innehållet i anstaltsvistelsen för livstidsdömda.42

 
Trots dessa negativa effekter ansåg regeringen att övervägande skäl talade 
för livstidsstraffets bevarande och att problemen skulle lösas med ett, till 
nådeinstitutet, kompletterande system. Till stöd för detta anfördes att 
livstidsstraffets avskaffande kunde medföra krav på högre straffmaximum 
för tidsbestämda straff. Detta i sin tur skulle överlag leda till betydligt längre 
faktiska frihetsberövanden. Livstidsstraffets symbolvärde som ett 
avståndstagande från de allra svåraste brotten togs också upp som en positiv 
effekt som skulle gå förlorad vid ett avskaffande. Det sista argumentet för 
bibehållandet av livstidsstraffet är att det är av vikt för rikets säkerhet. 
Möjligheten att bestämma tidpunkten för frigivning med hänsyn till rikets 
säkerhet när det rör sig om individer dömda för spioneri eller liknande grova 
brott skulle mistas.43

 

4.2.2 SOU 2002:26 

Utredningen pekar på flera nackdelar med att nådeinstitutet är den enda 
möjligheten för livstidsdömda att bli frigivna. Eftersom regeringen inte 
motiverar sina beslut blir förutsägbarheten vid prövningen lidande. Detta 
medför en osäkerhet som drabbar både den dömde och kriminalvården. 
Beslutet kan även påverkas av politiska ställningstaganden när det är 
regeringen som fäller avgörandet. Det dåvarande systemet ansågs inte heller 
ligga helt i linje med Europakonventionen samt Förenta nationernas 
rekommendation från 1996 om livstidsstraff. För att råda bot på dessa 
problem bör ett nytt system införas parallellt med nådeinstitutet. 
Möjligheten till nåd bör behålls för att kunna användas vid egentliga 
nådeskäl så som allvarlig sjukdom.44

 
Vad gäller utformningen av det nya systemet diskuterades huruvida 
omvandlingen av livstidsstraffet skulle resultera i ett tidsbestämt straff eller 
avse ett datum för den villkorliga frigivningen. Valet föll på det senare 
alternativet. Anledningen till detta var främst att livstidsstraffets särställning 
inte skulle gå förlorad samt att utlandsdömda, som överförts till Sverige, ska 
kunna omfattas av systemet. Dessutom ansågs det mindre lämpligt för 
prövningsorganet att ändra en lagakraftvunnen dom, trots att det är 
konstitutionellt möjligt. Att behålla den ursprungliga domen och bara 

                                                      
42 Dir. 2000:85 s. 4-5 
43 Dir. 2000:85 s. 5 
44 SOU 2002:26 s. 122 
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fastställa datumet för den villkorliga frigivningen ansågs mindre 
ingripande.45

 

4.2.3 Handläggningen 

OmvL gäller för personer som avtjänar fängelse på livstid och innefattar 
även personer som dömts utomlands och förts över till Sverige för 
verkställighet. Undantag görs dock för dömda som överförts till Sverige 
enligt vissa överförandebestämmelser.46 Först efter att den dömde avtjänat 
minst 10 år får en ansökan göras.47 Ansökningen ska vara skriftlig och 
prövas av Örebro tingsrätt som ligger under Göta hovrätts domkrets.48 Vid 
ett avslag får en ny ansökan göras först ett år efter det att avslagsbeslutet 
vunnit laga kraft.49 Anledningen till intervallet på ett år är att det anses 
ändamålsenligt och rimligt för en livstidsdömd att ha rätt till en kontinuerlig 
omprövning av sitt frihetsberövandet. Dessutom har Europadomstolen i 
domar avseende livstidsstraffet fastslagit just en sådan rättighet.50

 
Trots förslaget i SOU 2002:26 att det nya systemet borde fastställa tiden för 
ett villkorligt frigivande infördes ett system där straffet istället 
tidsbestämdes. Livstidsstraffet kan således sägas ha förlorat sin särställning 
och är nu endast ett tidsobestämt straff.51

 
Valet att koncentrera prövningen av omvandlingsärendena till endast en 
domstol motiverades av lagstiftaren med att detta skulle skapa en enhetlig 
rättstillämpning. Dessutom ansågs antalet ärenden så pass få att det 
ytterligare talade för att koncentrera dem till en och samma domstol.52

 
Nådeinstitutet gäller fortfarande parallellt med OmvL och inget hindrar en 
livstidsdömd att inge en ansökan om nåd och en ansökan om omvandling 
samtidigt.53 För att undvika konflikt måste Örebro tingsrätt utan dröjsmål 
underrätta Justitiedepartementet, som handlägger nådeärendena, när en 
ansökan om omvandling inkommit.54 Tingsrätten ska även samma dag som 
slutgiltigt beslut fattas i omvandligsfrågan skicka en kopia till 
Justitiedepartementet.55

 
Omvandlingsärendet är ett tvåpartsförfarande med åklagaren som motpart 
till den dömde.56 Den dömde ska till sin hjälp förordnas ett offentligt biträde 
om det inte måste antas att behov därav saknas.57 Vidare ska den dömda 
                                                      
45 SOU 2002:26 s. 126-128 
46 SFS 2006:45 1 § 1-2 st 
47 SFS 2006:45 3 § 
48 SFS 2006:45 6 § 
49 SFS 2006:45 3 § 
50 Prop. 2005/06:35 s. 35-36 
51 SFS 2006:45 4 § 
52 Prop. 2005/06:35 s. 27 
53 SFS 2006:45 1 § 3 st 
54 SFS 2006:1119 9 § 
55 SFS 2006:1119 11 § 
56 SFS 2006:45 7 § 
57 SFS 2006:45 8 § 
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höras muntligen om denne begär det och detta inte är uppenbart 
obehövligt.58

 
Avseende längden på de omvandlade livstidsstraffen är inte avsikten med 
det nya systemet att ändra den praxis som utvecklats genom nådeinstitutet, 
där straffets längd brukar fastställas till 18-25 år.59 Det framhålls av 
lagstiftaren att livstidsstraffet är lagens strängaste straff och att en frigivning 
från detta inte bör vara aktuellt tidigare än vad som kan ske från ett 
tidsbestämt straff. Då det längsta tidsbestämda straff som kan delas ut är 18 
år bör man slå fast om denna nedre gräns för livstidsstraffet. Med reglerna 
för villkorlig frigivning i beaktande så leder detta till att den lägsta faktiska 
verkställighetstiden för ett livstidsstraff är 12 år.60 För att skapa en 
utslussningstid om minst 2 år har tiden för den första möjliga ansökan till 
omvandling satts vid 10 års avtjänad verkställighetstid. Under 
utslussningstiden ska den dömdes behov av åtgärder för att underlätta 
övergången till ett liv i frihet tillgodoses.61

 
Det kanske viktigaste i OmvL är bestämmelsen att det som föreskrivs för 
brottmål i RB också ska gälla i omvandligsärenden.62 Detta medför att 
domstolens avgörande måste vara motiverade. Skälen för avgörandet måste 
därmed framgå tydligt, vilket skapar en grogrund för en praxis på 
området.63 Eftersom ett omvandlingsärend avgörs utan huvudförhandling 
ska domen grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt 
förekommit i målet. RB:s principer om muntlighet och omedelbarhet gäller 
alltså inte för omvandlingsärenden.64 Bestämmelsen för även med sig att ett 
omvandlingsbeslut kan överklagas till hovrätt och därifrån vidare till HD.65

4.2.4 Bedömningen 

Prövningen vid tidsbestämningen av ett livstidsstraff består av två led. Först 
tar domstolen ställning till om det finns förutsättningar för att tidsbestämma 
livstidstraffet. Därefter bestäms längden av det tidsbestämda straffet.66

 
Till sin hjälp vid bedömningen har domstolen ett antal omständigheter 
uppräknade i OmvL som särskilt ska beaktas. Det kan dock utläsas av 
bestämmelsens ordalydelse att dessa omständigheter inte är uttömmande 
utan domstolen är fri att göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall.67 De 
omständigheter som särskilt ska beaktas är: 
 

• ” [...] den tid som den dömde har avtjänat, 

                                                      
58 SFS 2006:45 12 § 
59 Prop. 2005/06:35 s. 42 
60 Prop. 2005/06:35 s. 35 
61 Prop. 2005/06:35 s. 41-42 
62 SFS 2006:45 14 § 
63 SFS 1942:740 30 kap. 5, 10 §§ 
64 SFS 1942:740 30 kap. 2 § 
65 SFS 1942:640 49 kap., 52 kap., 54 kap. 
66 SFS 2006:45 4 § 
67 SFS 2006:45 4 § 1 st 
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• vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till 
grund för straffmätningen, 

• om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av 
allvarligt slag, 

• om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, 
• om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i 

samhället”68 
 
 De två första punkterna, den tid som den dömde avtjänat och vad som av 
domen framgår om de omständigheter som legat till grund för 
straffmätningen, kan leda till uppfattningen att det vid prövningen görs en 
ny straffmätning. Detta är dock inte avsikten med systemet enligt 
regeringen. Den lagakraftvunna domen ska inte vara föremål för en 
omprövning. Ingen ytterligare utredning eller bevisning rörande själva 
gärningen och omständigheterna kring denna ska inhämtas. Det 
ursprungliga straffvärdet livstids fängelse ska vara utgångspunkten och 
prövningen avser om förutsättningar för att omvandla straffet föreligger. 
Prövningen ska därför huvudsakligen utgå ifrån förhållanden och 
omständigheter som inträffat efter den ursprungliga domen. Dock bör det 
vid prövningen inte bortses ifrån att ett livstidsstraff kan avse brott av olika 
karaktär och svårhetsgrad. Av denna anledning bör även den tid som 
avtjänandet pågått kunna beaktas särskilt.69

 
Med motivet att samhällsskyddet inte skulle åsidosättas satte regeringen upp 
kriteriet, om det finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. 
Återfallsriskens betydelse för prövningen ska avgöras i varje enskilt fall och 
är avhängig av hur säkra bedömningar avseende återfallsrisken som kan 
göras. Säkerheten av dessa bedömningar är givetvis omtvistade. Regeringen 
framhåller dock att liknande bedömningar redan idag accepteras vid 
häktningsförhandlingar, särskild utskrivningsprövning vid rättspsykiatrisk 
vård samt vid nådeförfarandet. Dessutom påpekas det att metoderna 
förknippade med dessa bedömningar har förbättrats på senare tid och att 
förståelsen för de problem som kan uppstå vid förfarandet har ökat. 
Utredning som ska ligga till grund för bedömningen av återfallsrisken utförs 
inte av domstolen utan av rättsmedicinalverket. Domstolen måste inhämta 
en utredning, om det inte anses uppenbart obehövligt, för att en ansökan om 
omvandling ska kunna bifallas. Det är dock domstolen som ska göra den 
slutgiltiga bedömningen av återfallsrisken. Därför kan domstolen beakta 
övriga omständigheter så som om den dömde begått nya brott eller allvarligt 
misskött sig under fängelsetiden. Av denna anledning blir kriminalvårdens 
yttrande angeläget. Vad gäller den risk domstolen anses föreligga behöver 
den inte vara påtaglig till sin natur för att kunna beaktas vid prövningen.70

 
För att skapa ett incitament för den dömde att själv verka för sin 
återanpassning i samhället samt för att upprätthålla skötsamheten 
uppställdes ytterligare två kriterier, om den dömde har åsidosatt vad som 
                                                      
68 SFS 2006:45 4 § 1 st 
69 Prop. 2005/06:35 s. 38 
70 Prop. 2005/06:35 s. 38-40, SFS 2006:1119 3, 10 §§ 
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gäller för verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja 
sin anpassning i samhället. Skötsamheten i sig bör dock inte vara ett 
kriterium som ska beaktas särskilt då den dömdes skötsamhet kan vara 
spekulativ samt att det kan leda till en socialt orättvis tillämpning. Om 
däremot den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten är detta 
något som bör beaktas. Enstaka regelbrott bör inte påverka bedömningen 
med tanke på verkställighetstidens längd. Det är även av betydelse när under 
verkställighetstiden som överträdelsen inträffat. Utrymmet för att bortse från 
en överträdelse är större om den skett tidigt. För att förstå vilken grad av 
misskötsamhet som åsyftas hänvisas till motiven för reglering av 
senareläggning av villkorlig frigivning. Där stadgas att endast mer flagranta 
fall såsom rymning och berusning bör föranleda en senareläggning. När det 
gäller den dömdes egen medverkan till att främja sin anpassning i samhället 
är utgångspunkten att den dömdes insatser bör bedömas utifrån dennes 
personliga förutsättningar. Bedömningen bör dock inte enbart utgå ifrån den 
dömdes egna faktiska agerande, utan även andra förhållanden kan tillmätas 
betydelse.71

 

4.2.5 NJA 2008:579 

Rättsfallet är en sammanslagning av tre fall beträffande omvandling av 
fängelse på livstid. HD ändrade hovrättens domslut i två av fallen och 
omvandlade livstidsstraffen till 21 respektive 24 års fängelse. I det tredje 
fallet fastslog HD hovrättens dom vilken resulterat i ett tidsbestämt straff på 
21 år. Istället för en redogörelse av HD:s ställningstagande i varje enskilt 
fall kommer den följande redovisningen att syfta till att ge en mer 
allmängiltig bild av HD:s resonemang. 
 
HD inleder med att konstatera att livstidsstraffet, i praktiken, inte längre 
innebär att den dömde ska avtjäna en livstid i fängelse. Den regelmässiga 
omvandlingen av livstidstraffet gör att det istället är att anses som en inte 
tidsbestämd frihetsberövande påföljd. HD menar att livstidsstraffet i det 
avseendet liknar påföljden överlämnade till rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning. 
 
HD konstaterar att de kriterier som är uppräknade i OmvL inte är 
uttömmande men att det i praktiken endast undantagsvis kan bli aktuellt 
med att andra omständigheter beaktas. De så kallade billighetsskälen som 
sjukdom och tredjemansskäl bör i första hand beaktas genom nådeinstitutet. 
Detsamma borde också gälla omständigheten att den dömdes personliga 
situation under verkställigheten förbättrats i något hänseende som kan antas 
ha haft samband med hans brottslighet. 
 
Därefter tar HD ställning till hur domstolen bör hantera den situation som 
uppstår när t.ex. den dömde ansöker om omvandling efter att ha avtjänat tio 
år men domstolen finner att längden av ett tidsbestämt fängelsestraff borde 
bestämmas till exempelvis tjugoett år. En frigivning skulle efter en sådan 
                                                      
71 Prop. 2005/06:35 s. 40-41 
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omvandling ligga fyra år framåt i tiden. Detta anser dock HD inte utgöra ett 
hinder mot att tidsbestämma straffet om man enbart ser till de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen. Inte heller vikten 
av att skapa förutsättningar för frigivningsförberedelser talar emot en 
tidsbestämning. Vad som däremot kan utgöra ett skäl emot en 
tidsbestämning är sådana över tiden föränderliga faktorer som kan tala emot 
en omvandling, då i första hand en ökad återfallsrisk. Domstolen skulle av 
den anledningen kunna neka till omvandling för att kunna genomföra en ny 
riskbedömning närmare datumet för frigivningen. Intresset av en ny 
riskbedömning är dock litet om det står klart att återfallsrisken är låg och 
några särskilda omständigheter inte föreligger som gör att den kan antas 
komma att förändras. I dessa fall finns inget hinder för att fatta ett beslut om 
omvandling, även om tiden till en möjlig villkorlig frigivning enligt beslutet 
skulle ligga förhållandevis långt fram i tiden. En annan omständighet som 
skulle kunna tala emot en omvandling i likartade fall är intresset av att 
kunna beakta den dömdes skötsamhet och om denne har åsidosatt vad som 
gäller för verkställigheten. För även om det vid en första prövning inte 
föreligger någon misskötsamhet som kan anses tala emot en omvandling är 
det naturligtvis möjligt att den dömde vid ett senare tillfälle kan missköta 
sig i en sådan utsträckning att det borde beaktas. Att kunna beakta en sådan 
potentiell misskötsamhet kan ändå knappast anses utgöra något avgörande 
skäl emot ett beslut om omvandling. HD hänvisar här till andra 
sanktionsmöjligheter mot misskötsamhet, i första hand uppskjutning av den 
villkorliga frigivningen med upp till sex månader åt gången. Vid 
misskötsamhet av sådan art att den innefattar brott ska den intagne som 
huvudregel dömas särskilt för denna brottslighet. Om påföljden bestäms till 
fängelse skall tiden för detta straff i princip läggas till den tid som 
livstidsstraffet har omvandlats till. 
 
HD framhåller motiven till OmvL som stadgar att bedömningen i 
nådeärenden som gäller tidsbestämning av straff för livstidsdömda skiljer 
sig från övriga nådeärenden. I dessa ärenden har brottet och 
omständigheterna kring detta tillmätts stor betydelse för bedömningen. 
Eftersom motiven till införandet av OmvL stadgar att lagen inte syftar till att 
åstadkomma någon ändring av den ordning enligt vilken livstidsstraffen 
genom nåd bestämts till 18-25 år, får det därför förstås som att fördelningen 
inom det angivna intervallet i första hand skall göras med utgångspunkt i de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen. Det är däremot inte 
meningen att domstolen ska göra en omprövning av livstidsdomen. Ingen 
ytterligare utredning angående själva gärningen och omständigheterna kring 
denna skall tas in och det är inte frågan om en förnyad straffmätning även 
om brottets art och svårhetsgrad skall beaktas särskilt. 
 
HD går sen in på ytterligare skäl till varför det inte kan göras någon ny 
egentlig straffmätning. En straffmätning förutsätter nämligen att det finns en 
tillämplig straffskala inom vilken straffvärdet kan bedömas, vilket saknas 
för livstidsstraffet. Visserligen är en förutsättning för att ett livstidsstraff ska 
kunna utdömas att straffvärdet för något av de brott som omfattas av domen 
är högre än vad som motsvarar fängelse i tio år. Tio års fängelse kan således 
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ses som en nedre gräns i en tänkt straffskala för de brott som resulterar i 
livstids fängelse. Skulle en straffvärdebedömning göras beträffande sådan 
brottslighet, uttryckt i längden av ett tidsbestämt fängelsestraff, borde 
straffvärdet rimligtvis kunna motsvara en tid mellan 10 och 18 års fängelse. 
Vad gäller den övre delen av den tänkta straffskalan finner HD stöd i det 
tidsspann som enligt förarbetena ska ligga till grund för omvandlingen, 18-
25 år. Detta tidsintervall ligger enligt HD i varje fall i den övre delen av, och 
överskrider troligen till viss del, det fängelsemaximum som skulle kunna 
antas införas om livstidsstraffet skulle komma ersättas med ett tidsbestämt 
straff. HD ger här sin syn på hur en tänkt straffskala kan komma att se ut för 
brott med livstids fängelse i straffskalan efter ett eventuellt avskaffande av 
livstidsstraffet. 
 
Bedömning av fängelsestraffets längd sker för nuvarande inom det intervall 
på 18–25 år som föreskrivits i förarbetena. Enligt HD kan det endast bli 
fråga om en mycket grov kategorisering vid en sådan bedömning. Detta är 
för att de domar som ligger till grund för livstidsstraff i allmänhet inte 
omfattar några närmare slutsatser om olika gärningars relativa svårhet. Då 
ingen ytterligare utredning angående själva gärningen och omständigheterna 
kring denna tas in gör detta bedömningen av brottets karaktär och 
svårhetsgrad begränsad. HD delar upp det möjliga intervallet i tre 
kategorier. Den första kategorin är 18 års fängelse och när den inte kan 
anses lämplig på grund av brottets karaktär och svårhetsgrad borde i 
allmänhet en strafftid om 21 års fängelse få anses vara tillräcklig, med 
möjlighet att under särskilt försvårande omständigheter bestämma tiden till 
24 års fängelse. 
 
Enligt HD kan även annan brottslighet än det brott som föranledde själva 
livstidsdomen samt om det är fråga om återfall i brott beaktas, även om 
detta inte uttryckligen framgår av lagen. Dessa omständigheter har ju 
nämligen inte kunnat beaktas vid den ursprungliga straffmätningen. Viss 
vägledning för denna tillämpning finner HD i bestämmelserna rörande 
förhöjt straffmaximum vid flerfaldig brottslighet respektive vid vissa fall av 
återfall. Även brott som begåtts under själva verkställigheten ska beaktas 
eftersom de inte fått en enskild påföljd utan införlivats i livstidsstraffet. 
 
HD framhåller att risken för att den dömde återfaller i brottslighet av 
allvarligt slag intar en särställning bland de kriterier som särskilt skall 
beaktas vid prövningen, då en sådan risk kan utgöra ett absolut hinder mot 
en omvandling. För att risken ska utgöra ett hinder måste dock risken avse 
återfall i brottslighet av allvarligt slag samt att risken bedöms vara ”konkret 
och beaktansvärd”. Det finns dock inte någon definition på vad som utgör 
allvarlig brottslighet i motiven. HD uppmärksammar dock att risk för 
återfall i brottslighet av allvarligt slag också är en av förutsättningarna för 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård i förening med särskild 
utskrivningsprövning. Brottslighet av allvarligt slag i det sammanhanget 
utgörs främst av brott mot annans liv, hälsa och personliga säkerhet. I 
bedömningen inräknas dock också grova egendomsbrott, narkotikabrott och 
spioneri. Tolkning ska i sig inte endast utgå från de enskilda gärningarna 
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utan den totala omfattningen av brotten, sambandet mellan dessa är även en 
del av avvägningen.72 HD påpekar sedan att ”konkret och beaktansvärd 
risk” inte heller har preciserats i motiven mer än att det benämns som en 
lägre risknivå än ”påtalig” risk. HD skriver dock att det måste antas ha varit 
avsikten att riskbedömningen ska grundas på konkreta omständigheter som 
direkt kan hänföras till den dömde. Det skulle därför inte räcka med att det 
inte kan uteslutas att den dömde skulle återfalla i allvarlig brottslighet för att 
risken ska anses som ”konkret och beaktansvärd”. HD ger inte heller något 
utrymme för att neka en omvandling på grund av att underlaget inte är 
tillräckligt eller alltför svårbedömt för att genomföra en tillförlitlig 
bedömning av återfallsrisken. Däremot om tiden för den villkorliga 
frigivningen som skulle bli aktuell är väsentligt längre fram i tiden än vad 
som krävs för frigivningsförberedelser, skulle dock sådana omständigheter 
kunna ge domstolen möjligheten att inte fatta något beslut om omvandling i 
väntan på en ny prövning. 
 
Vad gäller kriteriet huruvida den dömde har åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten skriver HD att denna bedömning sammanfaller med 
uppskattningen av återfallsrisken. HD menar att en ansökan om omvandling 
inte ska bifallas om den dömde förhållandevis kort tid före prövningen gjort 
sig skyldig till allvarligare misskötsamhet. Misskötsamhet av det slaget kan 
dock även beaktas genom att det tidsbestämda straffet bestäms till en längre 
tid än vad som skulle ha blivit fallet annars. 
 
Även kriteriet om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i 
samhället sammanfaller enligt HD med bedömningen av återfallsrisken. 
Motiven framhåller att detta kriterium ska ha en vid tillämpning. HD ser 
därför att medverkan av det aktuella slaget, vid sidan av brottets karaktär 
och svårhetsgrad, i viss mån skall kunna beaktas vid bestämmandet av 
längden av det genom omvandling tidsbestämda fängelsestraffet. 
 
HD avslutar med att konstatera att den tvådelning av bedömningsprocessen 
som föreskrivs i motiven inte kan upprätthållas. Motiven delar upp 
processen i två led, det första rör förutsättningarna för omvandling och det 
andra bestämmandet av längden av det tidsbestämda fängelsestraffet. Denna 
strikta uppdelning faller då de faktorer som styr förutsättningarna för 
omvandling också är av betydelse för bestämningen av fängelsestraffets 
längd. 
 

4.2.6 Konflikt i praxis efter HD:s dom 

Efter HD:s vägledande dom har åtta ansökningar om omvandling 
inkommit.73 I ett av dessa fall finns tillsynes avvikelser från de riktlinjer 
som HD ställde upp i sin dom. 
 

                                                      
72 Berg m.fl. s. 31:75- 
73 Detta gäller den 15 april 2009 
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Fallet i fråga är Ö 2439-08 i vilket Mattias Flink ansökte om att få sitt straff 
omvandlat till 24 års fängelse efter att han avtjänat drygt 16 år, vilket 
motsvarar ett straffvärde om 24 år. Både tingsrätten och hovrätten lämnar 
Flinks ansökan utan bifall samtidigt som de inte väljer att omvandla till ett 
längre straff. I den kommande framställningen redovisas endast Göta 
Hovrätts ställningstagande.  
 
Inga av de bevekelsegrunder som är uppräknade i OmvL talar enligt 
Hovrätten emot en omvandling förutom själva straffvärdet hos 
handlingarna. Hovrätten utgår i sitt resonemang från motiven till lagen om 
omvandling av fängelse på livstid. Av motiven framgår att hänsyn ska tas 
till de omständigheter som legat till grund för den ursprungliga 
straffmätningen. Vidare framhåller Hovrätten att livstidsstraff kan avse brott 
av olika karaktär och svårhetsgrad och att detta tillsammans med den tid 
som avtjänandet pågått bör kunna beaktas särskilt vid 
omvandlingsprövningen. Slutligen anges det i motiven att som huvudregel 
ska ett svårare brott leda till att en längre tid ska ha avtjänats innan en 
ansökan om omvandling kan bifallas. Med detta som utgångspunkt finner 
Hovrätten det möjligt att bestämma en längre påföljd än 24 år enbart med 
beaktande av straffvärdet trots att HD satt 24 år som sitt högsta tak för brott 
med särskilt försvårande omständigheter. Hovrätten avslutar med att skriva 
att straffvärdet är sådant att det saknas förutsättning för att redan nu 
omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. Straffvärdet avser sju fall 
av mord och tre fall av mordförsök. 
 
Flink har sedan domen fallit begärt prövningstillstånd vid Högsta domstolen 
men fått avslag. Även avslaget har Flink fört klagan mot men inget beslut är 
ännu fattat i detta ärende.74

 
Domen rörande Flinks omvandling kan jämföras med Johan Ausonius, mer 
känd som Lasermannen, omvandlingsärende Ö 1499-08. Även Ausonius 
hade avtjänat drygt 16 år av sitt livstidsstraff och fick inte heller sitt straff 
tidsbestämt. Hovrättens resonemang skiljer sig dock från det i fallet med 
Flinks omvandling. I Ausonius fall anser hovrätten att de dryga 16 år han 
avtjänat är så pass lång tid som krävs för en omvandling. Det hänvisas även 
direkt till HD:s dom om att särskilt försvårande omständigheter bör 
motsvara 24 år straffvärde. Straffvärdet i Ausonius fall avser ett mord samt 
ett flertal mordförsök alla med hatbrottskaraktär. Anledningen till att 
Ausonius inte fick sitt straff tidsbestämt var istället att risken för återfall i 
allvarlig brottslighet ansågs vara konkret och beaktansvärd. 
 
 

4.3 Kommentar 

OmvL infördes för att tillmötesgå den kritik som riktats mot livstidsstraffet. 
Förfarandet vid ett omvandlingsärende till skillnad från ett nådeärende är 

                                                      
74 Detta gäller den 14 april 2009 
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inte diskretionärt och besluten är motiverade. Därigenom har graden av 
förutsägbarhet ökat och en grogrund för en praxis på området har skapats. 
Dessa åtgärder har förbättrat situationen för den dömde såväl som 
underlättat kriminalvårdens arbete.  
 
Förändringarna har dock inte helt löst de problem som uppmärksammats 
hos livstidsstraffet. För även om OmvL höjt förutsägbarheten är 
livstidsstraffet fortfarande ett tidsobestämt straff. Den dömde måste 
fortfarande vänta i minst 10 år för att få veta hur långt det utdömda straffet 
egentligen är. En osäkerhet som kan leda till bristande motivation hos den 
dömde. Dilemmat att det görs två bedömningar av samma brott av olika 
domstolar har inte heller försvunnit. Denna uppdelning av bedömningen kan 
leda till att underlaget vid den andra prövningen inte är lika fullständigt som 
vid den första. Vidare kan uppdelningen leda till att den domare som dömde 
till livstids fängelse förväntade sig ett straffvärde, i enlighet med rådande 
praxis, som var lägre än det som utdömdes vid den andra prövningen på 
grund av att praxis hunnit förändras under tiden som förflutit till dess att den 
andra prövningen kunde genomföras. Slutligen kvarstår det faktum att de 
livstidsdömda alltjämt hålls inspärrade på obestämd tid på grunder, utöver 
brottets straffvärde, som inte är kriminaliserade. 
 
Förutom den ovanstående kritiken som föranledde införandet av OmvL har 
den nya ordningen öppnat upp för nya sätt att kritisera livstidsstraffet. 
Genom att lagstiftaren bestämde att livstidsstraffet skulle tidsbestämmas 
genom OmvL och inte bestämma datumet för den villkorliga frigivningen 
förlorar livstidsstraffet sin särställning och är nu endast ett tidsobestämt 
straff. Vidare har HD yttrat att livstidsstraffet som regel bör tidsbestämmas 
vid den första ansökan efter att 10 år har avtjänats vilket talar för att HD vill 
tona ner behovet av en kontinuerlig bedömning av de livstidsdömda. Dessa 
omständigheter tillsammans gör att livstidsstraffet numera kan liknas vid ett 
tidsbestämt straff med den största skillnaden att straffmätningen inte sker 
vid samma tillfälle som påföljdsbestämmelsen. Genom dessa kompromisser 
har livstidsstraffet förlorat sin särställning som påföljd och därför bör dess 
undantagsstatus ifrågasättas. 
 
Hovrättens avslag av Flinks omvandlingsansökan och därtill HD:s nekande 
till prövningstillstånd rör till praxis ordentligt. Två saker i hovrättsdomen 
går enligt mig rakt emot vad HD yttrat i NJA 2008:579. För det första 
stadgar HD att det är 24 år som är det längsta straffet som kan utdömas 
enbart med utgångspunkt i straffvärdet. En inte allt för vid tolkning av HD:s 
yttrande är dock att straffets längd kan variera utifrån de tre kategorierna på 
grund av positiva eller negativa omständigheter med utgångspunkt i de 
bevekelsegrunder, utöver straffvärdet, som står stadgade i OmvL. Vad som 
talar emot detta är att HD i de tre fall som behandlades i domen valde att 
blankt bestämma längden i två fall till 21 år och ett till 24 år. Oavsett om 
denna vidare tolkning av HD:s yttrande får anses gångbar eller inte har 
Hovrätten inte framfört några sådana omständigheter. Hovrätten hävdade att 
inga andra omständigheter än själva straffvärdet talade emot en omvandling. 
Inte heller har Hovrätten hävdat att det föreligger en konkret och 
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beaktansvärd risk för återfall som alltid utgör ett hinder för en omvandling. 
Hovrätten har rakt ut yttrat att det är straffvärdet som sådant som gör att 
förutsättningar för att redan nu omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt 
straff inte föreligger. Häri består det andra brottet mot HD:s vägledande 
dom. I  HD:s dom står det tydligt att om tiden för en möjlig villkorlig 
frigivning ligger längre fram i tiden än de två år som är nödvändiga för 
frigivningsförberedelser utgör inte detta ett hinder för omvandling. Enda 
undantaget är om det finns föränderliga omständigheter som kan tala emot 
en omvandling, då i första hand en ökad återfallsrisk. Domstolen skulle av 
den anledningen kunna neka till omvandling för att kunna genomföra en ny 
riskbedömning närmare datumet för frigivningen. Intresset av en ny 
riskbedömning är dock liten om det står klart att återfallsrisken är låg och 
några särskilda omständigheter inte föreligger som gör att den kan antas 
komma att förändras. Denna väg har dock Hovrätten inte valt att gå utan 
hänvisar enbart till straffvärdet när de hävdar att tiden för en omvandling 
ska ligga längre fram i tiden. Även om de hade hänvisat till föränderliga 
omständigheter hade de behövt visa på särskilda omständigheter då 
återfallsrisken i Flinks fall bedömts som låg. 
 
I en jämförelse med Ausonius omvandlingsärende framgår att hovrätten där 
anser att det föreligger särskilt försvårande omständigheter vilket motsvarar 
24 års straffvärde. Detta måste innebära att de brott som Flink gjort sig 
skyldig till tillhör en kategori utöver det som benämnts som särskilt 
försvårande i HD:s vägledande dom. 
 
Det skulle efter detta rimligtvis kunna antas att HD skulle reagera för att 
försvara sitt tidigare ställningstagande men istället valde domstolen att inte 
bevilja prövningstillstånd. Vad detta får för betydelse för framtida praxis är 
för tidigt att säga. 
 
Turerna kring Flinks omvandlingsärende pekar på en stor svaghet hos 
livstidsstraffet. Det är rotat i det allmänna rättsmedvetandet att domstolar 
dömer ut straff och sänder brottslingar till fängelse. I denna roll är 
domstolarna trygga. Genom livstidsstraffets utformning får dock även 
utvalda domstolar uppgiften att frige brottslingar, då inte heller vilka 
brottslingar som helst utan de som begått de allra grövsta brotten. Media, 
anhöriga samt allmänheten kan sätta stor press på dessa domstolar när de 
ska fälla ett avgörande. Vissa livstidsdömda kan på detta vis bli likt en 
Svarte Petter i leken som ingen domstol vill ha på handen. Detta sätter 
ekvivalensprincipen ur spel och är ett hot mot rättssäkerheten. 
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5 Kopplingen till brottet mord 
Livstidsstraffet är i Svensk lag föreskrivet för 29 olika brott.75 Ändå är alla 
de 156 intagna som idag avtjänar livstidsstraffet i svenska fängelser dömda 
för mord, inklusive medhjälp, försök eller anstiftan till mord.76 Således är 
mord det enda brott som i praktiken leder till utdömandet av ett 
livstidsstraff. Av denna anledning är det intressant att studera detta brott i ett 
arbete om livstidsstraffet. Jag kommer i detta avsnitt studera ökningen av 
antalet livstidsdomar under 1900-talets senare del med utgångspunkt i 
brottet mord. 
 
Jag har valt att centrera redogörelsen rörande kopplingen till brottet mord 
kring Prop. 2008/09:118 - Straffet för mord m.m. Dess bakgrund samt vad 
den kan komma att resultera i är fokus för framställningen. Anledning till 
denna avgränsning i tiden är att det för detta arbete endast är intressant att 
följa livstidsstraffets och mordbrottets gemensamma historia från 1900-
talets senare hälft. Tidsperioden är den samma som vid redovisningen av 
den andra perioden rörande livstidsstraffets utveckling dvs. från införandet 
av 1962 års brottsbalk till dags dato. 
 

5.1 Ökningen av antalet livstidsdomar under 
1900-talets senare hälft 

Från och med 1965, samma år som införandet av den nuvarande 
brottsbalken, till och med 1999 utdömde svenska domstolar livstidstraffet i 
170 fall. Av dessa utdömdes 71 domar innan 1990 och de resterande 99 
efter 1990. Mellan 1970-talet och 1980-talet nästan fyrdubblades (12 
respektive 47) antalet livstidsdomar och mellan 1980-talet och 
1990-talet mer än fördubblades (47 respektive 99) antalet livstidsdomar.77 
Detta kan inte beskrivas som något annat än en dramatisk ökning. 
Utvecklingen under det nuvarande årtiondet visar på en ökad stigning men 
långt ifrån så markant som den under 1900-talets senare hälft. Mellan år 
2000 och 2007 utdömdes 103 livstidsstraff. 78

 
Ovan redovisade utveckling skedde trots att antalet fällande domar rörande 
fullbordade mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång inte ökat i 
samma utsträckning.79 Detta leder till den möjliga slutsatsen att fler fall, 
som tidigare ansågs vara dråp eller misshandel med dödlig utgång, kan ha 

                                                      
75 SOU 2007:90 s.44 
76 (uppgiften gäller den 12 januari 2009) 
http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4381.aspx
2009-01-30, kl. 13:50 
77 SOU 2002:26 s.36 
78 Kriminalstatistik 2007 s. 220 
79 Siffran för antalet uppklarade brott rörande mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång var 
under 70-talett 907, 80-talet 1002, 90-talet 1096 och under åren 2000-2007 var den 1273. 
Kriminalstatistik 2007 s. 82. Kriminalstatistik 2000 s. 66 
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bedömts som mord. Dessutom är det möjligt att domstolen vid bestämning 
av påföljden för mord i större utsträckning valt livstidsstraffet istället för 
rättspsykiatrisk vård samt att straffmätningen oftare resulterat i ett 
livstidsstraff istället för 10 års fängelse. Ett sista alternativ är att de 
handlingar som, under slutet av 1900-talet, ledde till mord i större 
utsträckning, genom sin ökade brutalitet, förtjänade livstidsstraffet än 
motsvarande handlingar som begicks under den föregående perioden. 
Givetvis är en kombination av dessa teser möjlig. För att närmare förstå 
ökningen av utdömda livstidsstraff kommer jag nedan att behandla dessa 
faktorer: 
 

• Har frekvensen av domar som utdömt rättspsykiatrisk vård som 
alternativ påföljd till livstids fängelse förändrats? 

• Har rubriceringen mord ökat i förhållande till rubriceringen dråp och 
grov misshandel? 

• Har straffmätningen för mord förändrats så att livstidsstraff döms ut 
i fall som tidigare skulle ha resulterat i 10 års fängelse? 

• Har de kriminella handlingarna som leder till mord under 
tidsperioden genom ökad brutalitet blivit mer klandervärda och har 
det därför dömts ut fler livstidsstraff istället för 10-åriga 
fängelsestraff? 

 
Vid dödligt våld är gärningsmännen många gånger drabbade av psykiska 
sjukdomar eller andra psykiska störningar. Av de nära tre femtedelar av 
gärningsmännen som, under perioden 1990-2006, efter beslut genomgick en 
rättspsykiatrisk undersökning (RPU) led 95 procent av minst en psykiatrisk 
diagnos. För de övriga två femtedelarna som inte genomgick en RPU 
beslutades det i nära 20 procent av fallen om en mindre ingripande § 7-
undersöking i vilken drygt 70 procent fick minst en psykiatrisk diagnos.80 
Trots att dessa karaktäristika inte har förändrats hos gärningsmännen har 
utvecklingen från 70 talet och framåt lett till att allt färre döms till 
rättspsykiatrisk vård. På 70-talet dömdes 70 procent av gärningsmännen till 
det som motsvarade rättspsykiatrisk vård och således fick endast 30 procent 
fängelse. Detta förhållande har varit det omvända sedan början av 1990-
talet.81 Bakgrunden till denna utveckling är de två statliga utredningar SOU 
1977:23 och SOU 1984:64 samt den lag, SFS 1991:1129, om 
rättspsykiatrisk vård som de båda utredningarna låg till grund för. SOU 
1977:23, som också kallades för Bexeliuskommittén, förordade att 
gärningsmän som inte led av en ren psykossjukdom i större utsträckning än 
tidigare skulle dömas till fängelse i stället för rättspsykiatrisk vård.82 Detta 
fick en stor inverkan vid valet av påföljd då endast en fjärdedel av 
gärningsmännen vid dödligt våld, som genomgått en RPU, lider av en 
psykossjukdom.83 Många som tidigare dömdes till rättspsykiatrisk vård kom 

                                                      
80 BRÅ 2008:23 – Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 
81 Bilaga A 
82 BRÅ 1998:2 Brottsutvecklingen i Sverige 1995 - 1997  s. 40 
83 Bilaga B 
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därför istället att dömas till fängelse, med livsstidstraffet som en möjlig 
påföljd.84

 
Gärningsmän som lagförs för dödligt våld döms i allt större utsträckning för 
mord. Denna utveckling kan ha haft sin startpunkt i och med införandet av 
1962 års brottsbalk. Innan dess var dråp den dominerande 
brottsrubriceringen till skillnad från efter införandet då rubriceringen mord 
blev den mest nyttjade.85 Under perioden 1990-2006 fortsatte ökningen 
gällande användandet av rubriceringen mord. Från 1990-1995 dömdes 
mindre än hälften av gärningsmännen vid dödligt våld för mord jämfört med 
två tredjedelar i fallen under perioden 1995-2006. Under samma period har 
de alternativa rubriceringarna för dödligt våld minskat i samma 
utsträckning.86 Denna utveckling kan ses som ett uttryck för att samhällets 
acceptans för våld har minskat. Genom ett ökat välstånd i samhället kan 
människor lättare utstå samt skydda sig mot ekonomiska skador på grund av 
brott. Därför ses de rena förmögenhetsbrotten i förhållande till våldsbrotten 
inte längre som ett lika stort hot. Som del av förklaringen ligger också den 
utveckling som innebär att individens rättigheter förstärks gentemot det 
kollektiva intresset.87

 
Enligt två domar gjorda i HD från 1985 och 1999 fanns det ingen 
normalpåföljd för mord. Argumentationen utgick ifrån straffrättskommitténs 
utlåtande, vid brottsbalkens utformande, om att mord i regel borde resultera 
i livstids fängelse. Vid tidpunkten för det uttalandet var det dock tänkt att 
uppsåtligt dödande av normalgraden borde betecknas som dråp samt att 
fängelse på livstid skulle ingå i straffskalan för såväl dråp som mord. 
Benämningen mord var enligt kommittén förbehållen dråp som var att anse 
som grovt, och påföljden var fängelse på livstid eller i tio år. Eftersom den 
indelningen i praktiken kastats om så att mord blev den normala 
rubriceringen vid uppsåtligt dödande och att livstidsstraffet inte kom att ingå 
i straffskalan för dråp bör detta medge domstolarna större frihet vid valet av 
påföljden för mord än vad kommitténs uttalande ger uttryck för. I rättsfallet 
från 1999 kom HD därför fram till att bedömningen ska utgå ifrån samtliga 
föreliggande omständigheter i varje enskilt fall.88 Den friheten att välja 
mellan 10 års fängelse och livstidsstraffet som gavs domstolarna, genom 
rättsfallen, tillsammans med de andra förändringarna som tagits upp ovan att 
leda till ett ökat användande av livstidsstraffet.89

 
Det första som kan konstateras rörande det dödliga våldet i Sverige är att det 
legat på en tämligen konstant nivå sedan 1970-talet med runt 100 brott per 
år.90 Vidare har även omständigheterna kring det dödliga våldet varit 
stabila. Inga större relationsmässiga förändringar har skett mellan offer och 
gärningsman. Det finns inte heller något som pekar på att våldet eller de 

                                                      
84 BRÅ 1998:2  s. 40 
85 BRÅ 1998:2  s. 39 
86 Bilaga C 
87 SOU 2007:90 s. 135 
88 NJA 1985:510, NJA 1999:531 
89 Bilaga D 
90 Bilaga E 
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uppkomna skadorna blivit värre eller förändrats nämnvärt över tid.91 
Användandet av kniv eller skjutvapen har likaså, utslaget över en längre 
period, inte visat på någon påtaglig ökning.92 Det dödliga våldet, dess 
omfattning samt omständigheter kring det har i stora drag sedan 1970-talet 
varit tämligen beständigt i Sverige och inte visat tecken på en ökad 
brutalitet. 

5.2 Reaktionen 

Som en reaktion på att längden samt antalet livstidsdomar ökat förkunnade 
HD i NJA 2007:194 att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste 
brotten. Domen fick ett starkt genomslag och utdömandet av livstidsstraff 
har sedan dess varit restriktivt. Denna kraftiga vändning föranledde 
utredningen SOU 2000:90 som ska se över straffskalan för de allvarligaste 
brotten. 
 

5.2.1 NJA 2007:194 

Ur domskälen går att utläsa HD:s syn på den ovan beskrivna utvecklingen. 
HD konstaterar att vid en jämförelse mellan morddomar från början av 
1990-talet med domar från 2002-2004 klarläggs en skillnad vid 
straffmätningen. Vid den första perioden var antalet livstidsdomar lägre än 
antalet tidsbestämda straff men vid den senare var det tvärtom trots att det 
totala antalet morddomar inte ökat. Vidare har även den tid som 
livstidsdömda måste avtjäna ökat vilket skapar en tröskeleffekt mellan 
livstidsstraffet och alternativet 10 års fängelse, som HD förmodligen vill 
undvika. Med hänsyn till detta samt att mord avser fall av uppsåtligt 
dödande som inte rubricerats som dråp, på grund av de inte är mindre grova, 
blev HD:s slutsats att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste brotten.  
 
Det går att tolka HD:s uttalade så att de försvårande omständigheterna som 
kan ligga till grund för uppsåtligt dödande redan får anses vara beaktade 
genom att brottet har fått rubricering mord istället för dråp. För att sedan 
kunna döma ut livstidsstraffet krävs ett betydande mått av försvårande 
omständigheter utöver de som föranledde rubriceringen mord. Detta kan 
leda till att försvårande omständigheter som föreligger i ett mål inte kan 
beaktas på grund av glappet mellan 10 års fängelse och livstidsstraffet är så 
pass betydande.93

 
HD behåller i domen den etablerade metoden att en samlad bedömning ska 
göras av samtliga föreliggande omständigheter i fallet.94 Domstolarna är 
således fortfarande fria i vad de vill ta med i sin bedömning men 
normalstraffet för mord är numera ett tidsbestämt straff. Domen fick ett 

                                                      
91 BRÅ 2008:23 s. 79 
92 Bilaga F 
93 SOU 2007:90 s 134-135 
94 NJA 1985:510, NJA 1999:531 
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starkt genomslag i underrätterna som numera är restriktiva med att utdöma 
livstidsstraffet.95

 

5.2.2 Prop. 2008/09:118 

De kraftiga reaktionerna från underrätterna ledde till att en redan sittande 
utredning fick tilläggsuppdraget att se över straffskalorna för mord samt 
flera andra brott som har livstidsfängelse i straffskalan. Denna utredning 
kom bland annat att resultera i Prop. 2008/09:118 - Straffet för mord m.m. 
som den 14 maj 2009 röstades igenom i riksdagen.96 Tanken med den nya 
regleringen är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning genom 
att införa en höjd fast straffskala för mord, samt ett antal andra brott med 
livstids fängelse i straffskalan.97 Den nedre delen av straffskalan ska ansluta 
sig till det högsta straffet för dråp, 10 år, och i toppen förbinda sig med den 
lägsta tid, 18 år, som ett livstidsstraff kan tidsbestämmas till enligt OmvL. 
Detta för att markera att det fortfarande är livstidsstraffet som är lagens 
strängaste straff.98

 
De extra åtta åren ska skapa en straffskala som ger möjligheten att beakta 
samtliga försvårande samt förmildrande omständigheter vid 
straffmätningen. Minimistraffet 10 års fängelse bör endast användas när 
omständigheterna vid en sammantagen bedömning är att anses som 
förmildrande utan att det för den sakens skull rör sig om dråp. Därifrån ska 
hela straffskalan upp till 18 år användas om inte anledningar finns att 
utdöma livstidsstraffet.99

 
Uppfattningen att avståndet mellan 10 års fängelse och livstid är för stort för 
att en nyanserad straffmätning ska vara möjlig är inte ny. Redan 1953 
påpekade Strafflagberedningen detta i sitt förslag som förekom 
propositionen till den nuvarande brottsbalken.100

 

5.3 Kommentar 

Utvecklingen som beskrivits ovan synliggör en pendeleffekt. Vid pendelns 
första utslag åsyns en utveckling som lett till att allt fler och längre 
livstidstraff avtjänas. För att motverka denna utveckling går HD in och 
stadgar att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste brotten. HD:s 
agerande får pendeln att svänga tillbaka men orsakar en tröskeleffekt som 
gör att det vid straffmätningen är svårt att beakta samtliga försvårande 
omständigheter. Genomröstandet av Prop. 2008/09:118 kan ses som en 
syntes mellan dessa pendelslag. Den nya regleringen kommer dock 
                                                      
95 RättsPM 2007:16 – Påföljd för mord s. 61 
96http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008%2f09%3a
JuU17, 2009-05-20, kl. 12:06 
97 Prop. 2008/09 s. 25 
98 Prop. 2008/09 s. 27 
99 Prop. 2008/09 s. 25 - 28 
100 SOU 1953:17 s. 79 
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troligtvis också att leda till att färre livstidsstraff utdömdes trots att 
straffskalorna i teorin inte ska inkräkta på varandra. HD:s uttalande i NJA 
2007:194, att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste brotten kommer 
nu troligtvis efterföljas i större utsträckning. 
 
Vidare kan utav utvecklingen utläsas att förutsättningarna kring 
livstidsstraffets är lätt påverkbara. Detta har lett till att både längden och 
användandet av livstidsstraffet har skjutit i höjden under den senare hälften 
av 1900-talet. Förändringar inom rättspsykiatrin, den villkorliga 
frigivningen, valet av rubricering, straffmätningen samt tidsbestämningen 
verkade tillsammans vilket skapade en stark synergieffekt. Denna starka 
förändring av påföljden för brottet mord kom utan att någon helhetsbild 
skapats för att förstå dess implikationer. Behovet av förändringen kan också 
ifrågasättas då de allvarligaste våldsbrotten inte ökat nämnvärt till antalet 
eller begåtts med en ökad hänsynslöshet under samma period. Denna 
lättledda utveckling hos livstidsstraffet utgör ett brott mot rådande 
straffrättsliga ideologier då utvidgningar av användandet av straff bör göras 
med försiktighet och föregås av grundliga övervägande enligt SOU 2007:90. 
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6 Argument för och emot 
livstidsstraffet 

Argumenten är hämtade från förarbeten och doktrin där ämnet behandlats. 
Först presenteras de med en objektiv ambition för att sedan följas av min 
egen kritiska tolkning. I detta kapitel är inte mina kommentarer förlagda till 
slutet av framställningen utan återfinns i den löpande texten. Anledningen 
till detta är att jag valt att möta varje argument individuellt och att det därför 
skulle resultera i att läsaren blev tvungen att bläddra fram och tillbaka i 
texten för att se helheten om kommentarerna varit samlade på slutet  

6.1 Argument för livstidsstraffet 
Regeringen lade fram fyra argument till stöd för bibehållandet av 
livstidsstraffet i sin proposition till OmvL. Det första argumentet rör 
livstidsstraffets symbolvärde. Som samhällets yttersta fördömande innebär 
ett nyttjande av detta straff ett klart avståndstagande från de allra svåraste 
brotten. Genom att bibehålla detta straff visas tydligt hur samhället värderar 
de handlingar som belagts med straffet livstids fängelse.101

 
Mycket av livstidsstraffets symbolvärde ligger nog i att det är lagens 
strängaste straff. Om det skulle avskaffas är det troligt att det straff som då 
blev lagens strängaste skulle överta symbolvärdet som tidigare var knutet 
till livstidsstraffet.102 Med utgångspunkt i de i Sverige rådande straffrättsliga 
ideologierna finns det inget objektivt sätt att fastställa vilken straffnivå som 
svarar mot en viss brottslig gärning. Därför kan man inte heller säga att 
livstidsstraffets symbolvärde härstammar från dess dialektik med de brott 
för vilket det är stadgat. Så länge som proportionaliteten i systemet 
upprätthålls finns inget hinder för att byta ut livstidsstraffet med ett 
tidsbestämt straff.103

 
Vidare framförde regeringen att livstidsstraffet tjänar ett syfte ur ett 
samhällsskyddsperspektiv för de tillfällen då en livstidsdömd av olika skäl 
inte bör friges, trots att avtjänandet pågått under lång tid. Resonemanget har 
sin utgångspunkt i att en person som gjort sig skyldig till mycket allvarlig 
brottslighet bör, i de fall det föreligger en risk för återfall i sådana brott, 
kunna hållas frihetsberövad tills en positiv förändring kan påvisas. Om 
istället den dömde erhållit ett tidsbestämt fängelsestraff skulle möjligheten 
att ta hänsyn till risken för återfall i allvarlig brottslighet inte kunna 
beaktas.104

 

                                                      
101 Prop. 2005/06:35 s. 19 
102 Träskman s. 166 - 167 
103 SOU 2007:90 s. 130 
104 Prop. 2005/06:35 s. 19 
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Metoden som argumentet bygger på är selektiv inkapacitering vilket innebär 
att de individer som anses ha högre återfallsrisk döms till längre 
frihetsberövande påföljder än de som anses ha bättre prognos.105 Svenska 
studier visar dock att de brottsförebyggande vinsterna av denna metod är 
begränsade och att den bidrar till en stark ökad fängelsepopulation.106 Att 
använda selektiv inkapacitering är inget unikt för omvandlingsärenden. I 
alla brottmål ska nämligen domstolen alltid ta hänsyn till tidigare 
brottslighet såväl vid straffmätningen som vid påföljdsvalet.107 Utöver 
hänsynen till tidigare brottslighet skall även de förmildrande samt 
försvårande omständigheterna beaktas.108 Dessa åtgärder utgör ett medvetet 
undantag från proportionalitets- och ekvivalensprincipen.109 Även om 
effekterna av individuell inkapacitering är omtvistade är jag beredd att 
acceptera den relativt milda inverkan den har på brottmålsprocessen för att 
den nuvarande ordningen även ger domstolarna möjlighet att beakta 
humanitära intressen. Det finns dock avgörande skillnader mellan 
beaktandet av selektiv inkapacitering i brottmål och i omvandlingsärenden. 
Dessa skillnader gör att användandet av metoden i omvandlingsärenden blir 
mer problematisk. I brottmål är den selektiva inkapaciteringen en del av ett 
system som är tolerant mot förstagångsförbrytare och som kan beakta både 
försvårande och förmildrande omständigheter. Undantaget från 
proportionalitets- och ekvivalensprincipen är i detta sammanhang gjord för 
att tillgodose såväl humanitära intressen som samhällsskyddet.110 Den 
selektiva inkapacitering tillsammans med humanitära ambitioner resulterar i 
ett restriktivare användande av frihetsberövande påföljder. Denna syntes 
syns bäst i BrB 30 kap. 4 § där det står att rätten ska fästa särskilt avseende 
vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl 
till fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde också beakta att den 
tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Inom ramen för 
omvandlingsärenden vägs den individuella inkapaciteringen inte upp av 
humanitära ambitioner som i brottmål vilket oundvikligt leder till längre 
frihetsberövande påföljder. Vid omvandlingsärenden är det endast 
samhällskyddet som tränger undan principerna om proportionalitet och 
ekvivalens vilket jag inte tycker utgör ett godtagbart undantag från dessa 
grundläggande principer. 
 
Samhällskydd kan inte bara uppnås genom inkapacitering utan även genom 
en väl genomförd rehabilitering med en återanpassning till samhället som 
resultat. Innan OmvL infördes riktades kritik mot livstidsstraffet från 
kriminalvården. Kritiken som framfördes var att livstidsstraffet orsakade 
bristande motivation hos de livstidsdömda samt ett ökat lidande genom 
ovissheten rörande strafflängden.111 Kriminalvårdens invändningar har till 
viss del blivit bemötta genom införandet av OmvL, men delar av 

                                                      
105 Sarnecki s.374 
106 Sarnecki s.376-377. 
107 SFS 1962:700 29 kap. 4 §. 30 kap. 4 § 
108 SFS 1962:700 29 kap. 2, 3 §§ 
109 SOU 2007:90 s. 129 
110 SOU 2007:90 s. 129 
111 Med sikte på framtiden s. 82 
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problematiken kvarstår. Ett avskaffande kan leda till ytterligare bättre 
möjligheter för kriminalvården och således bättre resultat för deras insatser, 
vilket troligtvis skulle leda till ett ökat samhällsskydd genom en förbättrad 
kriminalvård. 
 
Genom den ständigt pågående utvärderingen kan ett osunt maktförhållande 
uppstå mellan den intagne och fängelsepersonalen. Ett maktförhållande som 
kan vara påfrestande för den intagne. Dessutom varar ett livstidsstraff i 
mellan 12 och 16,5 år. Vilket är en väldigt lång tid för vem som helst, även 
under normala omständigheter, att inte tappa humöret eller begå ett misstag 
under. Detta har dock tagits hänsyn till i propositionen till OmvL som manar 
till ett visst överseende på grund av det långa frihetsberövandet.112

 
En annan fråga av vikt är hur säkra dessa återfallbedömningar egentligen är. 
Metoderna för att bedöma återfall har genom åren fått kritik. 
Tillvägagångssätten har dock förändrats och numera anser både 
kriminalvården och lagstiftaren att metodernas tillförlitlighet är 
tillfredsställande.113 I detta sammanhang är det intressant att se hur 
återfallsbenägenheten hos livstidsdömda ser ut. Mellan åren 1995 och 2001 
beviljades tjugoen livstidsdömda nåd av regeringen. Av dem har, fram till år 
2007, fem utvisats, fyra avlidit och en överlämnats till rättspsykiatrisk vård. 
Av de resterande elva dömdes tre för nya brott, varav en till fortsatt fängelse 
utan återintagning i anstalt för rattfylleri, en till skyddstillsyn med 
kontraktsvård för mordbrand och en till nytt fängelsestraff för grov 
kvinnofridskränkning.114 Då denna statistik avser livstidsdömda som fått sitt 
straff tidsbestämt genom nåd är det svårt att säga om någon egentlig 
återfallsbedömning gjorts eftersom regeringens beslut inte är motiverade. 
Återfallsbedömning eller ej, likväl är återfallsstatistiken förhållandevis låg 
(3/11 = 27 procent) om man jämför med kortare fängelsestraff. 
Fängelsestraff om högst tre månaders visar på en återfallsrisk om 32 procent 
inom två år efter frigivningen, för 7 till 12 månader är siffran 72 procent och 
för 1 år och mer 51 procent.115 Om den lägre återfallstatistiken beror på att 
regeringen faktiskt utförde återfallsbedömningar eller om andra faktorer 
spelar in är svårt att bedöma. Det statistiska underlag jag presenterat rörande 
livstidsdömda är dessutom för magert för att leda till några säkra slutsatser. 
Min personliga uppfattning är dock att de extra årens betydelse, som man 
genom återfallbedömningen kan ålägga den livstidsdömde, bör vara liten i 
förhållande till ett så pass långt straff. Så trots att återfallsbedömningar 
numera anses tillfredställande i sin validitet är de fortfarande bara 
bedömningar som alltid kan leda till felaktiga slutsatser och vilkas resultat 
är svåra att bestyrka. Så om detta osäkerhetsmoment kan elimineras istället 
för att kontrolleras bör det första vara att föredra. 

                                                      
112 Prop. 2005:06:35 s. 40 - 41 
113 Prop. 2005:06:35 s. 39, Med sikte på framtiden s. 83 
114 Gustavsson, Livstidsdömda - En beskrivning och jämförelse av livstidsdömda 
under 1980-, 1990- och 2000-talet och uppgifter 
om återfall, frigivning, de intagnas egna åsikter 
samt analys av den framtida utvecklingen s. 7 
115 Sarnecki s.368 
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Ett ökat behov av återfallsbedömningar vid tidsbestämningen av 
livstidsstraff härstammar från den rättspsykiatriska reformen som startade på 
80-talet i Sverige. Resultatet av reformen blev att endast personer med rena 
psykossjukdomar dömdes till rättspsykiatriskt vård och därför kom många 
som tidigare skulle ha dömts till rättpsykiatrisk vård att dömas till fängelse, 
med livstidstraffet som möjlig påföljd.116 Denna utveckling har skapat ett 
större behov av återfallbedömningar på grund av de psykiska tillstånden hos 
vissa av de dömda. Om detta förhållande vändes tillbaka och fler dömdes till 
rättspsykiatrisk vård som tidigare, skulle tyngden i samhällsskyddsargument 
minska. Argumentets relevans skulle då skifta till att istället stödja 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Rättspsykiatrisk 
vård med särskild utskrivningsprövning liknar i mångt och mycket ett 
omvandlingsärende. Jag anser dock att den rättspsykiatriska vården med 
särskild utskrivningsprövning är lättare att försvara eftersom behovet av 
samhällsskydd där är större och att de dömdas rättssäkerhet blir bättre 
tillgodosedd på grund av att de får en diagnos. Det är diagnosen som utgör 
grunden för bedömningen huruvida det är farligt att låta en person vistas ute 
i samhället. Genom att de dömda får en diagnos är vägen mot förbättring 
klarare och inte höljt i dunkel som vid återfallsbedömningen i ett 
omvandlingsärende.  
 
Vidare är det accepterat att personer dömda till tidsbestämda påföljder kan 
utveckla negativa trender under verkställighetstiden utan att något går att 
göra åt detta förutom inom ramen för den villkorliga frigivningen. 
Sammanfattningsvis leder den selektiva inkapacitering till begränsade 
resultat som därtill är svåröverskådliga. Utöver detta är metoden ett 
undantag från principerna om proportionalitet och ekvivalens. 
Avslutningsvis skulle en förändring inom rättspsykiatrins område leda till 
ett minskat behov av återfallsbedömningar samt öka rättssäkerheten och 
bättre tillgodose vårdbehovet för de intagna som är psykiskt sjuka. Av dessa 
anledningar anser jag att samhällsskydd som ett argument för livstidsstraffet 
är tunt då de metoder som används kan ifrågasättas utifrån rådande 
straffrättsliga ideologier samt att metoderna till viss del kan ersättas av 
mindre ingripande åtgärder. 
 
Sveriges internationella åtaganden rörande de allvarligaste internationella 
brotten framfördes även det som ett argument för bibehållandet av 
livstidstraffet. Brotten som tas upp som exempel är folkmord och allvarliga 
krigsförbrytelser.117 Då den internationella brottmålsdomstolen kan utdöma 
fängelse i ett bestämt antal år, dock högst 30 år, eller på livstid för liknade 
brott bör Sverige behålla livstidsstraffet för att undvika en avvikande 
påföljdspraxis.118

 
För brott inom denna kategori är regeln att den misstänkte utlämnas för 
prövning vid den domstol som har jurisdiktion. I det hypotetiska fallet att 
                                                      
116 BRÅ 1998:2 Brottsutvecklingen i Sverige 1995 - 1997  s. 40 
117 Prop. 2005/06:35 s. 19 
118 Romstadgan Art. 77 
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Svensk domstol hävdar jurisdiktion för ett sådant fall blir det givetvis 
annorlunda. Antingen anses ett tidsbestämt straff vara tillräckligt även för 
dessa brott eller så finns möjligheten att endast avskaffa livstidsstraffet i 
fredstid. Att endast avskaffa livstidsstraffet i fredstid förefaller dock 
orimligt med tanke på att det är legalitet, förutsägbarhet och enhetlighet som 
ska ligga till grund för Sveriges påföljdssystem.119 Speciella krigslagar 
anser jag endast tillfredställer det ökade behovet av vedergällning som 
uppstår i krigssituationer vilket strider mot modern kriminalpolitik. Därför 
finner jag inget stöd för att bibehålla livstidsstraffet för att kunna bemöta 
Sveriges internationella åtaganden rörande de allvarligaste internationella 
brotten. 
 
Det sista argumentet som presenterades i propositionen var att ett 
avskaffande riskerar att leda till krav på betydligt högre straffmaximum för 
tidsbestämda fängelsestraff generellt.120 Vad som skulle ligga bakom denna 
effekt står inte utskrivet i propositionen. Det kan inte vara åsyftat att de 
tidsbestämda straffmaximumen enbart kommer att höjas för att ta 
livstidsstraffets plats i påföljdssystemet. En sådan utveckling förefaller 
oundviklig och föga uppseendeväckande. Det som avses måste vara en 
effekt som får straffmaximumnivåerna att höjas över de 18–25 år som 
livstidsstraffet i regel bestäms till idag. Effekten som åsyftas skulle kunna 
vara att straffens längd vid ett avskaffande skulle höjas för att försäkra sig 
om att den dömde vid en frigivning fått största möjliga utrymme till 
förbättring, eftersom återfallsrisken inte längre skulle kunna beaktas på 
något annat sätt. 
 
Detta är ett högst spekulativt argument. Först förutsätts ett samhälleligt krav 
på att straffmaximum bör höjas. Därefter förväntas lagstiftaren att 
hörsamma detta krav och höja straffmaximum för de tidsbestämda straffen. 
Inget av detta kan man med säkerhet säga kommer att hända. I Norge 
ersattes livstidstraffet med ett tidsbestämt straff med 21 år som 
straffmaximum.121 Sannolikheten får anses lika stor, om inte större, att 
Sverige tar inspiration av sin nordiska granne vid utformningen av de 
ersättande tidsbestämda straffen istället för att låta straffmaximum skena 
iväg. Argumentet är svagt samt spekulativt och utgör därför ett svagt stöd 
för bibehållandet av livstidsstraffet. 
 
I direktivet som förekom propositionen fanns ytterligare två argument för ett 
bibehållande som av någon anledning utelämnats i propositionen. Där skrivs 
att livstidsstraffet i sin rådande form medger en omprövning efter att en viss 
tid förflutit sedan domen, till skillnad från tidsbestämda straff. Därför finns 
det en risk att ett avskaffande skulle resultera i betydligt längre faktiska 
frihetsberövanden.122

 

                                                      
119 SOU 2007:90 s. 127 
120 Prop. 2005/06:35 s. 19 
121 Träskman s. 166 
122 Dir 2000:85 - Frigivningsprövning av livstidsdömda m.m. s. 5 
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Argumentet bygger på att den tidsbestämda straffskalan som kan komma att 
ersätta livstidsstraffet någorlunda överensstämmer med den tid som 
livstidsstraff i regel omvandlas till, 18–25 år. Det går dock aldrig att veta 
huruvida en viss person skulle få ett längre eller kortare straff med de olika 
modellerna. En sak som går att säga är att det tidsbestämda straffet skulle 
kunna gynna oskötsamma personer då detta inte kan beaktas i samma 
utsträckning. Enligt samma resonemang skulle ett tidsbestämt straff kunna 
missgynna skötsamma personer. Huruvida detta generellt sett leder till 
längre faktiska frihetsberövanden eller om det går jämnt ut är svårt att 
utröna. Dessutom finns möjligheten att den ersättande straffskalan 
understiger den nuvarande omvandlingspraxisen på 18–25 år. Om Sverige 
sätter straffmaximum på 21 år som i Norge kommer ett avskaffande 
definitivt att leda till generellt sett kortare faktiska frihetsberövanden.123 
Argumentet faller på att det är spekulativt samt att det påstådda resultatet är 
väldigt svårbedömt.  
 
Vidare framhålls att livstidsstraffet tjänar ett syfte i krigstillstånd och att det 
vid spioneri och andra grova brott mot rikets säkerhet kan vara fördelaktigt 
om regeringen i dessa fall kan göra en bedömning av när tidpunkten för 
frigivning är lämplig med hänsyn till rikets säkerhet.124

 
Livstidsstraffet används i praktiken för att beivra mord. Det finns dock 
undantagsfall då personer dömts för spioneri men det är inte livstidsstraffets 
verklighet. För dem som dock har dömts till livstids fängelse för spioneri 
har tiden de avtjänat inte varit längre än för andra brott som kan resultera i 
livstids fängelse. Om man ser till de två som kan anses ha varit de värsta 
spionerna i Sveriges historia, Stig Wennerström och Stig Bergling125 fick de 
10 respektive 23 års fängelse.126 Dessa strafftider borde rymmas inom en 
ersättande straffskala om livstidsstraffet avskaffades, vilket gör att 
argumentet faller. 
 
I en BRÅ-rapport som utgavs 1977 diskuterades livstidsstraffet och där 
framkom ett argument som inte framförts i det ovan redovisade materialet. 
Argumentet bestod i att livstidsstraffet i vissa lägen kan användas för att 
bemöta eventuella krav på att återinföra dödsstraffet.127

 
I ett samhälle där det råder debatt om att bibehålla eller avskaffa 
livstidsstraffet torde det inte föreligga någon opinion för dödsstraffets 
återinförande. Argumentet synes vara en onödig försiktighetsåtgärd och kan 
lätt avfärdas. 
 

                                                      
123 Träskman s. 166 
124 Dir 2000:85 s. 5 
125 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level3Page____2399.aspx  
2009-04-18, kl. 15:13 
126 http://www.ne.se/kort/stigbergling, http://www.ne.se/kort/stigvennerstr%C3%B6m  
2009-04-18, kl. 15:13 
127 BRÅ 1997:7 s. 266 
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Livstidsstraffet försvaras även med åberopande av brottsoffrens intressen. 
Det kan anses kränkande för brottsoffret eller dess närstående i de fall 
gärningsmannens straff blir alltför lindrigt. De berörda parterna riskerar 
dessutom att träffa gärningsmannen igen efter att denne frigivits.128

 
Ett samhälle kan och bör göra mycket för de medborgare som blivit utsatta 
för brott. Att gå så långt som att försöka lindra lidandet för en medborgare 
genom att ökade lidandet för en annan leder dock tillbaka till 
talionsprincipen vilken inte hör hemma i en modern kriminalpolitik. 
Argumentet faller på att dess straffrättsideologiska grund inte 
överensstämmer med den nu i Sverige rådande straffrättsideologin. 
 

6.2 Argument emot livstidsstraffet 
Regeringen lade även fram kritik mot livstidsstraffet i propositionen till 
Omvl. Det första av två argument som framfördes rörde livstidsstraffets 
tidsobestämda karaktär. Där hämtar Regeringen stöd från 
Straffrättskommitténs SOU 1986:16 – Påföljd för brott. Kommittén skriver 
att tidsobestämdheten strider mot grundläggande straffrättsliga principer om 
rättvisa och förutsägbarhet och av denna anledning kan livstidsstraffet 
uppfattas som inhumant. Genom detta ställningstagande kritiseras 
livstidsstraffet utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv.129 Det svenska 
påföljdssystemet bör kännetecknas av legalitet, förutsebarhet, 
proportionalitet och ekvivalens.130 Dessa grundläggande principer finns till 
för att forma det svenska straffrättssystemet. För att uppnå rättsäkerhet bör 
därför dessa principer skyddas i samtliga delar av rättssystemet. Utifrån 
detta perspektiv kan kritik riktas mot livstidsstraffet. 
 
Ett rättssäkerhetsproblem har varit den tröskeleffekt som uppstått mellan de 
två alternativa påföljderna till brottet mord, 10 år eller livstidsfängelse. Det 
stora glappet mellan 10 år och det lägsta straff som ett livstidsstraff i dag 
kan omvandlas till 18 år gör att samtliga omständigheter inte kan beaktas 
vid prövningen. Detta omöjliggör en nyanserad straffmätning och kan anses 
bryta mot principerna om förutsägbarhet, proportionalitet och ekvivalens. 
Detta problem har dock lösts genom Prop. 2008/09:118. Den nya 
regleringen kommer att avhjälpa problemet men samtidigt troligtvis minska 
livstidsstraffets betydelse. 
 
Den tvådelade domstolsprövning som livstidsdömda genomgår resulterar 
även den i rättssäkerhetsproblem. Denna uppdelning av bedömningen kan 
leda till att underlaget vid den andra prövningen inte är lika fullständigt som 
vid den första. Den domstol som avgör i ansvarfrågan bör även vara den 
som är mest lämpad att utföra straffmätningen. Vidare kan uppdelningen 
leda till att den domare som dömde till livstids fängelse förväntade sig ett 

                                                      
128 Träskman s. 155  
129 SOU 1986:16 – Påföljd av brott s. 163 
130 SOU 2007:90 s.  127 
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straffvärde, i enlighet med rådande praxis, som var kortare än det som 
utdömdes vid den andra prövningen på grund av att praxis hunnit förändras 
till dess att den andra prövningen kunde genomföras. Detta fenomen kan 
närmast liknas vid att en person som döms till ett tidsbestämt straff om två 
år i fängelse under avtjänandet retroaktivt får sitt straff skärpt till tre år. 
Skärpningen beror då på att straffskalan för det brott som personen begått 
blivit strängare efter ett riskdagsbeslut som togs under tiden som personen 
avtjänade sina ursprungliga två år. Detta fall är ett klart exempel på 
retroaktiv lagstiftning som bryter mot legalitetsprincipen. Om detta fall är 
otänkbart i den svenska rättsstaten ser jag ingen anledning till att det som i 
praktiken är samma fenomen för livstidsdömda borde få fortgå.  
 
Till det tvådelade domstolssystemet hör även risken att samma 
omständighet kan beaktas två gånger till den dömdes nackdel, vilket inte får 
ske i brottmål.131 Först av domstolen som dömer till livstids fängelse men 
sedan även av domstolen som dömer i omvandlingsärendet. 
 
Kopplat till den ovanstående problematiken är livstidsstraffets påverkbara 
natur. Utvidgningar av användandet av straff bör göras med försiktighet och 
endast grundas i mer varaktiga förändringar av faktiska förhållanden eller 
uppfattningar.132 Livstidsstraffets natur tillåter dock att förändringar sker 
mer lättvindigt, vilket påvisats tidigare i arbetet. En del av problemet ligger i 
att det är rotat i det allmänna rättsmedvetandet att domstolar dömer ut straff 
och sänder brottslingar till fängelse. I denna roll är domstolarna trygga. 
Genom livstidsstraffets utformning får dock även utvalda domstolar 
uppgiften att frige brottslingar, då inte heller vilka brottslingar som helst 
utan de som begått de allra grövsta brotten. Media, anhöriga samt 
allmänheten kan sätta stor press på dessa domstolar när de ska fälla sitt 
avgörande. En dansk studie visar dessutom att allmänheten alltid vill ha 
strängare straff oberoende av hur de yttre omständigheterna förändras över 
tiden.133 Eftersom livstidsstraffet är mer flexibelt än ett tidsbestämt straff 
riskerar det därför att med tiden bli allt längre utan att faktiska förhållanden 
i samhället kräver det. Denna utveckling såg ut att bromsas upp med 
införandet av OmvL, som tillsammans med praxis från HD centrerade 
livstidsstraffeta faktiska strafflängd till 18-24 år. Denna grund har dock 
frångåtts i omvandlingsärendet rörande Mattias Flinks omvandling. 
Ytterligare en gång har livstidsstraffet resulterat i allt längre domar bara för 
att möjligheten finns. Enda sättet att stoppa denna utveckling torde vara att 
skapa en fast straffskala även för de grövsta brotten. 
 
Ett annat bekymmer ur ett rättssäkerhetsperspektiv är att beteenden som ute 
i samhället inte skulle bestraffas alls eller beivras med mindre ingripande 
påföljder riskerar att bakas ihop och få en stor betydelse i 
omvandlingsärenden. Den bild som HD gett i NJA 2008:579 pekar 
nämligen på att domstolen i omvandlingsärenden bör skapa en helhetsbild 
av den dömdes situation. I denna helhetsbild riskerar asociala beteenden och 
                                                      
131 Borgeke – Att bestämma påföljd för brott s. 149 
132 SOU 2007:90 s. 130 
133Balvig - Danskernes syn på straf s. 11 
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upprepade mindre förseelser att få oproportionellt svåra följder för den 
intagne. Dessutom kan återfallsriskens särställning kritiseras för att det i 
praktiken leder till att personer får avtjäna strafftid, inte för något som de 
gjort utan för något de förmodas kunna göra. Dessa omständigheter utgör 
var för sig ett avsteg från principerna om proportionalitet, ekvivalens och 
förutsägbarhet. 
 
Allmänna domstolar har en plikt att genom dom eller beslut skilja ett mål 
ifrån sig. Här kan processen i omvandlingsärenden sägas utgöra ett 
undantag, därför att om domstolen anser att underlaget för återfallsrisken 
inte är tillräckligt eller alltför svårbedömt har de möjligheten att inte fatta 
beslut om omvandling för att kunna invänta säkrare underlag. En 
förutsättning för detta är dock att tiden för den tänkta villkorliga 
frigivningen ligger längre fram i tiden än vad som behövs för 
frigivningsförberedelser. Intresset av en ny riskbedömning är dock liten om 
det står klart att återfallsrisken är låg och några särskilda omständigheter 
inte föreligger som gör att den kan antas komma att förändras.134 Göta 
Hovrätt har dock i Mattias Flinks omvandlingsärende öppnat dörren för en 
större frihet hos domstolarna att vänta med att fatta beslut. I det ärendet 
valde domstolen att inte omvandla trots att återfallsrisken bedömdes som låg 
och inga särskilda omständigheter åberopats. Detta system gör att 
livstidsdömda inte har samma rättigheter gentemot domstolsväsendet som 
andra, vilket bryter mot ekvivalensprincipen. 
 
Kopplat till rättssäkerhetsargumentet är frågan om ifall de psykiska 
påfrestningar som livstidsstraffet medför för den dömde är så pass inhumana 
att det skulle strida mot den Europeiska Människorättskonventionens förbud 
mot inhumana straff.135 Det är inte sannolikt att Människorättsdomstolen i 
ett konkret ärende skulle anse att livstidsstraffet strider mot de mänskliga 
rättigheterna. Domstolen ansåg nämligen, i dom från 1999, att det inte fanns 
några hinder mot att använda ett tidsobestämt straff när två tioåriga pojkar 
dömts för mord. I domen konstaterades det bestämt att Europakonventionen 
inte kan anses utgöra något hinder för att döma barn eller unga personer till 
ett tidsobestämt straff.136

 
Sammanfattningsvis skapar den nuvarande utformningen av livstidsstraffet 
många problem sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Omfattningen av vissa 
av dessa problem har minskat eller försvunnit genom införandet av OmvL 
och Prop. 2008/09:118 men många kvarstår utan förändring. En bristande 
rättssäkerhet som enligt mig inte kan vägas upp av de små vinster som görs 
inom området samhällsskydd gör detta till ett strakt argument emot 
livstidsstraffet. 
 
Det andra argumentet som framfördes av Regeringen i propositionen till 
OmvL. är grundat i kriminalvårdens kritik av livstidsstraffet. Enligt 
kriminalvården försvåras planeringen av en meningsfull straffverkställighet 
                                                      
134 NJA 2008:579 
135 Träskman s. 156 
136 T mot Storbritannien och V mot Storbritannien, dom 16 december 1999 
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genom livstidsstraffets tidsobestämdhet. Kriminalvårdslagstiftningen 
grundar sig i att den intagne efter en viss tid ska friges. All 
straffverkställighet utformas därför så att den intagnes möjligheter till ett 
laglydigt liv efter frigivningen ska öka. Om frigivningsdatumet är osäkert är 
det betydligt svårare att motivera den intagne att aktivt delta i planeringen 
och utförandet av en straffverkställighet. Ett system med större 
förutsägbarhet  har efterfrågats då det skulle göra de långa 
frihetsberövandena mer meningsfulla för den intagne.137  
 
Även här får Kriminalvårdens invändningar till viss del anses ha blivit 
bemötta genom införandet av OmvL, samtidigt som delar av problematiken 
kvarstår. Ett avskaffande skulle troligtvis leda till ytterligare bättre 
möjligheter för kriminalvården och således bättre resultat för deras insatser.  
 
Utöver de två argumenten mot livstidsstraffet som togs upp av Regeringen 
finns det fler som är värda att redovisa. Livstidsstraffets symbolvärde kan 
inte bara användas som ett argument för livstidsstraffet utan även som ett 
argument mot det. Att det strängaste straffet som kan utdelas i Sverige 
endast förekommer på pappret och inte i praktiken kan skada straffsystemets 
trovärdighet. Istället för att vara ett klart avståndstagande från de allra 
svåraste brotten kan det uppfattas som diffust samt ett tomt hot vilket kan få 
negativa effekter.138  
 
Att livstidstraffet är formellt tror jag inte skadar straffsystemets trovärdighet 
då även tidsbestämda straff inte är vad de framställs som med tanke på den 
villkorliga frigivningen. Därför tror jag inte att den långa traditionen med 
formella livstidsstraff i Sverige får negativa effekter för straffsystemets 
trovärdighet. Däremot bör en straffskala med tidsbestämda straff för de 
grövsta brotten skapa ett tydligare ställningstagande mot dessa brott och 
således öka symbolvärdet hos dessa straff. Detta eftersom många brott av 
varierande grovhet i det nuvarande systemet bakas samman i livstidsstraffet, 
vilket leder till att det minst grova brottet kommer att svara även för det 
grövsta när det kommer till symbolvärdet. 
 
Det sista motargumentet är att det nuvarande formella livstidsstraffet kan 
leda till ett faktiskt livstidsstraff vid ändrade samhällsförhållanden. För att 
eliminera risken att ett faktiskt livstidsstraff successivt införs bör därför 
livstidsstraffet avskaffas.139

 
Risken för att det formella livstidsstraffet övergår till ett faktiskt får anses 
liten då det inte finns någon allmän opinion för så stränga straff. Dessutom 
har det formella livstidsstraffet en lång historia i Sverige vilket även det 
talar emot att ett faktiskt livstidsstraff skulle återinföras. Risken med 
livstidsstraffet i dagsläget är snarare att dess utformning gör att längden på 
straffet kan fluktuera kraftigt vilket ofrånkomligen leder till 
rättssäkerhetsproblem som redovisats ovan. 
                                                      
137 Med sikte på framtiden s. 82 
138 BRÅ 1977:7 s. 266, SOU 2007:90 s. 139 
139 BRÅ 1977:7 s. 266 
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7 Slutsatser 

7.1 Bör livstidsstraffet behållas eller 
avskaffas i Sverige? 

Ur ett rättshistoriskt perspektiv uppkom livstidsstraffet som ett humanare 
alternativ till dödsstraffet. Successivt trängdes dödsstraffet ut och 
livstidsstraffet övertog dess plats som lagens strängaste straff. I få fall 
genom livstidsstraffets historia har straffet inneburit att en livstid i fängelse 
verkligen avtjänats. Statsmakten valde nämligen tidigt att genom nåd 
begränsa strafflängden. Skälen till detta kan ha varit både ekonomiska och 
humana, men det kan även ses som ett sätt att demonstrera statens makt. 
Genom nådeinstitutet kunde staten agera både bestraffare och förlåtare över 
samma handling. 
 
Genom demokratisering av Sverige tog regeringen över handläggningen av 
nådeärendena. Arvet från kungamaktens beslutsfattande märktes dock 
fortfarande inom nådeförfarandet. Besluten var diskretionära och 
omotiverade och genomsyrades inte av den öppenhet som det övriga 
rättsväsendet kommit att karaktäriseras av genom 
demokratiseringsprocessen. Nådeförfarandet kom även att påverkas av 
behandlingstanken som hade sin uppkomst genom välfärdsbygget. Att döma 
till en tidsobestämd påföljd för att sedan bevilja frigivning först när detta 
ansågs lämpligt var helt i linje med behandlingstankens syften. På detta sätt 
kan det tidsobestämda livstidsstraffet sägas vara ett arv från det förflutna 
som fick sin fortsatta existens berättigad genom behandlingstankens 
ideologier. När sedan behandlingstanken började kritiseras riktades därför 
även kritik mot livstidsstraffets dåvarande utformning. Denna kritik 
utmynnade i stiftandet av OmvL. Mycket av kritiken kvarstår dock och även 
OmvL kan anses ha sina rötter i behandlingstanken. Livstidsstraffet utgör på 
detta sätt ett medvetet undantag från den rådande straffrättsliga ideologin. 
Är detta undantag legitimt eller ett tecken på att den svenska rättsstaten har 
utvecklats i en riktning där livstidsstraffet inte längre är önskvärt? Vid 
omvandlingsärenden är det endast samhällsskyddet som tränger undan 
principerna om proportionalitet och ekvivalens och inte som vid 
straffmätningen i ett brottmål, där undantag från dessa principer vägs upp av 
humanitära ambitioner. Då förfarandet i ett omvandlingsärende inte väger 
upp dessa inskränkningar av de systemgrundade principerna tycker jag inte 
att det utgör något legitimt undantag från den rådande straffrättsliga 
ideologin. 
 
Utöver den straffrättsideologiska utvecklingen talar även förändringar inom 
lagstiftningsområdet samt praxis för ett stundande avskaffande. Först kom 
OmvL, som visserligen behöll de grundläggande dragen hos ett tidsobestämt 
straff, men som samtidigt tog avstånd från det diskretionära och 
omotiverade nådeförfarandet. Tanken var dessutom att öka förutsägbarheten 
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genom att uppställa kriterier för tidsbestämning samt att skapa ett spann 
inom vilket de vanligaste fallen bör tidsbestämmas. Vidare bestämdes att 
domstolen genom OmvL skulle tidsbestämma datumet för den faktiska 
frigivningen och inte bestämma datumet för den villkorliga frigivningen, 
vilket gjorde att livstidsstraffet kan sägas ha förlorat sin särställning och nu 
endast är ett tidsobestämt straff. Vad gäller praxis har HD i NJA 2008:579 
yttrat att livstidsstraffet som regel bör tidsbestämmas vid den första ansökan 
efter att 10 år har avtjänats. Detta talar för att HD vill tona ner behovet av en 
kontinuerlig bedömning av de livstidsdömda. Dessa omständigheter 
tillsammans gör att livstidsstraffet numera kan liknas vid ett tidsbestämt 
straff med den största skillnaden att straffmätningen inte sker vid samma 
tillfälle som påföljdsbestämmelsen. Viljan att skapa ett rättssäkrare system 
för de livstidsdömda finns således hos lagstiftaren trots oförmågan att helt 
släppa det gamla systemet. Till sist bör även nämnas Prop. 2008/09:118 som 
föranlett en höjning av de tidsbestämda straffskalorna för de grövsta brotten 
och därigenom troligtvis kommer att minska livstidsstraffets betydelse 
avsevärt. 
 
Enligt mig finns således stöd för ett avskaffande av livstidsstraffet i både 
den rådande straffrättsliga ideologin och den straffrättsliga utvecklingen. De 
mest grundläggande förutsättningar föreligger alltså för ett avskaffande. 
Med de stora dragen klarlagda är nästa steg att bedöma de argument som 
förts för och emot livstidsstraffet. Eftersom en bedömning av för- och 
motargument redan gjorts i föregående kapitel kommer endast huvuddragen 
av de viktigaste argumenten att redovisas här. 
 
Det enda argumentet för ett bibehållande av livstidsstraffet värt att redovisa 
anser jag är det samhällsskydd som kan tänkas uppstå genom det nuvarande 
systemet. Problemet med argumentet är dock att ett ökat samhällsskydd kan 
uppnås genom betydlig måttfullare åtgärder för den dömde. Till viss del kan 
även ett avskaffande anses leda till ett ökat samhällskydd genom att det 
skulle underlätta för kriminalvården samt öka motivationen för den dömde. 
Dessutom anser jag att undantaget från de systemgrundande principerna om 
proportionalitet och ekvivalens är för stort för att de svåröverskådliga 
vinsterna av den rådande modellen ska väga upp för detta. 
 
Däremot tycker jag att det finns flera argument för ett avskaffande av 
livstidsstraffet som tål en närmare granskning. De starkaste argumenten mot 
livstidsstraffet kan alla hänföras till den bristande rättssäkerheten. För att ett 
samhälle ska vara rättssäkert räcker det inte med att de grundläggande 
medborgerliga rättigheterna garanteras majoriteten av befolkningen. För 
huvuddelen av befolkning blir nämligen dessa frågor aldrig aktuella. Det är i 
periferin, hos minoriteter eller som i livstidsstraffets fall hos samhällets 
grövsta brottslingar som kampen för ett rättssäkert samhälle utkämpas. 
Varje medborgare i en demokratisk stat besitter medborgerliga rättigheter 
som aldrig bör utsläckas oberoende av dennes handlingar. Anledningen till 
detta är att dessa rättigheter inte bara är knutna till individen utan även till 
det demokratiska idealet. Detta ideal kan i sig själv inte försvaras utan 
endast dess manifestation i samhällets medborgare. 
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Utöver rättssäkerheten finner jag även argumentet som stadgar att 
livstidsstraffet försvårar en meningsfull straffverkställighet hållbart. 
Visserligen har läget blivit bättre med OmvL men jag tror ändå att en 
övergång till en fast straffskala skulle eliminera problemen som är knuta till 
livstidsstraffet istället för att endast mildra dem. Dessutom, som nämnts 
ovan, skulle en bättre genomförd straffverkställighet kunna leda till ökat 
samhällsskydd genom en bättre återanpassning till samhället. 
 
Av dessa anledningar anser jag att livstidsstraffet bör avskaffas i Sverige. 
Med livstidsstraffet avser jag den nuvarande utformningen med ett 
tidsobestämt straff som tidsbestäms antingen genom nåd eller omvandling. 
Eftersom detta blev svaret på min första frågeställning följer nedan svaret på 
min andra kompletterande frågeställning. 
 

7.2 Vad bör livstidsstraffet ersättas med? 
Min kompletterande frågeställning är en fråga som egentligen kräver mer 
utrymme än jag har möjlighet att ge den i detta arbete. Min intention är 
därför inte att presentera ett fullgott förslag till vad livstidsstraffet bör 
ersättas med. Istället är min avsikt att endast ge en översiktlig bild av vad 
som bör beaktas vid ett eventuellt avskaffande. 
 
För att se vad ett livstidsstraff kan ersättas med efter ett avskaffande går det 
att se till Sveriges grannland Norge som avskaffade livstidsstraffet i fredstid 
1981.140 Vid avskaffandet höjdes maximistraffet till 21 år för de fasta 
straffskalorna. I Norge kan dock särskilt farliga brottslingar dömas till 
påföljden förvaring. Förvaring används när ett tidsbestämt straff inte anses 
tillräckligt för att värna samhället. Om förvaringsstraffet ska utdömas 
förutsätts dock dels att gärningsmannen gjort sig skyldig till allvarlig 
våldsbrottslighet, dels att det finns en överhängande risk för återfall i sådan 
brottslighet. Förvaringen kan förlängas med max 5 år i taget på talan av 
åklagare vilket innebär att det kan betraktas som ett tidsobestämt straff. Det 
finns dock en tidsram som begränsar strafftiden vid förvaring. Denna 
tidsram bör inte understiga 15 år och får inte överstiga 21 år.141

 
Även om Norges kompromiss uppställer ett högsta tak för strafftiden vid 
förvaring bör i princip samma rättssäkerhets- och verkställighetsproblem 
göra sig gällande som vid den svenska regleringen kring OmvL. För att helt 
råda bot på dessa problem bör därför en fast straffskala, med samma 
regleringar kring verkställigheten och den villkorliga frigivningen som idag 
gäller för tidsbestämda straff, införas i Sverige utan möjlighet till 
extraordinära påföljder såsom förvaring. Enda undantaget från det bör vara 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som har andra 
motiv än övriga påföljder. På detta sätt skulle en homogen kriminalvård 

                                                      
140 SOU 2002:26 s. 101 
141 SOU 2007:90 s. 104 
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samt ett stabilare påföljdssystem med möjlighet till mer nyanserade 
straffmätningar skapas. 
 
Min åsikt är således att en fast straffskala bör ersätta den nuvarande 
regleringen kring livstidsstraffet. Nästa fråga blir då hur mycket 
straffmaximum bör höjas för att kompensera livstidsstraffets bortfall. HD 
har i NJA 2008:579 yttrat att det tidsintervall som OmvL idag motsvarar, 18 
- 25 år , troligtvis till viss del överskrider det fängelsemaximum som skulle 
kunna antas införas om livstidsstraffet skulle komma att ersättas med ett 
tidsbestämt straff. Ett tänkt straffmaximum torde därför ligga mellan 21 och 
24 år förutsatt att Norges val av straffmaximum kan ge någon form av 
vägledning för det svenska valet. 
 
I diskussionen för ersättandet av livstidsstraffet bör man göra en noggrann 
övervägning för samtliga brott som har livstids fängelse i straffskalan. 
Eftersom det idag i praktiken endast är mord som leder till livstidsstraff bör 
försiktighet iakttas så att inte straffskalorna skenar iväg för andra brott med 
livstids fängelse i straffskalan. För brott vilka det inte föreligger något 
faktiskt behov för strängare påföljder och där livstidsstraffet tidigare aldrig 
eller ytterst sällan utdömts bör ändringen av straffskalorna vara restriktiv. 
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Den enskilt största kategorin, personlighetsstörningar, utgjorde nära 40 
procent av gruppen. Gärningspersoner med personlighetsstörning utgör ofta 
en stor andel av brottspopulationer vid grova våldsbrott De 
personlighetsstörda gärningspersoner som förekommer vid dödligt våld kan 
i huvudsak sägas karaktäriseras av att ha bland annat 
impulskontrollstörningar eller avsaknad av/eller bristande empatiförmåga, 
något som lätt kan leda till våld.  
 
Kategorin psykoser omfattar ett antal olika diagnoser, såsom olika typer av 
schizofreni och depressioner. Psykossjukdomar är det som tidigare 
benämndes som sinnessjukdomar. Även om de olika sjukdomstillstånden 
inom kategorin skiljer sig åt på många sätt, är en gemensam nämnare att 
verklighetsuppfattningen är störd genom exempelvis hallucinationer. Detta 
kan leda till vanföreställningar, missförstånd och missuppfattningar i olika 
situationer, vilket i sin tur kan leda till våldsamma handlingar. 
 
Gruppen övrigt, som utgör en knapp tredjedel av de undersökta, innehåller 
ett antal olika och disparata typer av psykiska störningar. Det är här fråga 
om missbruksrelaterade diagnoser, liksom om olika typer av stressrelaterade 
syndrom, men även vissa typer av depressioner och neuropsykiatriska 
störningar finns inom denna grupp. 
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Den stora ökningen av antalet anmälda brott, kriminalstatistiken, sedan 
början 1990-talet förklaras i huvudsak av det anmälningssystem som polisen 
då införde och som bland annat innebar att de manuella kontrollerna av 
anmälningarna blev färre än tidigare. 
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