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Summary 
This essay discusses how the law (2006:45) on conversion of the life 
imprisonment in practice is being interpreted by courts, first hand by the 
lower criminal court in Örebro. The essay also aims to investigate what 
happened to the life imprisenment since the adoption of this new law. The 
take-off point of the essay is ten cases from Örebro lower criminal court, 
where the condemned have been in prison for at least ten years and nine 
months to at most fourteen years. Four of these cases were given approval 
by the lower court while the six remaining were rejected.  
 
During the past few years we have seen a development towards a larger 
number of  lifers. June 10, 2008 this number has reached 160 people. This 
increase in the number is partly due to a larger number of people being 
sentenced to life imprisonment each year and also partly due to that the 
people today are in prison for a longer time.  
 
Because of criticism of this development, among other issues, the 
government decided to work out a proposal at a new system for the 
probation of whether a lifer should get his or her imprisonment dated. 
Hereby, the government hopes to improve the predictability, the rule of law 
and the content of the stay in prison for these people. This new law enacts 
the following criterias for conversion to a temporal imprisonment; the 
served time, the circumstances that according to the original judgement 
were in position to influence the length of the imprisonment, the risk that the 
condemned relapses to severe criminality, the negative behaviour og the 
convicted during his or her stay in prison and the convicteds contribution to 
furthering his or her adaptation of a life in society. 
 
The proposal was criticized along the way by consultive bodies. The 
criticism was mainly about the problem of estimating the severeness of an 
act solely based on a ten year old judgement and the fact that it is not 
acceptable to keep someone in prison for preventive reasons. 
 
May 21, 2008 the Supreme Court came with a verdict regarding three cases 
of conversion of life imprisonment. The message was that it is possible to 
convert even if it means that the conditional discharge wont be carried out 
for several years. The length of the imprisonment should be set to 
somewhere between 18 to 25 years depending on the severeness of the 
crime and the need for preparation for the discharge of the convicted. 
 
While studying the cases from Örebro lower criminal court I found a clear 
relation between whether conversion was permitted and whether the 
convicted was found to have served enough time relative to the crime 
committed. When estimating the severeness of the crime the court used 
specific variables; the victims suffering and death agony, the cruelty of the 
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crime, the victims vulnerability and the other crimes included in the life 
imprisonment judgement. 
 
The following can be concluded regarding the served time and the 
denomination of the severeness of the crimes from studying the topical 
praxis. When the severeness of the crime is found to be exceedingly high, 
just over thirteen years was enough for conversion. However, when the 
severeness of the crime is high thirteen years was enough for convertion. In 
one case the court did not consider just over thirteen tears as enough when 
the severeness was very substantially, yet in another case allmost thirteen 
years was enough with the same denomination of the severeness. Twelve 
years was enough in a case where the severeness of the crime was 
substantially. Since the statement of the Supreme court it is perhaps only a 
limited value in trying to deduce this kind of praxis. 
 
We have today, since the adoption of the new law, a somewhat better 
position for a predictable system. The prerequisites are written in law and 
the process is public with a prosecutor and a public defender. The convicted 
is now aware of which circumstances can be essential in general and which 
was essential in his or her specific case. If praxis now develops to be even 
more uniform we could come to a situation where it is possible to see from 
the start approximetely how long the imprisonment ought to be in each 
specific case. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats utreder hur lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på 
livstid används i praktiken av, i första hand, Örebro tingsrätt. Därmed syftar 
den även till att diskutera vad som har hänt med livstidsstraffet sedan 
införandet av denna lag. Utgångspunkt är tio rättsfall från Örebro tingsrätt 
som behandlar fall där den dömde vid prövningstidpunkten avtjänat som 
lägst tio år och nio månader och som högst fjorton år. Fyra av dessa fick 
bifall av tingsrätten och övriga sex fick avslag på sin ansökan om 
omvandling. 
 
De senaste åren har utvecklingen gått mot att fler och fler avtjänar 
fängelsestraff på livstid. Den 10 juni 2008 rörde det sig om 160 personer. 
Ökningen beror dels på att fler döms till livstidsstraff och dels på att dessa 
idag avtjänar längre tid än tidigare.  
 
Det var mot bakgrund av kritiken mot denna utveckling som regeringen 
tillsatte en utredning med uppdrag att utarbeta ett förslag till en ny ordning 
för prövningen av frigivning av livstidsdömda. Man vill därmed förbättra 
förutsebarheten, rättssäkerheten och innehållet i anstaltsvistelsen för dessa 
personer. Detta initiativ resulterade i den nya lagen som stadgar följande 
kriterier för att omvandling ska kunna ske; den tid som den dömde har 
avtjänat, 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 samt om den dömde har medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället. 
 
Förslaget mötte kritik från olika remissinstanser innebärande bland annat att 
det är problematiskt att göra välgrundade straffmätningar baserade enbart på 
tio år gamla domar samt att det inte är acceptabelt att hålla någon inspärrad 
på grund av risk för återfall i brott. 
 
Den 21 maj i år kom Högsta domstolen med beslut beträffande tre fall av 
omvandling av livstidsstraff. Den uttalade då bland annat att en omvandling 
ska kunna ske även om det medför att den villkorliga frigivningen kommer 
att ligga flera år fram i tiden. Beträffande fängelsestraffets längd menar HD 
att man i stället vid prövningen utifrån straffvärdebedömningen ska göra en 
kategorisering inom spannet 18-25 år samt beakta den dömdes behov av 
frigivningsförberedelser. 
 
Beträffande vad som i Örebro tingsrätt blir avgörande för om omvandling 
medges finner jag här ett direkt samband med huruvida tillräckligt lång tid 
anses ha avtjänats i förhållande till brottets straffvärde. Vid bedömningen av 
straffvärdet har tingsrätten fäst stor vikt vid faktorer såsom att offret utsätts 
för svåra lidanden och dödsångest, om brottet begåtts med grymhet och 
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offret varit skydds- och försvarslöst samt att även andra brott ingått i 
livstidsdomen.  
 
Följande kan utläsas ur Örebro tingsrätts praxis beträffande avtjänad tid och 
benämningen av brottets straffvärde. I de fall straffvärdet bedömts vara 
synnerligen högt har drygt tretton år inte varit tillräckligt för omvandling. 
Om det bedömts vara högt är däremot tretton år tillräckligt för omvandling. 
Örebro tingsrätt ansåg lite mer än tretton år inte vara tillräckligt vid ett 
mycket betydande straffvärde, samtidigt som den i ett annat fall ansåg 
nästan tretton år vara tillräckligt i förhållande till detta straffvärde. Tolv år 
och fyra månader har räckt för bifall vid ett straffvärde som bedömts som 
betydande. Betydelsen av att försöka utläsa denna typ av praxis är måhända 
något begränsat efter Högsta domstolens uttalande.  
 
Förutsättningarna för ett rättssäkert system är idag något bättre, eftersom 
kriterierna är fastslagna i lag, förfarandet är offentligt, det sker med en 
åklagare på ena sidan och en försvarare på den andra samt kan granskas av 
allmänheten. Eftersom den dömde nu är medveten om vilka faktorer som 
kan bli avgörande samt får veta vilka som blivit avgörande i just dennes fall, 
får definitivt även förutsebarheten sägas ha ökat. Om praxis utvecklas till att 
bli än mer enhetlig kommer den dömde att från början kunna ha en 
någorlunda klar uppfattning om längden på det fängelsestraff som ska 
avtjänas. 
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1 Inledning 
”Trots att livstidsstraffet är en tidsobestämd påföljd bör den dömde kunna 
räkna med att han under givna förutsättningar någon gång ska komma att 
friges”1  
 
Livstidsstraffet är det strängaste fördömandet av en handling som samhället 
idag kan använda sig av. Detta straff, samt frågan om hur en eventuell 
frigivning från det ska se ut, handlar alltså om hur vi ska handskas med de 
brott vi anser vara de allra allvarligaste. Att antalet livstidsdömda ökat 
drastiskt visar hur viktigt det är att hålla denna diskussion vid liv. Detta är 
också ett ämne som varit aktuellt de senaste åren, dels genom införandet av 
den lag som denna uppsats behandlar, och dels genom diskussionen om 
straffet för mord. Frågan är intressant även ur ett bestraffningsideologiskt 
perspektiv, då den aktualiserar en diskussion kring på vilka grunder och av 
vilka anledningar vi anser att vi ska hålla personer inlåsta. 
  
När en ny lag stiftas innebär det alltid att domstolen vid tillämpningen av 
denna tvingas välja vägar för att tolka denna på bästa sätt. Frågan om 
rättssäkerhet och förutsebarhet infinner sig. Hur försäkrar man sig om att 
lika fall bedöms lika och olika fall olika? Tillämpningen av en ny lag är 
alltid en anledning till granskning. Slår motiven till lagen igenom i 
praktiken? 
 
Från att tidigare genom nådeinstitutet ha skett som ett diskretionärt 
förfarande kan systemet med frigivning av livstidsdömda nu för första 
gången granskas ordentligt. Detta är självfallet intressant och viktigt för att 
ytterligare belysa, diskutera och ifrågasätta vårt straffrättsliga system.  
 

1.1    Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda vad som har hänt 
med livstidsstraffet sedan införandet av lagen (2006:45) om omvandling av 
fängelse på livstid. Fokus ligger på en rättsfallsstudie av tio fall från Örebro 
tingsrätt. Denna studie syftar till att klargöra vad som i praktiken blir 
avgörande vid prövningen av omvandling och vad man härvid tar hänsyn 
till. 
 
 
 

                                                 
1 SOU 2002:26 s.119 
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1.2 Frågeställningar 
För det ovannämnda syftet har följande frågeställningar formulerats. 
 

 Vad har blivit avgörande för bifall respektive avslag? 
 Vilka faktorer har fått betydelse vid prövningen? 
 Hur förhåller sig HD:s uttalande angående OmvL till Örebro 

tingsrätts hittillsvarande praxis? 
 Vilka slutsatser kan man utifrån detta dra om hur livstidsstraffet i 

praktiken ser ut idag? 
 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie begränsar sig till att i första hand granska prövningen i Örebro 
tingsrätt, hur denna gått till och vilka utmärkande drag som härur kan 
skönjas. Jag har därför inte närmare gått in i avgöranden från Göta Hovrätt 
som är andra instans. Vid de fall som gått vidare till hovrätten nämns dock 
utslaget från denna, samt i ett fall ett utförligare referat på grund av att 
hovrätten kom till annat domslut än tingsrätten. 
 
Omvandlingen av livstids fängelse till ett tidsbestämt straff kan diskuteras 
utifrån flera olika perspektiv. Jag kommer främst att undersöka det utifrån 
ett rättssäkerhets- och förutsebarhetsperspektiv. Man kan även tänka sig en 
intressant diskussion utifrån ett bestraffningsideologiskt perspektiv, främst 
med tanke på att kriteriet risk för återfall vid bedömningen har getts en 
särskild tyngd, eller ett konstitutionellt perspektiv med utgångspunkt i det 
faktum att en domstol kan sägas ändra en dom som en annan domstol, 
måhända en högre instans, dömt ut. Detta är dock inga diskussioner jag 
kommer att gå närmare in på i denna uppsats.  
 

1.4    Metod och material 
Jag har använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod. Den teoretiska 
delen om livstidsstraffet har jag grundat på förarbeten samt information från 
kriminalvårdens hemsida. Studien går i huvudsak ut på att jag har granskat 
förarbeten och, framför allt, rättsfall från Örebro tingsrätt. Urvalet av 
rättsfall grundar sig på studier i ämnet som gjorts av docent Helén 
Örnemark Hansen vid Lunds universitet och som bland annat resulterat i 
artikeln En domare dömer – en annan bedömer. Av denna artikel framgår 
att i de fall då den dömde avtjänat elva år eller mindre har ansökan i 
samtliga fall avslagits och i de fall då den dömde avtjänat fjorton år eller 
mer har ansökan i samtliga fall utom ett bifallits.2  Jag har därför utifrån 
detta funnit det lämpligt att välja ut tio fall där den dömde avtjänat tid som 

                                                 
2 Örnemark Hansen s.7 
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ligger i detta spann eller strax utanför för att granska vad som blivit 
avgörande för bifall eller avslag.  
 

1.5   Disposition 
Uppsatsen börjar med en kortare presentation av vad livstidsstraffet innebär, 
för vilka brott detta är föreskrivet samt hur utvecklingen sett ut. Därefter 
följer ett kapitel om Omvandlingslagen där dess bestämmelser, tillkomst 
och bakomliggande motiv presenteras. I detta kapitel redogörs även för ett 
beslut från Högsta domstolen i frågan. Huvudfokus i uppsatsen ligger på 
den rättsfallsstudie som därpå följer. I analysen drar jag slutsatser av vad 
som framkommit i rättsfallstudien och kopplar detta till vad som i kapitel 
två sagts om Omvandlingslagens bestämmelser och syften samt vad HD 
uttalat.   
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2 Om livstidsstraffet 

2.1    Brotten 

Fängelse på livstid är i svensk rätt föreskrivet för 29 olika brott. För 
samtliga dessa brott är det även stadgat ett tidsbestämt straff, vilket medför 
att livstidsstraffet alltså alltid är fakultativt. De brott som kan medföra 
fängelsestraff på livstid är till exempel mord, människorov, grov 
mordbrand, grovt spioneri, landsförräderi, folkmord och terroristbrott.3  
 
Av dem som idag avtjänar livstidsstraff är samtliga dömda för mord 
alternativt medhjälp, försök eller anstiftan till mord.4  
 
Enligt 29 kap 7 § andra stycket BrB får ingen dömas till fängelse på livstid 
för brott som han eller hon begått före 21 års ålder. 
 

2.2    Verkställighet 
Verkställigheten av ett livstidsstraff inleds med att en individuell risk- och 
behovsprofil upprättas som sedan ligger till grund för vilken anstalt som den 
dömde placeras på. Vanligen placeras den dömde därefter på en anstalt med 
hög säkerhet. Omkring hälften av de livstidsdömda är idag placerade på 
kriminalvårdsanstalterna Hall eller Kumla. Den dömdes vålds- och 
rymningsbenägenhet samt förordnande om utvisning i domen är sådana 
faktorer som kan ha betydelse för placeringen. En verkställighetsplan ska 
upprättas för varje intagen och denne ska ges möjlighet till arbete, 
undervisning, utbildning, arbetsträning, lämplig fritidssysselsättning, särskilt 
anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk eller 
annan lämplig sysselsättning som främjar hans eller hennes anpassning till 
samhället efter frigivningen.5   
 
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) är tillämplig på de intagna. Denna 
stadgar bland annat ett skötsamhetskrav, innebärande att den dömde kan få 
indragna permissioner eller framflyttad villkorlig frigivning om han eller 
hon bryter mot vad som gäller för verkställigheten. Enligt 4 § KvaL ska 
verkställigheten redan från början vara inriktad på att förbereda den intagne 
på ett liv utan kriminalitet och droger efter frigivningen och 33 § stadgar att 
den sista tiden ska vara inriktad på konkreta förberedelser för den intagnes 
övergång från ett anstaltsliv till ett liv i frihet. 
 
 
                                                 
3 SOU 2007:90 s.44 
4 Prop. 2005/06:35 s.13 
5 Prop. 2005/06:35 s.14 
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2.3    Nåd 
Sedan länge finns möjligheten för livstidsdömda att, med stöd av 11 kapitlet 
13 § första stycket RF, hos regeringen söka nåd för att därigenom få sitt 
straff tidsbestämt. Detta är inget som har ändrats genom införandet av 
Omvandlingslagen. Förfarandet är diskretionärt och ensidigt, vilket bland 
annat innebär att ingen kan kräva att bli benådad eller att få del av skälen till 
nådebeslutet. De omständigheter som brukar beaktas i nådeärenden i 
allmänhet är främst sådana som inträffat efter domstolens prövning, såsom 
medicinska eller sociala skäl, hänsyn till anhöriga samt rehabiliteringsskäl. 
Vid bedömningen av tidsbestämningen av livstidsstraff tar man dock hänsyn 
till faktorer såsom brottet och omständigheterna kring detta, den tid den 
dömde varit frihetsberövad, risken för återfall i brott, den dömdes fysiska 
och psykiska hälsa, skötsamhet och utveckling under anstaltsvistelsen samt 
frigivningsförhållanden. Om tidsbestämning medges sker denna normalt 
med beaktande av den tid som kriminalvården anser sig behöva för att 
förbereda den dömde för frigivningen, vanligtvis något eller några år.6   
 

2.4    Utveckling 

Den 10 juni 2008 avtjänade 160 personer fängelsestraff på livstid i Sverige. 
Av dessa var fem personer kvinnor. Den yngste var 22 år och den äldste 80 
år. 1991 avtjänade 35 personer livstidsstraff i Sverige. Det har alltså blivit 
fler och fler som avtjänar detta straff. Ökningen beror dels på att fler döms 
till livstid och dels på att de livstidsdömda idag avtjänar längre tid än 
tidigare. 7

 
Beträffande det dödliga våldet överlag i samhället så har morddomarna ökat 
från omkring 35 per år i början av 1990-talet till omkring 45 per år under 
2000-talet. Antalet domar för dråp har minskat i liknande utsträckning. 
Detsamma gäller antalet domar för misshandel och grov misshandel i 
kombination med vållande till annans död. Trenden är särskilt tydlig från år 
2002 och framåt, då andelen dödliga våldsbrott som rubricerats som mord 
ökat avsevärt i förhållande till övriga rubriceringar.8

 
Antalet morddomar där påföljden bestämts till fängelse på livstid har också 
ökat de senaste åren, från cirka 10 domar per år under 1990-talet och början 
av 2000-talet till 15-20 per år under senare år. Antalet morddomar där 
fängelsestraffet bestämts till ett tidsbestämt straff om tio år eller mer har 
under de senaste åren varierat något, med en svagt nedåtgående trend. 

                                                 
6 Prop. 2005/06:35 s.15 f 
7 www.kriminalvarden.se 
8 SOU 2007:90 s.118 f 
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Andelen livstidsdomar för mord har alltså ökat i förhållande till de 
tidsbestämda straffen.9

 
Det var mot bakgrund av denna utveckling som HD förra året i NJA 2007 s. 
194 uttalade att livstidsstraffet i fortsättningen ska vara förbehållet de allra 
allvarligaste mordbrotten. Hur utvecklingen efter denna prejudicerande dom 
på längre sikt kommer att se ut återstår att se.  
 
Några månader senare kom regeringen med ett direktiv till den pågående 
straffnivåutredningen, med budskapet att denna, med förtur, ska ”se över 
straffskalan för mord, i syftet att skapa utrymme för en mer nyanserad 
straffmätning och därigenom också en höjd straffnivå för detta brott”.10 I sin 
motivering till behovet av denna översyn konstaterar regeringen att 
livstidsstraffet sedan mitten av 1990-talet blivit längre, idag minst 18 år, 
vilket medför att skillnaden i verkställighetstid mellan den som dömts till tio 
år och den som dömts till livstids fängelse idag är stor.  Det sägs dock 
uttryckligen i direktivet att det inte ingår i uppdraget att utreda huruvida 
livstidsstraffet bör finnas kvar eller inte.11 Kommitténs resultat 
presenterades i SOU 2007:90.  HD:s nya praxis medför enligt kommittén 
svårigheter att med den nuvarande straffskalan låta den eftersträvade 
strängare synen på allvarliga våldsbrott komma till uttryck vid 
straffmätningen för mord. Kommitténs uppfattning är att livstids fängelse 
bör förbehållas de allvarligaste fallen av mord, men att man bör göra det 
möjligt att döma till längre tidsbestämda straff för att på så sätt skapa 
utrymme för en ökad nyansering vid straffmätningen samt en höjd straffnivå 
för de fall som inte genererar livstids fängelse.12  Kommittén anför flera 
argument mot en ökad användning av livstidsstraffet, som till exempel att 
dess symbolfunktion som något vi har för de allra grövsta brotten då skulle 
urholkas.13 Denna förstärks i stället om livstidsstraffet används som en 
markering från samhällets sida endast vid de allra allvarligaste fallen. De 
flera principiella skäl som kan anföras mot livstidsstraffet gör sig också 
mindre gällande om det är förbehållet ett mindre antal mycket grova brott.14 
Sammantaget anser kommittén att fängelse på livstid inte bör vara 
normalpåföljden vid mord. I stället bör straffskalan för det tidsbestämda 
straffet höjas och på så sätt ge ett tillräckligt utrymme för att beakta sådana 
försvårande omständigheter som kan föreligga vid de flesta fall av mord. 
Förslaget blir därför att straffet för mord ska vara fängelse på viss tid, lägst 
tio och högst arton år, eller på livstid.15 Kommittén föreslår att de nya 
bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2009.16

 
 
                                                 
9 SOU 2007:90 s.120 f 
10 Dir. 2007:137 s.1 
11 Dir. 2007:137 s.2 ff 
12 SOU 2007:90 s.136 f 
13 SOU 2007:90 s.142 
14 SOU 2007:90 s,145 
15 SOU 2007:90 s.144 ff 
16 SOU 2007:90 s.175 
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3 Om Omvandlingslagen 

3.1    Varför ett nytt system? 
Den 30 november 2000 utfärdade Justitiedepartementet ett kommittédirektiv 
innebärande att en särskild utredare skulle utarbeta ett förslag till en ny 
ordning för prövningen av frigivning av livstidsdömda, att gälla vid sidan av 
regeringens benådningsrätt.17 Bakgrunden till detta direktiv är bland annat 
den kritik som på senare år riktats mot att livstidsstraffen blivit allt längre 
och de livstidsdömda allt fler men också kritiken mot livstidsstraffet som 
sådant och formerna för frigivning från det. Regeringen ser det som ett 
problem att frigivningen avgörs genom ett diskretionärt förfarande och att 
detta minskar motivationen hos de intagna samtidigt som det försvårar för 
kriminalvården att lägga upp verkställigheten så att den på bästa sätt bidrar 
till att underlätta den intagnes liv efter frigivningen. Man menar även att det 
ökade antalet livstidsdömda på anstalterna innebär en säkerhetsrisk. 
Regeringen anser inte att det finns förutsättningar att för närvarande 
överväga livstidsstraffets avskaffande, men att förutsebarheten, 
rättssäkerheten och innehållet i anstaltsvistelsen för de livstidsdömda kan 
förbättras genom förändringar av det nuvarande systemet. Utredaren får i 
uppdrag att lämna ett förslag som är inriktat på att förbättra förutsebarheten 
för kriminalvården och de livstidsdömda, för att verkställigheten bättre ska 
kunna användas effektivt och ändamålsenligt och tidigt inriktas på 
frigivningsförberedande åtgärder. Det ska också vara en målsättning att 
stärka den livstidsdömdes rättssäkerhet.18

 

3.2    SOU 2002:26 

I mars 2002 presenterades resultatet av utredningen, i form av SOU 2002:26 
Frigivning från livstidsstraff. Utredarna har funnit vissa nackdelar med att 
ha nådeinstitutet som enda möjlighet till frigivning från livstidsstraffet. Det 
rör sig då om det faktum att skälen för ett beslut inte anges i nådeärendet, att 
det är regeringen som fattar beslutet och att det därför inte är uteslutet att 
politiska intressen får betydelse. Vidare finns det en risk att personer som 
inte ansöker om nåd får sitta frihetsberövade längre tid än vad som är rimligt 
jämfört med andra livstidsdömda. Utredarna menar vidare att det är möjligt 
att ett system där nåd är enda möjlighet till frigivning strider mot såväl 
Europakonventionen som Förenta nationernas rekommendation från 1996 
om livstidsstraff.19 Utredarna diskuterar huruvida systemet bör utformas 
som en omvandling av livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff eller om 
prövningen ska avse ett datum för den villkorliga frigivningen. Man 

                                                 
17 Dir. 2000:85 s.1 
18 Dir. 2000:85 s.4 ff 
19 SOU 2002:26 s.122 
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kommer fram till att det senare är det mest lämpliga. Detta motiverar man 
bland annat med att det annars skulle kunna uppfattas som att livstidsstraffet 
mister sin tidsobestämda karaktär, att det blir svårare att få den 
utlandsdömda att omfattas av ett sådant system samt att det kan anses 
mindre lämpligt att prövningsorganet genom sitt beslut ändrar en 
lagakraftvunnen dom. Detta system måste till största del bestå av fakultativa 
regler, det vill säga tidpunkten för frigivning måste bestämmas efter en 
prövning i varje enskilt fall utifrån vissa uppställda kriterier, bland annat 
med tanke på att livstidsstraffet i sig omfattar alla morddömda som inte fått 
tio års fängelse och att brottslighetens svårhetsgrad därmed kan variera 
stort.20

 

3.3    Kritik från remissinstanser 
Efter att utredningen skickats ut till remissinstanser inkom flera svar. I det 
stora hela får denna respons sägas vara positiv, men några av de mest 
kritiska synpunkterna ska här återges.  
 
Svea hovrätt ställer sig kritisk till att brottets svårhet ska beaktas av den 
domstol som beslutar om omvandlingen. Detta eftersom den ursprungliga 
brottmålsdomen kan ha redovisat bakgrundsomständigheterna på ett 
ofullständigt sätt. Den tidigaste tidpunkten för prövningen av villkorlig 
frigivning bör därför bestämmas i samband med att livstidsstraffet döms 
ut.21 Denna synpunkt delas av Helsingborgs tingsrätt som anser att det är 
självklart att det är den domstol som ursprungligen dömer i målet som kan 
göra den bästa straffmätningen. Detta skulle i sin tur öka förutsebarheten 
och därmed göra verkställigheten humanare.22 Även Domstolsverket ser 
svårigheter med att göra välgrundade straffmätningsbedömningar med tio år 
gamla domar som enda underlag. Det är därför bäst om den tidigaste 
tidpunkten för frigivningsprövningen sker i samband med livstidsdomen. 
Det finns då visserligen en risk för att straffet kommer att uppfattas som 
tidsbestämt men detta är enligt verket inte tillräckligt skäl för att välja en 
annan väg än den som ger den bästa straffmätningen.23  
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge är mycket kritisk till att den dömdes 
skötsamhet ska införas i lagen som ett kriterium för frigivning. Den menar 
att det inte är säkert att den som på ytan uppvisar skötsamhet är den som är 
mest förtjänt av en tidig frigivning. Denna ordning är enligt hovrätten 
knappast förenlig med utredningens syfte att stärka rättssäkerheten för dem 
som dömts till livstids fängelse.24  
 

                                                 
20 SOU 2002:26 s.125 ff 
21 Ju 2002:2717/BIRS s.33 
22 Ju 2002:2717/BIRS s.37 
23 Ju 2002:2717/BIRS s.38 
24 Ju 2002:2717/BIRS s.34 
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Samma hovrätt anser vidare att det inte är acceptabelt att hålla någon 
inspärrad på grund av en risk för fortsatt brottslighet och avstyrker därför 
även att återfallsrisken ska finnas med som ett kriterium. Det är begångna 
brott som samhället genom straffsystemet ska reagera på och det bör krävas 
extraordinära skäl för att låsa in en person för något domstolen bedömer att 
denne kommer att göra om frigivning sker.25  Även Åklagarmyndigheten i 
Västerås framhåller att ett fängelsestraff, tidsbestämt eller inte, bör vara 
förbehållet att användas som en straffande reaktion på ett brott. Vid ett 
tidsbestämt straff kan man inte låta detta pågå längre tid på grund av 
brottspreventiva skäl. För ett konsekvent och sammanhängande system bör 
detsamma gälla även livstidsdömda. Samma myndighet är även tveksam till 
att omständigheter såsom skötsamhet och utveckling under anstaltstiden ska 
kunna påverka fängelsestraffets längd, då dessa inte har att göra med själva 
brottet. Lämpligare vore om andra sanktioner riktades mot den dömde vid 
misskötsamhet.26

 

3.4    Kriterier för omvandling 
Det slutliga lagförslaget innehöll ett antal viktiga ändringar från det 
ursprungliga förslaget, bland annat beträffande kriterierna för att 
omvandling ska kunna ske samt det faktum att man införde just ett system 
med omvandling och inte prövning för om villkorlig frigivning kan ske. Här 
presenteras de kriterier i det förslag som gick igenom, tillsammans med 
något om hur dessa förklaras av regeringen. 
 
Av 4 § OmvL framgår det att följande omständigheter särskilt ska beaktas 
vid bedömningen av huruvida omvandling ska ske;  

 den tid som den dömde har avtjänat,  
 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 samt 
 om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i 

samhället.  
 

Uppräkningen är inte uttömmande. Beträffande de två första kriterierna, den 
avtjänade tiden och vad som legat till grund för straffmätningen, ligger det 
nära till hands att uppfatta det som att det vid prövningen görs en ny 
straffmätning. Detta är dock inte tanken enligt regeringen. Rätten ska 
nämligen inte inhämta ytterligare bevisning eller utredning som rör 
gärningen utan domstolen ska utgå från vilka omständigheter som i den 
ursprungliga domen låg till grund för straffmätningen, och utifrån dessa 
göra en bedömning av gärningens straffvärde. Att detta ska ske motiveras 
med att livstidsstraffet kan avse brott med olika svårhetsgrad. Man anser 
                                                 
25 Ju 2002:2717/BIRS s.35 
26 Ju 2002:2717/BIRS s.44 
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även att brottet och den tid som avtjänats rimligtvis måste få betydelse vid 
bedömningen av huruvida omvandling ska ske.27

 
Kriteriet risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag motiveras med att 
frigivning ska kunna ske utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. Det 
sägs uttryckligen i propositionen att om det föreligger en konkret och 
beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet så bör detta leda till att 
ansökan avslås. Utredningen föreslog att risken ska vara ”påtaglig” för att 
denna ska beaktas, men regeringen anser att detta krav är för högt ställt, 
risken behöver alltså inte vara påtaglig för att beaktas.  I motiven påpekas att 
tillförlitligheten hos de riskbedömningar av detta slag som gjorts i olika 
sammanhang har varit omdiskuterad. Man menar dock att metoderna för 
detta har förbättrats väsentligt på senare tid och att denna utveckling gör att 
det är rimligt att låta denna bedömning ingå i underlaget vid en 
omvandlingsprövning. Det framhålls att det är domstolen som ska göra 
bedömningen om återfallsrisken, efter att ha inhämtat en utredning om 
denna, men också efter att ha tagit hänsyn till andra faktorer såsom yttrande 
från kriminalvården.28 Av 10 § OmvL framgår att en ansökan i princip inte 
får bifallas om utredning om återfallsrisken inte har inhämtats. 
 
Åsidosättande av vad som gäller för verkställigheten och huruvida den 
dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället är två 
ytterligare kriterier vid bedömningen. Anledningen till detta är enligt 
regeringen att man vill ge incitament för den dömde till skötsamhet under 
verkställigheten samt att denne själv ska jobba för en positiv utveckling och 
förbättrade frigivningsförhållanden. Skötsamhet i sig ska dock inte vara ett 
kriterium för frigivning, vilket utredningen föreslog, då detta kan leda till 
socialt orättvis tillämpning. Av denna anledning ska heller inte 
frigivningsförhållandena beaktas för sig, såsom utredningen föreslog. I 
stället ska åsidosättande av vad som gäller kunna leda till en reaktion av 
detta slag. Vid tidsbestämda straff kan misskötsamhet leda till 
senareläggning av den villkorliga frigivningen och därför bör det på samma 
sätt kunna leda till en reaktion vid fängelse på livstid. Om misskötsamheten 
är av det slaget att lagföring sker ska detta enligt regeringen kunna beaktas 
vid omvandlingsprövningen. Enstaka regelbrott bör inte påverka 
bedömningen och överträdelser som skett tidigt under verkställigheten bör 
det också finnas ett större utrymme att kunna bortse ifrån. Beträffande 
vilken misskötsamhet som ska kunna påverka bedömningen hänvisas till 
motiven till 26 kap. 7 § BrB innebärande att senareläggning av villkorlig 
frigivning endast ska ske i mer flagranta fall såsom vid rymning och 
berusning. Enstaka regelbrott bör dock inte påverka bedömningen, eftersom 
det är så pass stor skillnad mellan att avtjäna ett tidsbestämt och ett 
tidsobestämt straff.  
 

                                                 
27 Prop. 2005/06:35 s.38 
28 Prop. 2005/06:35 s.38ff 
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Den dömdes egna medverkan för att främja sin anpassning i samhället ska 
alltså också ges särskild betydelse. Kriteriet ska ges en vid tillämpning och 
den dömdes insatser ska bedömas efter dennes personliga förutsättningar.29

 

3.5    Bestämmande av fängelsestraffets 
längd 

I 4 § andra stycket OmvL stadgas att om en ansökan bifalles så ska det 
utdömda livstidsstraffet omvandlas till fängelse på viss tid. Av tredje stycket 
framgår att längden på detta ska bestämmas med utgångspunkt i den tid som 
den dömde har avtjänat och med beaktande av reglerna om villkorlig 
frigivning samt den dömdes behov av åtgärder för att underlätta övergången 
till ett liv i frihet. Det stadgas vidare att längden på fängelsestraffet inte får 
understiga det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut. För närvarande 
är detta arton år vid flerfaldig brottslighet.  
 
Regeringen menar att det efter en sådan lång verkställighet som ett 
livstidsstraff innebär normalt också bör krävas en förhållandevis lång 
utslussningstid. Den hänvisar här till 33 § KvaL som stadgar att den sista 
tiden i anstalt ska förberedelserna för den dömdes frigivning vara särskilt 
inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i 
frihet. Av denna anledning anser regeringen att det är rimligt att domstolen 
vid sin bedömning beaktar reglerna om villkorlig frigivning och den dömdes 
behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Det 
påminns om att tidsbestämning genom nåd normalt sker med beaktande av 
den utslussningstid kriminalvården anser sig behöva, vilket i praktiken 
medför att tidsbestämningen sker så att frigivningen sker något eller ett par 
år efter nådebeslutet. 30

 
Beträffande fängelsestraffets längd påpekar regeringen att man med den nya 
reformen inte avser att ändra de anstaltstider som följer av det gällande 
systemet, i vilket regeringen genom nåd brukar bestämma straffets längd till 
18-25 år.31   
 

3.6    Högsta domstolens tolkning av lagen 
Den 21 maj 2008 kom Högsta domstolen med beslut i tre fall beträffande 
omvandling av fängelse på livstid. I två av fallen ändrade HD hovrättens 
domslut och omvandlade livstidsstraffen till fängelsestraff på tjugoett 
respektive tjugofyra år. I det tredje fallet fastslog man hovrättens dom som 
innebar en omvandling till fängelse i tjugoett år. Jag ska här inte fördjupa 

                                                 
29 Prop. 2005/06:35 s.40f 
30 Prop. 2005/06:35 s.41f 
31 Prop. 2005/06:35 s.42 
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mig i dessa enskilda fall utan koncentrera mig på hur HD allmänt resonerade 
kring omvandling av livstidsstraffet. 
 
Beträffande kriterierna för omvandling konstateras att det endast i 
undantagsfall kan bli aktuellt att beakta andra omständigheter än de i lagen 
uppräknade. HD finner det svårt att se vilka skäl som lagstiftaren här haft i 
tankarna och menar att de så kallade billighetsskälen i likhet med sjukdom 
och tredjemansskäl främst bör beaktas genom nådeinstitutet. 
     
HD tar därefter ställning till frågan hur den situation ska bedömas då det 
tidsbestämda straff domstolen anser att livstidsstraffet bör omvandlas till 
medför att villkorlig frigivning skulle komma att ligga flera år fram i tiden, 
exempelvis att den dömde avtjänat tio år och den omvandling som kan 
komma i fråga ligger på tjugoett år. HD anser inte att vare sig 
omständigheterna som legat till grund för straffmätningen eller intresset av 
utrymme för frigivningsförberedelser är något som talar emot att kunna 
omvandla i ett sådant läge. Mer föränderliga faktorer såsom återfallsrisken 
skulle dock kunna utgöra ett skäl mot att omvandla alltför långt innan den 
villkorliga frigivningen, men HD stannar vid att det i allmänhet saknas 
anledning att anta att denna vid ett senare skede skulle komma att bedömas 
som konkret och beaktansvärd, då den från början har bedömts som låg och 
det inte föreligger några särskilda omständigheter som gör att man kan anta 
att den kommer att förändras. En förhållandevis lång tid till den villkorliga 
frigivningen ska alltså enligt HD inte hindra en omvandling. Intresset av att 
kunna beakta den dömdes eventuella misskötsamhet kan också anses tala 
emot en tidig bestämning av omvandlingen, då denna misskötsamhet 
naturligtvis kan visa sig först efter detta beslut. HD menar dock att inte 
heller detta är ett skäl mot omvandling och hänvisar till att det finns andra 
sanktionsmöjligheter mot misskötsamhet. Det rör sig om uppskjuten 
villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 och 7 §§ BrB och om misskötsamheten 
innefattar brott ska den dömde dömas särskilt för detta enligt 34 kap. BrB 
och därmed, i fall påföljden blir fängelse, få förlängd anstaltstid. 
 
HD tolkar uttalandet i motiven om att det nya systemet inte avser att ändra 
den ordning att livstidsstraffen genom nåd normalt bestämts till 18-25 år 
som att fördelningen inom detta spann i första hand ska göras med 
utgångspunkt i de omständigheter som legat till grund för straffmätningen. 
Denna bedömning grundar HD på att det i motiven sagts att bedömningen 
av livstidsstraff skiljer sig från andra nådeärenden och att denna skillnad 
verkar ligga i att brottet och omständigheterna kring detta tillmäts större 
betydelse för bedömningen i livstidsärenden. 
 
Beträffande straffvärdebedömningen och bestämmande av fängelsestraffets 
längd konstaterar HD att de brott för vilka man dömt till livstids fängelse 
borde rimligtvis ha ett straffvärde som motsvarar en tid mellan tio och arton 
års fängelse. Av förarbetena konstaterar den dock att det tidsspann som 
enligt dessa ska ligga till grund för omvandlingen, det vill säga 18-25 år, 
ligger i övre delen och troligen till en del överskrider, det fängelsemaximum 
som kan väntas införas vid ett eventuellt avskaffande av livstidsstraffet. 
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Man kan inte av de domar som ligger till grund för livstidsstraffet dra några 
närmare slutsatser om gärningarnas relativa svårhet, och det är enbart de 
omständigheter som legat till grund för den ursprungliga 
straffvärdebedömningen som man vid omvandlingen får ta hänsyn till. HD 
menar härmed att det handlar om att göra mycket grova kategoriseringar 
inom det spann som enligt förarbetena normalt ska tillämpas, det vill säga 
18-25 år. Den slår fast att i de fall 18 år på grund av brottets karaktär och 
svårhetsgrad inte kan anses möjligt torde en strafftid på 21 års fängelse i 
allmänhet få anses vara tillräcklig och under särskilt försvårande 
omständigheter ska möjligheten finnas att bestämma tiden till 24 års 
fängelse. 
  
HD anser att om även annan brottslighet än det brott som har livstids 
fängelse i straffskalan omfattas av livstidsdomen, eller om det varit fråga om 
återfall i brott så ska detta kunna beaktas vid bestämningen av vilken tid 
man ska omvandla till, även om detta inte uttryckligen framgår av lagen. I 
motsats till vid straffmätning i allmänhet så har ju inte detta kunnat beaktas 
vid den ursprungliga straffmätningen. Man menar att viss vägledning i detta 
hänseende kan hämtas från 26 kap. 2 och 3 §§ BrB. Även brott som begåtts 
under verkställigheten ska här beaktas, eftersom de i sådana fall kommit att 
omfattas av livstidsdomen. 
 
Beträffande risken för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt 
slag resonerar HD först kring detta begrepp och konstaterar att närmare 
definition inte ges i motiven. HD gör dock kopplingen till förutsättningarna 
för att överlämna någon till rättspsykiatrisk vård, vilka bland annat är att det 
ska vara fråga om sådan risk, och menar att man därför kan hämta 
vägledning i vad som där ansetts som brottslighet av allvarligt slag. Den 
konstaterar vidare att inte heller begreppet ”konkret och beaktansvärd risk” 
har preciserats i motiven, mer än att det där sägs att det ska vara en lägre 
risknivå än ”påtaglig” risk. HD säger dock att det måste antas att tanken 
varit att bedömningen ska grundas på konkreta omständigheter som direkt 
kan hänföras till den dömde. Det räcker inte för att anse risken som konkret 
och beaktansvärd att det inte kan uteslutas att den dömde skulle kunna 
återfalla i allvarlig brottslighet. HD anser vidare att man inte heller kan 
vägra omvandling på den grunden att underlaget för en riskbedömning inte 
skulle vara tillräckligt eller alltför svårbedömt för att göra en säker 
bedömning av återfallsrisken. Däremot kan sådana omständigheter läggas 
till grund för att inte fatta beslut om omvandling i fall det är så att man av 
andra orsaker kommit fram till att tiden till dess att en villkorlig frigivning 
kan äga rum är väsentligt längre än vad som krävs för att underlätta den 
dömdes övergång till ett liv i frihet.   
 
Lagtexten och motiven beträffande kriteriet den dömde har åsidosatt vad 
som gäller för verkställigheten tolkar HD som så att en ansökan inte ska 
bifallas om den dömde förhållandevis kort tid före omvandlingsprövningen 
gjort sig skyldig till allvarligare misskötsamhet. Sådan misskötsamhet kan 
dock även beaktas genom att det tidsbestämda straffet sätts till något längre 
än vad som annars hade blivit fallet. 

 18



   
Angående hur man ska tolka kriteriet den dömdes medverkan till att främja 
sin anpassning i samhället konstaterar HD att det i motiven sägs att detta 
ska ges en vid tillämpning och antar därmed att sådan medverkan i viss mån 
ska kunna beaktas även vid bestämmandet av längden på det fängelsestraff 
man ska omvandla till. 
 
HD anser alltså att det inte går att upprätthålla någon strikt uppdelning 
mellan prövningens båda led, det vill säga dels huruvida omvandling kan 
ske och dels bestämmandet av fängelsestraffets längd, eftersom det är 
samma faktorer som styr bedömningarna. Längden av fängelsestraffet ska 
dock alltid bestämmas med utgångspunkt i den dömdes behov av 
frigivningsförberedelser.  
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4 Rättsfallsstudie 
Jag ska här presentera de tio fall från Örebro tingsrätt som ingår i denna 
studie. För överskådlighetens skull har jag systematiserat dessa utifrån 
benämningen på det straffvärde de bedömts ha samt huruvida de fått bifall 
eller avslag på sin omvandlingsansökan. Detta är något jag återkommer till i 
analysen i kapitel 5. 
 
Fall 1 och 2 har ett betydande straffvärde och får båda bifall. Fall 3, 4, 5 och 
6 bedöms alla ha ett mycket betydande straffvärde. Av dessa får 3 och 4 
bifall medan 5 och 6 får avslag. Fall nummer 5 får dock bifall i hovrätten, 
varför jag vid detta särskilt tar upp något om hur detta där motiveras. Fall 
nummer 7 är det enda av dessa vars straffvärde är högt. Utfallet på ansökan 
blir avslag. Fall nummer 8, 9 och 10 bedöms ha ett synnerligen högt 
straffvärde och får alla avslag.  
 
Som bilaga finns en sammanställning av de behandlade rättsfallen och dess 
utfall. 
 

4.1    Mål nr B 3816-06  

4.1.1  Livstidsdomen 
PC dömdes den 14 juli 1995 av Hovrätten över Skåne och Blekinge till 
fängelse på livstid för mord. Hovrätten fastställde därmed Malmö tingsrätts 
dom. Av tingsrättens dom framgår att PC uppsåtligen berövat en annan man 
livet genom angripa denne och med kniv hugga honom i bland annat bröstet 
flera gånger. Offret var en annan man som PC träffat på ”Heta linjen” och 
blivit hembjuden till. Tingsrätten rubricerar gärningen som mord med 
motiveringen att den begicks med grymhet och att utredningen visar att 
offret måste ha drabbats av svårt lidande och dödsångest. Denna motivering 
ansluter sig hovrätten senare till. Tingsrätten menar att omständigheterna 
vid mordet och då främst den grymhet PC har visat är sådana att påföljden 
måste bli fängelse på livstid. Hovrätten motiverar samma påföljd med att 
offret befunnit sig i en skyddslös ställning när denne slutligen bragts om 
livet och saknat möjlighet att freda sig mot angreppet, att gärningen begicks 
med grymhet samt att några förmildrande omständigheter inte föreligger. 
PC var vid gärningstillfället endast 22 år, men döms ändå till fängelse på 
livstid av både tingsrätten och hovrätten. 
 

4.1.2  Örebro tingsrätt 
Det första rätten tittar på är huruvida det föreligger risk för att PC återfaller i 
våldsbrott. Rättsmedicinalverket har bedömt att denna risk är låg och en 
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överläkare har gjort samma bedömning. Mot bakgrund av detta fastställer 
tingsrätten att denna risk är så låg att den inte utgör ett hinder mot 
omvandling till tidsbestämt straff.  
 
Inte heller beträffande kriterierna om den dömde åsidosatt vad som gäller 
för verkställigheten samt om denne medverkat till att främja sin anpassning 
i samhället finner tingsrätten att det framkommit något som talar mot en 
omvandling.  
 
Härefter gör tingsrätten sin straffvärdebedömning, det vill säga prövar 
kriterierna vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till 
grund för straffmätningen samt den tid som den dömde avtjänat.  
Tingsrätten tar hänsyn till att det av livstidsdomen framgår att PC tagit livet 
av offret när denne befunnit sig i en skyddslös ställning och utan nämnvärd 
möjlighet att freda sig mot angreppet samt att gärningen sammantaget 
begåtts med grymhet. Man kommer fram till att gärningen har ett betydande 
straffvärde. Vid en jämförelse av detta och den tid PC avtjänat, nämligen 
tolv år och fyra månader, anser tingsrätten att han har avtjänat tillräckligt 
lång tid för att komma i åtnjutande av omvandling av livstidsstraffet. Detta 
blir också slutsatsen vid en helhetsbedömning av allt som framkommit vid 
prövningen. 
  
Tingsrätten har därmed att bestämma fängelsestraffets längd, vilket görs 
med beaktande av den tid den PC har avtjänat, reglerna om villkorlig 
frigivning samt hans behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett 
liv i frihet. Man stannar vid att utslussningstiden i detta fallet inte behöver 
vara längre än cirka ett och ett halvt år och bestämmer därför 
fängelsestraffets längd till tjugoett år. 
 

4.2    Mål nr B 4262-06  

4.2.1  Livstidsdomen 
Den 17 mars 1995 dömdes JBF av Svea hovrätt till livstids fängelse för 
mord. Hovrätten fastställde därmed Huddinge tingsrätts dom. Enligt 
livstidsdomen var omständigheterna sådana att JBF med ett laddat och 
avsågat hagelgevär sökt upp offret och på nära håll avsiktligt skjutit denne i 
buken. Att gärningen rubriceras som mord motiveras av hovrätten med att 
den närmast är att betrakta som en avrättning. Valet av påföljd motiveras 
inte närmare av vare sig tingsrätt eller hovrätt, utan det konstateras enbart att 
omständigheterna i fallet är sådana att fängelse på livstid ska dömas ut. 
 

4.2.2  Örebro tingsrätt 
Beträffande bedömningen av risken för att JBF återfaller i brottslighet av 
allvarligt slag väljer tingsrätten att koncentrera sig på det som brukar 
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benämnas våldsbrott, trots att JBF tidigare dömts för även annan typ av 
brottslighet. Tingsrätten stöder sig på två yttranden från 
Rättsmedicinalverket om att återfallsriken för JBF är låg samt övrigt 
processmaterial som rätten anser ger stöd för motsvarande eller snarlika 
ställningstaganden. Vid en samlad bedömning anser man inte att det 
framkommit att det finns en konkret och beaktansvärd risk för att JBF ska 
återfalla i våldsbrottslighet av allvarligt slag eller annan brottslighet av 
allvarligt slag. Det finns alltså inte beträffande detta kriterium något som 
talar mot omvandling. 
 
JBF har vid två tillfällen gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, 
nämligen genom att lämna urinprov utvisande narkotikabruk. Detta skedde 
under 1998 och 2000. Tidpunkten för prövningen är 2007. Tingsrätten 
bedömer att det varit fråga om regelöverträdelser av ringa omfattning och då 
det löpt lång tid sedan dessa så anser den efter viss tvekan att detta inte är 
något som bör hindra ett frångående av livstidsstraffet. JBF har heller inte i 
något annat hänseende misskött sin anstaltsvistelse. Man poängterar här 
även att han har skött samtliga beviljade utevistelser utan anmärkning. 
Tingsrätten anser att utredningen visar att JBF har medverkat och alltjämt 
medverkar till att främja sin anpassning i samhället, vilket alltså är en 
omständighet som talar för bifall till hans ansökan. 
 
Därefter tar man hänsyn till kriteriet vad som av livstidsdomen framgår om 
de omständigheter som legat till grund för straffmätningen. Man tittar då på 
det faktum att JBF med ett avsågat hagelgevär sökt upp offret och på nära 
håll skjutit denne i buken samt att gärningen i livstidsdomen ansetts närmast 
vara att betrakta som en avrättning. Tingsrätten anser att gärningens 
straffvärde är betydande. Detta ställs i förhållande till den tid JBF nu 
avtjänat, nämligen tretton år, samt jämförs med de omvandlingsärenden som 
tingsrätten tidigare avgjort. Man kommer då till slutsatsen att JBF får anses 
ha avtjänat tillräckligt lång tid för att kunna komma i åtnjutande av 
omvandling. 
 
Det finns inga andra omständigheter som tingsrätten anser ska vägas in i 
prövningen. Vid en helhetsbedömning kommer man fram till att 
förutsättningarna finns för att omvandla JBF:s livstidsstraff till ett 
tidsbestämt sådant och man bifaller därför hans ansökan.  
 
Beträffande fängelsestraffets längd anser man inte att det krävs några 
särskilt omfattande och djupgående utslussningsåtgärder avseende JBF och 
bestämmer därför hans fängelsestraff till tjugoett år. 
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4.3    Mål nr B 3829-06  

4.3.1  Livstidsdomen 
AE dömdes den 10 april 1995 av Svea hovrätt till livstids fängelse för mord 
och bland annat olaga vapeninnehav. Rätten ansåg det klarlagt att han en sen 
natt i Solna tagit livet av en annan man genom att med ett avsågat 
hagelgevär skjuta denne, först med ett skott i ryggen, och, därefter, från 
mycket nära håll, i huvudet. Tillvägagångssättet kunde enligt Solna tingsrätt 
inte betecknas som annat än en avrättning och måste därför rubriceras som 
mord, en bedömning som hovrätten ansluter sig till. Beträffande valet av 
påföljd anför tingsrätten att det inte framkommit något rörande AE:s 
psykiska särdrag eller förhållandena i övrigt som motiverar ett tidsbestämt 
straff, varför fängelse på livstid döms ut. Hovrätten anser inte att denna 
påföljd är för sträng vare sig med hänsyn till AE:s bristande förmåga att 
hantera kränkning, hans psykiska särdrag i övrigt eller andra i målet 
framkomna omständigheter.  
 

4.3.2  Örebro tingsrätt 
Till att börja med bedömer tingsrätten huruvida det finns risk för att AE 
återfaller i brottslighet, eftersom kravet på samhällsskydd inte får eftersättas. 
Den koncentrerar sig på att bedöma risken för att han återfaller i 
våldsbrottslighet av allvarligt slag, trots att han tidigare dömts för även rån 
och olaga vapeninnehav. Enligt Rättsmedicinalverkets utlåtande är risken 
låg att AE återfaller i brottslighet. Utredningen i ärendet visar att AE under 
verkställigheten inte uppträtt på ett sätt som skulle tyda på att han kommer 
att göra sig skyldig till våldsbrottslighet av allvarligt slag. Vid en samlad 
bedömning av detta och övrigt processmaterial finner tingsrätten att det inte 
framkommit att det finns en konkret och beaktansvärd risk för att AE ska 
återfalla i allvarlig våldsbrottslighet. Det finns alltså inte beträffande detta 
kriterium något som hindrar ett frångående av livstidsstraffet. 
 
Utredningen visar otvetydigt att AE inte åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten av straffet och tingsrätten finner även att han har medverkat 
och alltjämt medverkar till att främja sin anpassning i samhället. Båda dessa 
omständigheter talar alltså för bifall till hans ansökan. 
 
I ett sammanhang behandlas därefter kriterierna den tid som den dömde 
avtjänat och vad som av domen framgår om de omständigheter som legat 
till grund för straffmätningen. De omständigheter man beträffande det 
senare kriteriet tar hänsyn till är att AE först oskadliggjort offret genom att 
skjuta denne i ryggen med ett avsågat hagelgevär och sedan berövat det 
försvarslösa offret livet genom ett skott i huvudet. Tingsrätten anser på 
grund av detta att straffvärdet är mycket betydande. Vid tidpunkten för 
prövningen har AE avtjänat nästan tretton år. Vid en jämförelse med detta 
och med tidigare avgjorda omvandlingsärenden kommer tingsrätten fram till 
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att AE avtjänat tillräckligt lång tid för att hans livstidsstraff ska kunna 
omvandlas. Då man jämför med tidigare avgjorda ärende tar man 
uttryckligen särskild hänsyn till beslutet i ärende B 4262-06, som refererats 
ovan. 
 
Det finns inga andra omständigheter som tingsrätten anser bör vägas in i 
prövningen och vid en helhetsbedömning anser man att det finns 
förutsättningar att frångå livstidsstraffet. Ansökan ska därför bifallas. 
 
Med tillämpning av de regler som gäller för fastställandet av 
fängelsestraffets längd kommer tingsrätten fram till att detta ska bestämmas 
till tjugotvå år. 
 

4.4    Mål nr B 4243-06  

4.4.1  Livstidsdomen 
SG dömdes den 4 oktober 1993 av Vänersborgs tingsrätt till fängelse på 
livstid för mord. brottet bestod i att han dödade en annan man genom att 
med en yxa krossa hans huvud. Flera yxhugg träffade i huvudet och några 
på kroppen. Rubriceringen mord motiveras av tingsrätten med att gärningen 
måste ha varit förberedd då han medfört en yxa och att några förmildrande 
omständigheter som gör gärningen mindre grov inte har förebragts. Att man 
bestämmer påföljden till fängelse på livstid motiveras med att mordet 
förövats under mycket grymma former. SG har slagit ner offret och därefter, 
då denne varit försvarslös, tilldelat honom ett antal kraftiga yxhugg mot 
olika delar av kroppen och framför allt mot huvudet. Gärningen har 
karaktären av ett rånmord och SG har förklarat att han inte känner någon 
ånger eller önskar att gärningen var ogjord. 
 

4.4.2  Örebro tingsrätt 
Tingsrätten har till att börja med att ta hänsyn till huruvida det finns risk för 
att ZG, som nu bytt förnamn, återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Man 
väljer här att fokusera på det som benämns våldsbrottslighet. Vid denna 
bedömning använder sig tingsrätten av yttranden från Rättsmedicinalverket 
och Kriminalvården samt ZG:s egna uppgifter lämnade inför rätten. 
Rättsmedicinalverket har bedömt återfallsrisken som låg, ett utlåtande som 
tingsrätten dock bedömer med försiktighet då detta förutsätter vissa 
föreslagna åtgärder som ännu inte påbörjats. Vid en samlad bedömning av 
allt som förevarit bedömer dock tingsrätten att återfallsrisken i våldsbrott för 
ZG inte är sådan att den är ett hinder mot bifall till hans ansökan. 
 
Beträffande kriteriet allvarlig misskötsamhet framgår det av utredningen att 
ZG vid två tillfällen under verkställigheten vägrat utföra arbete samt att han 
vid ett tillfälle låtit sig tatueras av en medintagen. Dessa enstaka 
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regelöverträdelser är dock inget som ska påverka bedömningen av 
omvandlingsfrågan. Han har skött sina beviljade utevistelser utan 
anmärkning och tingsrättens sammantagna bedömning blir därför att ZG 
inte misskött sin anstaltsvistelse i sådan omfattning att det ska påverka 
bedömningen i omvandlingsfrågan. 
 
Beträffande kriteriet huruvida den dömde medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället är omständigheterna i detta fall något speciella 
eftersom ZG har en utvecklingsstörning som gör att Kriminalvården bedömt 
att det inte är meningsfullt att låta honom vara med i brotts- och 
missbruksrelaterade programverksamheter. Av den anledningen anser inte 
tingsrätten att det vid bedömningen ska tillmätas någon betydelse att han 
inte själv tagit initiativ till att delta i sådan verksamhet. Han har dock tränat 
sina sociala färdigheter genom att delta i den dagliga verksamheten och 
därmed anser tingsrätten att han utifrån sina personliga förutsättningar har 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Det föreligger alltså inte 
heller beträffande detta kriterium något som talar mot bifall till ZG:s 
ansökan. 
 
När tingsrätten så ska bedöma de omständigheter som legat till grund för 
livstidsdomen konstateras det att det av denna framgår att mordet har 
begåtts under mycket grymma former och betecknats som rånmord. Man 
slår fast att detta gör straffvärdet mycket betydande. Vid en jämförelse med 
den tid ZG avtjänat, nämligen knappt fjorton år, kommer tingsrätten fram 
till att ZG nu får anses ha avtjänat tillräckligt lång tid för att komma i 
åtnjutande av omvandling av livstidsstraffet. 
 
Den utvecklingsstörning som det är klarlagt att ZG har bedöms av 
tingsrätten vara en sådan omständighet som utöver de lagstadgade 
kriterierna bör vägas in i bedömningen av omvandlingsfrågan. Detta trots att 
den närmast har karaktären av ett så kallat nådeskäl. 
 
Vid en helhetsbedömning finner tingsrätten att förutsättningar finns för att 
nu frångå livstidsstraffet och bifaller därför ZG:s omvandlingsansökan. 
 
Vid tidsbestämningen av fängelsestraffet tar tingsrätten hänsyn till att det i 
ärendet framkommit att relativt omfattande och djupgående åtgärder för att 
underlätta övergången till ett liv i frihet behövs för att tillgodose ZG:s 
behov. Utslussningstiden bör därför vara lång. Med tanke på de 
utslussningsåtgärder som föreslagits av Rättsmedicinalverket, vilka 
tingsrätten bedömer som välgrundade och nödvändiga, stannar man vid att 
bedöma att denna tid bör vara drygt två år. Med hänsyn till detta bestämmer 
man fängelsestraffets längd till tjugofyra år. 
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4.5    Mål nr B 3840-06  

4.5.1  Livstidsdomen 
SK dömdes av Svea hovrätt till fängelse på livstid för mord. Därmed 
fastställdes Norrtälje tingsrätts dom. Tingsrätten fann det klarlagt att SK 
tillsammans med tre andra personer tillsammans och i samförstånd tagit 
livet av den man hon levde tillsammans med. Rätten finner att hon 
visserligen inte utövat det dödande våldet men hon har anstiftat det och haft 
en sådan pådrivande och bestämmande roll vilket, tillsammans med det 
faktum att mordet utförts i hennes intresse och för hennes räkning, gör att 
hon döms som gärningsman för mord. Angående det faktum att brottets 
straffvärde är sådant att fängelse på livstid döms ut anför man att hon har 
tagit livet av sin sambo i familjens gemensamma hem, mot vederlag 
engagerat flera utomstående personer i detta samt själv deltagit på ett 
pådrivande sätt. Brottet har vidare varit planerat och präglats av förslagenhet 
i det att offret först har sövts med ett preparat. Även hovrätten dömer för 
mord och motiverar detta med att SK varit initiativtagare till mordet och den 
som haft intresse av att få offret röjt ur vägen. Då hon tagit aktiv del i 
brottets genomförande och vidtagit åtgärder för att undanröja bevis om detta 
ska hon dömas för mord trots att hon inte varit den som utövat det dödande 
våldet. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten beträffande 
påföljdsvalet. 
 

4.5.2  Örebro tingsrätt 
Tingsrätten börjar med att slå fast att det i SK:s fall inte finns några andra 
omständigheter än de som följer av de lagstadgade kriterierna som bör 
behandlas vid prövningen. Man börjar därefter med det lagstadgade kriteriet 
risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Med tanke på att SK inte 
är dömd för något annat brott än det mord hon nu avtjänar straff för anser 
man att man kan koncentrera sig på att bedöma risken för återfall i 
våldsbrott. Rättsmedicinalverket har kommit in med ett yttrande till 
tingsrätten i vilket det framgår att förekomsten av kända riskfaktorer för 
återfall i brottslighet är obefintlig. Risken bedöms alltså av verket som låg. 
Tingsrätten tar dock här upp det faktum att SK under verkställigheten ingått 
äktenskap med en tungt kriminellt belastad man som även han avtjänar 
livstidsstraff. Detta bedöms av rätten som en omständighet som inte kan 
uteslutas vid riskbedömningen. Man anser vidare att det faktum att SK säger 
sig inte minnas något av omständigheterna vid mordet är en indikation på att 
hon i dagsläget inte har tillräcklig mental förmåga att dra nödvändig och av 
samhället önskvärd lärdom av sitt kriminella handlande. Denna faktor ska 
enligt tingsrätten tillmätas betydelse men inte överdrivas. Vid en 
helhetsbedömning finner tingsrätten dock att risken för att SK fortsätter att 
begå våldsbrott inte är sådan att den ska utgöra hinder för bifall till hennes 
ansökan. 
 

 26



SK har skött sin permissionsgång utan anmärkning och det har inte 
framkommit att hon gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet eller 
regelöverträdelser över huvud taget. Hon har alltså inte åsidosatt vad som 
gäller för hennes verkställighet, och beträffande detta kriterium finns det 
därför inget som talar mot omvandling av hennes livstidsstraff. 
 
Därefter utreds huruvida hon medverkat till sin anpassning i samhället. 
Utredningen visar att hon utifrån sina personliga förutsättningar deltagit i 
Kriminalvårdens programverksamhet, bedrivit studier med vissa goda 
resultat och att det finns planering av hennes fortsatta yrkesutbildning som 
stämmer överens med hennes egna önskemål och förutsättningar för att 
klara en sådan. SK har också verkat för att upprätthålla goda och nära 
kontakter med sina barn. Tingsrätten finner på grund av detta att hon har 
medverkat och alltjämt medverkar till att främja sin anpassning i samhället. 
 
De omständigheter tingsrätten tar hänsyn till beträffande kriteriet vad som 
av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för 
straffmätningen är följande. SK har varit initiativtagare till mordet och den 
som hade intresse av att få offret, hennes sambo och far till hennes barn, 
röjd ur vägen. Genom att söva offret och förse den som utövade det dödande 
våldet med mordvapnet, en yxa, tog hon aktiv del i genomförandet av 
mordet som skedde i familjens hem. Mot vederlag hade hon engagerat flera 
utomstående personer att medverka vid brottet och efteråt vidtog hon 
åtgärder för att undanröja bevis om detta. Offret var vid dödandet nedsövt 
och därmed skydds- och försvarslöst, och tingsrätten finner att mordet måste 
betecknas som mycket grymt och i det närmaste bestialiskt. SK måste ha 
förstått att nyttjandet av yxan, som hon försåg våldsverkaren med, skulle 
leda till att offret tillfogades extrema skador av dödlig art. Tingsrätten anser 
mot bakgrund av detta att SK:s brott är av synnerligen allvarlig karaktär och 
har en synnerligen hög svårhetsgrad. Straffvärdet är därmed mycket 
betydande, även med beaktande av offrets beteende gentemot SK under 
deras samlevnad. SK har vid tidpunkten för bedömningen avtjänat cirka tio 
år och nio månader. Vid en jämförelse med detta kommer tingsrätten fram 
till att hon inte kan anses ha avtjänat tillräckligt lång tid, vilket alltså talar 
mot omvandling av hennes livstidsstraff. 
 
Vid den helhetsbedömning som sedan följer finner tingsrätten att det senast 
anförda får anses ha sådan tyngd i förhållande till vad som framkommit 
beträffande övriga kriterier att det utdömda livstidsstraffet i nuläget inte kan 
frångås. 
 

4.5.3  Göta hovrätt 
SK överklagar tingsrättens dom och anför till stöd för sitt yrkande om att 
omvandling bör ske att tingsrätten vid sin bedömning har fäst en alltför stor 
vikt vid brottslighetens svårhetgrad på bekostnad av sådana faktorer som 
den dömde själv kan påverka. Därmed, menar hon, har tingsrätten gjort en 
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felaktig värdering av de omständigheter som ska ligga till grund för 
omvandling av livstidsstraffet. 
 
Liksom tingsrätten anser hovrätten att varken risken för återfall i allvarlig 
brottslighet, SK:s uppförande hittills under verkställigheten eller hennes 
medverkan till att främja sin anpassning i samhället utgör hinder för att 
bifalla hennes ansökan. Den prövar därefter de omständigheter som legat till 
grund för straffmätningen och den tid hon avtjänat. Hovrätten anser att SK:s 
brottslighet har ett högt straffvärde. Vid en bedömning kommer den ändå 
fram till att den tid hon nu avtjänat, något mer än elva år, även med 
beaktande av omständigheterna kring mordet är tillräckligt lång tid för att 
livstidsstraffet ska kunna omvandlas. 
 
Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd tar hovrätten hänsyn till 
gärningens straffvärde samt att det i SK:s fall föreligger en seriös och 
realistisk frigivningsplanering där det slutliga steget består i 
familjehemsplacering och arbetsträning. Den kommer fram till att det är 
skäligt att bestämma fängelsestraffets längd till tjugoett år. 
 
SK är en av de tre livstidsdömda som den 21 maj 2008 får sin sak prövad av 
HD. Hovrättens beslut fastställs då. 
 

4.6    Mål nr B 507-07  

4.6.1  Livstidsdomen 
VG dömdes den 7 juli 1994 av Stockholms tingsrätt till livstids fängelse för 
mord, en dom som senare fastställdes av Svea hovrätt. Av domen framgår 
att han med kniv dödat sin före detta hustru i hennes bostad. Hovrätten 
bedömer gärningen som mord med hänsyn till förfaringssättet, ådagalagd 
grymhet från VG:s sida och övriga omständigheter. Att livstids fängelse 
väljs som påföljd motiveras med att mordet föregåtts av planering och 
utförts på ett sätt som vittnar om fullständig hänsynslöshet och om stort hat 
mot offret. Tingsrätten å sin sida motiverade detta med att mordet begåtts 
sedan VG brutit sig in i offrets bostad, gärningen varit oprovocerad, utförts 
på ett hänsynslöst och grymt sätt och måste ha inneburit ett avsevärt lidande 
för offret. 
 

4.6.2  Örebro tingsrätt 
Tingsrätten börjar med att bedöma återfallsrisken och koncentrerar sig då på 
återfallsrisken för våldsbrott, eftersom det är den typ av brottslighet VG 
tidigare blivit dömd för. Rättsmedicinalverket har lämnat in ett yttrande till 
tingsrätten i vilket de bedömer att det föreligger en låg risk att VG återfaller 
i brott. Tingsrätten tittar även på tidigare gjorda riskbedömningar samt annat 
processmaterial och menar att det inte framkommit att det finns en konkret 
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och beaktansvärd risk för att VG ska återfalla i våldsbrottslighet av allvarligt 
slag. Det finns alltså inget beträffande detta som talar mot att omvandla 
livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. 
 
Av utredningen  framgår att VG inte åsidosatt vad som gällt och nu gäller 
för verkställigheten och han har medverkat och medverkar alltjämt till att 
främja sin anpassning i samhället. 
 
Härefter behandlas gemensamt kriterierna den tid som den dömde har 
avtjänat och vad som av domen framgår om de omständigheter som legat 
till grund för straffmätningen. Tingsrätten tar här hänsyn till att det av 
livstidsdomen framgår att mordet har föregåtts av planering och utförts på 
ett sätt som vittnar om fullständig hänsynslöshet och om stort hat mot offret. 
VG har alltså begått ett mordbrott av synnerligen hög svårhetsgrad. 
Straffvärdet bedöms därför vara mycket betydande. Han har nu avtjänat 
något mer än tretton år, vilket tingsrätten inte anser vara tillräckligt lång tid. 
Detta talar alltså mot att en omvandling ska ske. 
 
Det finns heller inte några andra kriterier i detta fall än de som är 
lagstadgade som bör vägas in i bedömningen och vid en helhetsbedömning 
anser tingsrätten att det faktum att tillräckligt lång tid inte avtjänats i 
förhållande till brottets straffvärde har en sådan tyngd i förhållande till andra 
framkomna omständigheter att livstidsstraffet inte kan frångås i nuläget. 
VG:s ansökan lämnas därför utan bifall. 
 
Tingsrättens beslut fastställs senare av Göta hovrätt. Detta motiveras inte 
närmare av hovrätten än att man konstaterar att skäl saknas att frångå 
tingsrättens bedömning. 
 

4.7    Mål nr B 3817-06 

4.7.1  Livstidsdomen 
MM dömdes den 23 september 1994 av Svea hovrätt för mord och bedrägeri 
till livstids fängelse och utvisning ur riket med förbud att återvända. Enligt 
Stockholms tingsrätts dom, som fastställdes av hovrätten, har MM 
uppsåtligen berövat en annan man, med vilken han hade en sexuell 
förbindelse, livet genom att hugga och sticka denne med kniv i huvudet och 
på kroppen i dennes lägenhet i Stockholm. Gärningen bedöms som mord 
och inte dråp, utan att detta närmare motiveras. Beträffande valet mellan 
fängelse i tio år och på livstid tar rätten hänsyn till att gärningen varit 
oprovocerad, mordet varit brutalt och utförts på ett särskilt hänsynslöst sätt 
samt att inga förmildrande omständigheter föreligger. Påföljden bestäms 
därför till fängelse på livstid. MM döms även till utvisning med förbud att 
för all framtid återvända till riket. Detta motiveras med att han inte har 
någon anknytning till riket och här gjort sig skyldig till ett så pass allvarligt 
brott att han inte bör tillåtas vara kvar. Angående det måhända ologiska i att 
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döma någon till både livstids fängelse och utvisning påpekar rätten att 
livstidsstraffet inte innebär annat än att den dömde får avtjäna något längre 
tid i fängelse än någon som dömts till ett mycket långt tidsbestämt straff. 
 

4.7.2  Örebro tingsrätt 
Tingsrätten börjar med att ta hänsyn till de båda kriterierna om den dömde 
medverkat till sin anpassning i samhället och om denne åsidosatt vad som 
gäller för verkställigheten. Man hänvisar här till Kriminalvårdens yttrande 
som säger att verkställigheten i allt väsentligt utfallit väl och att MM 
deltagit i flera programverksamheter samt tagit lärdom av dessa. På grund 
av utvisningen har han inte beviljats utevistelser på egen hand men de 
permissioner han haft har skötts utan anmärkning. Tingsrätten anser därmed 
att de båda kriterierna är uppfyllda och att detta talar för bifall av MM:s 
ansökan. 
 
Därefter tar man ställning till huruvida det finns risk för att MM återfaller i 
brottslighet av allvarligt slag. Detta görs alltså trots att det är klart att han 
ska utvisas till sitt hemland i samband med frigivningen. Anledningen till 
detta är att det enligt tingsrätten finns samma behov av samhällskydd 
oavsett om den dömde efter frigivningen ska bo i Sverige eller i något annat 
land. Man grundar här sin bedömning av riskerna på Rättsmedicinalverkets 
yttrande om att det föreligger medelhög risk för att MM återfaller i 
brottslighet. Särskilt belastande är den tidigare brottsligheten, det tidigare 
missbruket och de psykopatiska personlighetsdragen. Verket har också 
redovisat ett antal åtgärder som bör vidtagas för att minska risken för återfall 
i brottslighet. Enligt verket råder det dock viss osäkerhet kring bedömningen 
men tingsrätten anser ändå mot bakgrund av denna bedömning att 
återfallsrisken är så hög att den med styrka talar mot att MM:s ansökan ska 
bifallas. 
 
De två sista av de i lagtexten uttryckliga kriterierna som ska tas hänsyn till 
tar tingsrätten upp tillsammans, nämligen den tid som den dömde har 
avtjänat samt vad som av domen framgår om de omständigheter som legat 
till grund för straffmätningen. Man gör alltså en straffvärdebedömning. De 
faktorer tingsrätten här tar hänsyn till är att MM berövat offret livet genom 
att med kraft hugga honom med kniv i huvudet och på kroppen, att 
gärningen varit oprovocerad, att våldet vittnar om ett stort ursinne samt att 
MM direkt efter mordet bestulit offret och samma dag påbörjat 
bankomatuttag från dennes bankkonto. Man tar även upp det faktum att 
mordet varit brutalt och utförts på ett hänsynslöst sätt och anser med hänsyn 
till allt detta att straffvärdet för brottet är högt. Detta ställer man sedan i 
förhållande till den tid MM avtjänat, det vill säga 13 år, samt till de 
omvandlingsärenden man tidigare avgjort. Man kommer då till slutsatsen att 
MM inte kan anses ha avtjänat tillräckligt lång tid i förhållande till 
straffvärdet för det brott han begått. 
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Tingsrätten fortsätter därefter med att konstatera att det faktum att MM ska 
utvisas ur riket vid frigivningen mycket väl kan beaktas vid prövningen av 
en omvandlingsansökan. Detta ska enligt 29 kap 5 § 4 p BrB i skälig 
omfattning beaktas vid straffmätningen av tidsbestämda straff och har därför 
inte kunnat beaktas tidigare i MM:s fall. En förutsättning för att det ska 
kunna beaktas är att den dömde lider men av utvisningen, och det kommer 
tingsrätten fram till att MM inte gör och det finns därmed inte anledning att 
ta hänsyn till denna vid bedömningen om omvandling. Dock är det så att 
utvisningsförfarandet medfört att MM:s verkställighet av straffet skett under 
mer slutna och hårdare kontrollerade former än för många andra, men detta 
väger enligt tingsrätten för närvarande inte så tungt att en tidigareläggning 
av bifallet till ansökan bör ske. 
 
Rätten anser slutligen att vid en helhetsbedömning så väger den relativt 
höga risken för att MM återfaller i brott och att han ännu inte avtjänat 
tillräckligt lång tid i förhållande till sitt brott så tungt jämfört med de andra 
kriterierna att saknas anledning att frångå livstidsstraffet för närvarande. 
MM:s ansökan lämnas därför utan bifall. 
 
Tingsrättens beslut fastställs senare av Göta hovrätt. Detta motiveras med att 
man anser att risken för återfall i allvarlig brottslighet är så pass hög att detta 
med styrka talar mot en omvandling samt att även straffvärdet för det brott 
han begått ställt i relation till den tid han avtjänat också talar mot ett sådant 
beslut. 
 

4.8    Mål nr B 387-07  

4.8.1 Livstidsdomen 
PIR dömdes den 20 mars 1996 av Hovrätten över Skåne och Blekinge för 
mord till fängelse på livstid. Det gällde ett dubbelmord på en man och en 
kvinna i Malmö, som PIR och en person till dömdes för, trots att de var fyra 
personer som stod åtalade. Det dödliga våldet har skett med slag mot 
huvudet och kroppen samt stick- och skärsår med kniv. Morden skedde i 
offrens hem. Tingsrätten motiverar att rubriceringen blir mord med att 
gärningarna var planerade och brutala samt att de torde ha medfört svåra 
lidanden och kraftig dödsångest för offren. Att påföljden bestäms till 
fängelse på livstid konstateras endast därefter och motiveras därmed inte 
särskilt. Hovrätten tycks göra tvärtom och motiverar inte rubriceringen utan 
efter det konstaterandet tar de hänsyn till det lidande och den dödsångest 
offren utsatts för och bestämmer på grund av detta påföljden till fängelse på 
livstid.   
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4.8.2  Örebro tingsrätt 
Tingsrätten börjar med att ta ställning till huruvida det finns risk för att PIR 
återfaller i brottslighet av allvarligt slag, och man koncentrerar sig då på det 
som brukar betecknas våldsbrott eftersom PIR inte finns i 
belastningsregistren för något annat brott än de mord han nu avtjänar straff 
för. Man grundar sig på Rättsmedicinalverkets utredning och vad man anser 
framgår av denna. Vid en samlad bedömning kommer tingsrätten fram till 
att det inte framkommit att det finns en konkret och beaktansvärd risk för att 
PIR återfaller i allvarlig våldsbrottslighet, och beträffande detta kriterium 
finns det därför inget som talar mot en omvandling av livstidsstraffet. 
 
Den dömde har heller inte åsidosatt vad som gäller för verkställigheten i 
sådan utsträckning att detta utgör hinder för omvandling. Han har medverkat 
och medverkar alltjämt till att främja sin anpassning i samhället, vilket är 
ytterligare en omständighet som talar för bifall till hans ansökan. 
 
Härefter behandlar man de båda lagstadgade kriterierna den tid som den 
dömde avtjänat och vad som av domen framgår om de omständigheter som 
legat till grund för straffmätningen tillsammans. Från straffmätningen tar 
man upp de faktorer att offren utsatts för ett omfattande våld i form av slag 
mot bland annat huvudena och av knivanvändning som lett till stick- och 
skärskador på bland annat halsarna, samt att misshandeln måste ha inneburit 
att offren utsatts för dödsångest och lidanden. Tingsrätten slår fast att PIR 
har begått två mordbrott som vart och ett har en synnerligen hög 
svårhetsgrad. Det samlade straffvärdet är därför synnerligen högt. Den tid 
PIR har avtjänat är cirka tolv år och tre månader. Tingsrätten anser vid 
denna jämförelse, och vid jämförelse med tidigare avgjorda 
omvandlingsärenden, att PIR med hänsyn till brottets svårhetsgrad inte har 
avtjänat så lång tid att det talar för bifall till hans ansökan. 
 
Det finns inga andra omständigheter i detta fall än de kriterier som uttryckts 
i lagen som ska vägas in i prövningen. Tingsrätten anser vid sin 
helhetsbedömning att det faktum att tillräcklig tid i förhållande till brottets 
straffvärde inte avtjänats har sådan tyngd i förhållande till vad som i övrigt 
framkommit att man i nuläget inte kan frångå det utdömda livstidsstraffet. 
Omvandlingsansökan lämnas därför utan bifall.  
 
Tingsrättens beslut fastställs sedan av Göta hovrätt. Vid denna tidpunkt har 
PIR avtjänat drygt tolv och ett halvt år av sitt livstidsstraff. Hovrätten anser 
att de mord han begått har ett så pass högt sammanlagt straffvärde att det vid 
denna tidpunkt saknas förutsättningar att omvandla livstidsstraffet till ett 
tidsbestämt straff.  
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4.9    Mål nr B 1233-07  

4.9.1  Livstidsdomen 
Hovrätten för Västra Sverige dömde den 24 april 1996 ST till fängelse på 
livstid för mord. Därmed ändrade man Göteborgs tingsrätts dom, där ST 
dömts till tio års fängelse för mord. Båda instanser fann det klarlagt att han 
väntat på sitt offer, mannen som var gift med den kvinna ST haft ett 
förhållande med, utomhus vid en tidpunkt då han visste att denne skulle 
passera där. Beväpnad med kniv och köttyxa kastade han sig över offret och 
misshandlade honom i någon minut. Offret dog senare av de svåra skadorna 
i framför allt huvudet. Göteborgs tingsrätt bedömer gärningen som mord 
med motiveringen att angreppet varit närmast besinningslöst och att han på 
ett synnerligen hänsynslöst sätt utsatt offret för mycket svåra lidanden. 
Hovrätten instämmer i denna motivering och dömer ut det strängare straffet. 
Som försvårande finner den de omständigheter att ST i sitt hem försett sig 
med två vapen, färdats en inte obetydlig sträcka i bil till en plats där han var 
säker på att träffa på offret och sedan på ett grymt sätt överfallit denne som 
då var helt oförberedd och ur stånd att försvara sig. Angreppet har varit 
besinningslöst och offret tillfogats stark smärta och svår dödsångest. Dessa 
lidanden har inte varit av helt obetydlig varaktighet. Vid en samlad 
bedömning kommer hovrätten därför fram till att påföljden bör bli fängelse 
på livstid.  
 

4.9.2  Örebro tingsrätt 
Tingsrätten börjar med att ta ställning till huruvida det föreligger risk för att 
ST återfaller i våldsbrott av allvarligt slag. Man stödjer sig här på 
Rättsmedicinalverkets utlåtande om att risken för återfall i brottslighet är 
låg. Man hänvisar även till yttranden från ST:s anstalt samt från en 
drogbehandlare som bedömer riskfaktorerna som i det närmaste obefintliga. 
Tingsrätten anser därför att det genom utredningen inte uppenbarats en 
konkret och beaktansvärd risk för att ST återfaller i våldsbrottslighet av 
allvarligt slag och denna del av utredningen talar därmed inte emot ett bifall 
av hans ansökan. 
 
Utredning visar att ST emellanåt misskött sig under verkställigheten men att 
denna misskötsamhet inte kan anses vara av sådan karaktär eller omfattning 
att den ska utgöra hinder mot omvandling av straffet. Av Kriminalvårdens 
yttrande framgår det att ST rapporterats vid elva tillfällen och att det då 
bland annat rört sig om handgemäng med annan intagen, alkoholhaltig 
dryck i gemensamma köksutrymmen samt ett antal fall av 
permissionsmissbruk. Den senaste rapporten är från november 2006, det vill 
säga lite mindre än ett år innan prövningen i Örebro tingsrätt. 
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Tingsrätten anser vidare att ST har medverkat till att främja sin anpassning i 
samhället, bland annat genom att mycket framgångsrikt bedriva studier 
under anstaltstiden. 
 
Avslutningsvis behandlas kriterierna den tid som den dömde har avtjänat 
och vad som av domen framgår av de omständigheter som legat till grund 
för straffmätningen. ST har vid tidpunkten för bedömningen avtjänat elva år 
och nio månader. De omständigheter som det framgår av livstidsdomen att 
tingsrätten tog hänsyn till vid bedömningen av straffvärdet är att angreppet 
betecknades som närmast besinningslöst samt att hovrätten ansåg det 
uppenbart att offret tillfogats stark smärta och svår dödsångest. Örebro 
tingsrätt anser att omständigheterna som legat till grund för straffmätningen 
visar att ST begått ett mordbrott av synnerligen hög svårhetsgrad. 
Straffvärdet är mycket betydande. Rätten jämför detta med den avtjänade 
tiden och med tidigare avgjorda ärenden, då särskilt det ovan refererade B 
507-07, och kommer fram till att ST inte avtjänat så lång tid att det talar för 
bifall till hans ansökan. 
 
Det finns i ST:s fall inga andra omständigheter ska vägas in i bedömningen 
och tingsrätten kommer vid en helhetsbedömning fram till att det faktum att 
tillräcklig tid inte avtjänats i förhållande till brottets straffvärde har sådan 
tyngd i förhållande till vad som i övrigt framkommit att det utdömda 
livstidsstraffet inte kan frångås. Ansökan lämnas utan bifall. 
 

4.10    Mål nr B 3836-06  

4.10.1  Livstidsdomen 
HF dömdes den 23 december 1994 av Svea Hovrätt till fängelse på livstid 
för bland annat mord och grovt bedrägeri. Huddinge tingsrätt hade dömt 
honom för bland annat dråp till fängelse i nio år. Av hovrättens dom 
framgår att man ansåg det klarlagt att HF tillsammans med två andra 
personer tillsammans och i samförstånd berövat en fjärde person livet 
genom att tre gånger skjuta denne i huvudet med en pistol. Offret fördes i bil 
till ett hus i Huddinge där han med våld och hot om våld hölls kvar och 
uppmanades att betala en skuld, innan man beslutade att döda honom och då 
tillsammans höll en hand på pistolen och sköt. Ett par dagar senare har man 
med en motorsåg delat kroppen i tre delar, placerat dessa i tre tunnor och 
grävt ner i husets trädgård. Hovrätten motiverar rubriceringen mord med att 
offret tvingats till huset och med våld hållits kvar där, att offret var 
skyddslöst utlämnat och måste ha känt svår dödsångest då det i 20-30 
minuter diskuterades huruvida han skulle få leva eller inte. Hovrätten anser 
vidare det klarlagt att dödandet var önskat och överlagt. Slutligen anför man 
att det sätt på vilket man hanterade den döda kroppen visar på en uppenbar 
hänsynslöshet och brist på känsla. Att påföljden blir den strängast möjliga 
motiveras med att mordet präglats av en uttalad grymhet och att 
förmildrande omständigheter beträffande gärningen saknas. HF har varit 
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pådrivande, utövat rå misshandel av offret samt vid hanteringen av den 
dödes kropp visat på en total brist på respekt för den döde och avsaknad av 
ånger.  
 

4.10.2  Örebro tingsrätt 
Till att börja med konstaterar rätten att det inte finns några andra 
omständigheter än de i lagen angivna kriterierna som ska vägas in i 
bedömningen. Det påpekas särskilt att den omständigheten att viss planering 
redan har skett beträffande HF:s utslussningsplacering och tidpunkt för 
villkorlig frigivning i händelse av bifall till ansökan inte är något som 
tillmäts någon som helst betydelse. 
 
Man går därefter vidare till det första av de lagstadgade kriterierna, 
nämligen risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag. På grund av 
HF:s bakgrund koncentrerar man sig på återfallsrisken i våldsbrott, 
förmögenhetsbrott, brott enligt 11 kap. BrB och skattebrottslagen. Det 
hänvisas till att det inom Kriminalvården under HF:s verkställighetstid 
gjorts flera expertutredningar om detta i vilka risken för återfall i 
våldsbrottslighet bedömts vara låg eller mycket låg. Även 
Rättsmedicinalverket har yttrat att det föreligger en låg risk för att HF 
återfaller i våldsbrottslighet. Beträffande den övriga brottsligheten 
konstaterar tingsrätten att detta är något mer svårbedömt. Man tar hänsyn till 
att HF har en ansträngd ekonomisk situation och bedöms ha ett manipulativt 
beteende. Han har dock brutit med de personer han tidigare haft kontakt 
med då han begått förmögenhetsbrott, deltagit i programverksamhet och 
under lång tid varit borta från ett liv i samhället och med hänsyn till detta 
finner tingsrätten att inte heller risken för återfall i denna typ av brottslighet 
är sådan att det talar mot bifall till hans ansökan. 
 
Rätten anser att utredningen ger vid handen att HF inte har åsidosatt vad 
som gäller för verkställigheten i sådan grad att det ska påverka prövningen 
av hans omvandlingsansökan. Han har visserligen vid något tillfälle vägrat 
att lämna urinprov, men då det varit en enstaka händelse i början av 
verkställigheten anser tingsrätten att detta inte alls kan påverka 
bedömningen av hans omvandlingsansökan.  
 
Man finner bevis för att han genom egna initiativ, deltagande i 
programverksamheter samt kontakt med utomstående personer och 
frivilligorganisationer medverkat och alltjämt medverkar till att främja sin 
anpassning i samhället. 
 
Avslutningsvis bedömer man kriterierna den tid som den dömde avtjänat 
och de omständigheter som legat till grund för straffmätningen i ett 
sammanhang. Till att börja med tar man hänsyn till att livstidsdomen 
förutom mord avser grovt bedrägeri i fjorton fall, häleri i två fall och brott 
mot vapenlagen. Han har även vid ett senare tillfälle dömts för medhjälp till 
bokföringsbrott, grovt brott, och medhjälp till grovt skattebedrägeri. 
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Livstidsstraffet har då bestämts omfatta även dessa senare brott. 
Livstidsstraffet har vidare trätt i stället för ett fängelsestraff på tre år för 
bland annat grovt bedrägeri och grovt rattfylleri. Dessa brott lagfördes han 
för 1992 och 1993. Tingsrätten anser dock att omständigheterna vid dessa 
brott bör beaktas vid omvandlingsprövningen, trots att de ligger i tiden före 
livstidsdomen. Detta motiverar man med att HF annars skulle ”tjäna” en 
icke obetydlig tid vid straffvärdebedömningen och då man anser att det inte 
kan ha varit lagstiftarens mening väljer tingsrätten att bortse från uttalandet 
att det enbart ska röra sig om senare domar för att brottsligheten enligt andra 
domar ska beaktas vid omvandlingsprövningen. Tingsrätten anser dock att 
det, förutom mordbrottet, i slutändan endast är förmögenhetsbrotten och 
brotten enligt 11 kap BrB och skattebrottslagen som är av betydelse i 
sammanhanget. Dessa har å andra sidan varit åtskilliga, systematiska, 
kvalificerade och tillskansat honom själv och andra betydande ekonomiska 
vinningar. Beträffande mordbrottet tar tingsrätten hänsyn till att det av 
livstidsdomen framgår att detta präglats av en uttalad grymhet, att HF varit 
pådrivande, att han utövat rå misshandel mot offret samt varit delaktig i den 
styckning som visar på en total brist på respekt för den döde och avsaknad 
av ånger, vilket förstärker intrycket av råhet och hänsynslöshet. Med hänsyn 
till allt detta kommer rätten fram till att det samlade straffvärdet avseende de 
aktuella brotten är synnerligen högt. Vid tidpunkten för prövningen har HF 
avtjänat något över tretton år. Tingsrätten kommer fram till att detta i 
förhållande till brottslighetens mycket höga svårhetsgrad inte kan anses vara 
tillräckligt lång tid. HF:s ansökan om omvandling lämnas därför utan bifall. 
Göta hovrätt fastställer sedan tingsrättens beslut med motiveringen att HF:s 
brott har ett så pass högt straffvärde att omvandling vi denna tidpunkt, då 
han avtjänat drygt tretton år av livstidsstraffet, är för tidigt. 
 
HF är en av de tre livstidsdömda som den 21 maj 2008 får sitt fall prövat av 
HD. Han har då avtjänat drygt fjorton år av sitt livstidsstraff och får av HD 
bifall till sin ansökan om omvandling. Det tidsbestämda straffet bestäms till 
tjugofyra år. 
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5   Analys 

5.1    Vad har blivit avgörande? 

Det finns, i de tio fall från Örebro tingsrätt som här granskats, ett direkt 
samband mellan huruvida tillräckligt lång tid anses ha avtjänats i 
förhållande till brottets straffvärde och huruvida ansökan bifalles. I samtliga 
de fall som fått bifall anses den dömde ha avtjänat tillräckligt lång tid och i 
samtliga de som fått avslag anses den dömde inte ha avtjänat tillräckligt 
lång tid i förhållande till brottets straffvärde. I flera av de fall som fått 
avslag säger tingsrätten uttryckligen i domskälen att straffvärdet och tiden 
får anses ha sådan tyngd i förhållande till övriga omständigheter att bifall 
enbart av denna anledning inte kan ges. Detta har också i flera av de fall 
som fått avslag varit den enda faktor som talat emot en omvandling. Faktum 
är att fallet med MM är det enda av de här granskade där det funnits 
ytterligare en omständighet som talat mot omvandling. Det rörde sig i detta 
fall om att återfallsrisken bedömdes som så pass hög att även detta med 
styrka ansågs tala mot en omvandling. 
 
Det får dock anses vara så att avtjänad tid i förhållande till brottets 
straffvärde idag är den enskilt viktigaste faktorn för huruvida omvandling 
ska ske eller inte. Denna betydelse framgår också av det mönster som kan 
urskiljas i den studie av 22 fall som Helén Örnemark Hansen gjort och som 
urvalet till denna studie bygger på. Där avslogs ju ansökan i alla de fall där 
högst elva år avtjänats och bifölls i alla de fall utom ett där fjorton år eller 
mer avtjänats. 
 
Då straffvärdebedömningen har visat sig vara det mest betydelsefulla 
kriteriet i denna studie så kommer jag här i min analys börja med att 
kommentera den, ur några olika synvinklar. Därefter fortsätter jag med att 
analysera övriga lagstadgade kriterier samt andra omständigheter som fått 
betydelse. Jag kommer även att kommentera tidsbestämningen av straffet 
samt vad som sagts i Göta Hovrätt. 
 

5.2    Straffvärdebedömningen 

Straffvärdebedömningen är alltså den faktor som i domarna i tidsintervallen 
11-14 avtjänade år har blivit avgörande. Hur har då denna bedömning gått 
till och på vilket sätt har de fall som fått avslag skilt sig från dem som fått 
bifall? 
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5.2.1  Benämningen av straffvärdet 
I de sex fall i denna studie som fått avslag i Örebro tingsrätt har straffvärdet 
bedömts vara mycket betydande, högt respektive synnerligen högt. De som 
fått bifall har begått brott för vilka straffvärdet av samma tingsrätt bedömdes 
vara betydande respektive mycket betydande. Av prövningen i MM:s fall 
kan man sluta sig till att tretton avtjänade år inte ses som tillräckligt för 
omvandling då straffvärdet bedöms vara högt. HF:s brott bedömdes ha ett 
synnerligen högt straffvärde och han hade vid prövningen avtjänat lite mer 
än tretton år, något som inte sågs som tillräckligt lång tid. Av dem som fått 
bifall var ZG:s 14 år den längsta strafftiden, hans brott bedömdes av 
tingsrätten ha ett mycket betydande straffvärde. AE, SK, ST och VG 
bedömdes också de ha begått brott med mycket betydande straffvärde. Av 
dessa fick AE med sina nästan tretton avtjänade år bifall. De övriga tre hade 
avtjänat 10 år och 9 månader, 11 år och nio månader samt lite mer än tretton 
år och fick avslag på grund av att de inte avtjänat tillräckligt lång tid i 
förhållande till sin brottslighets straffvärde. Beträffande brott med ett 
betydande straffvärde har bifall getts efter lägst 12 år och 4 månader, i PC:s 
fall. Även 13 år har räckt för bifall då straffvärdet varit betydande, vilket 
framgår av JBF:s fall.  
 
Göta hovrätt bedömde straffvärdet för SK:s brott som högt, till skillnad från 
tingsrätten som bedömt det som mycket betydande. Enligt hovrätten var lite 
mer än elva år då tillräckligt för att hon skulle få bifall till sin ansökan. Detta 
tyder alltså på att hovrättens syn på den avtjänade tiden i förhållande till 
straffvärdet eventuellt skiljer sig något från tingsrättens. 
 
Om man utifrån detta ska försöka dra några slutsatser om Örebro tingsrätts 
praxis så här långt så kan sägas att i de fall straffvärdet bedöms vara 
synnerligen högt så är drygt tretton avtjänade år inte tillräckligt för att få 
omvandling. Detta grundas på att HF av denna anledning inte fick bifall till 
sin ansökan, men han var å andra sidan en av dem som fick bifall i HD, så 
här kanske Örebro tingsrätt måste ändra sin praxis. HD rubricerar 
straffvärdet i detta fall som att brottet är kvalificerat. För att återgå till 
tingsrättens praxis så är inte tretton år tillräckligt för att få omvandling om 
straffvärdet bedöms som högt, vilket grundas på MM:s fall. I de fall 
tingsrätten bedömer straffvärdet som mycket betydande blir det mer oklart. 
VG, som avtjänat lite mer än tretton år ansågs nämligen inte ha avtjänat 
tillräckligt lång tid i förhållande till brottet straffvärde, medan AE:s nästan 
tretton år ansågs vara tillräckligt. Här ger alltså Örebro tingsrätt något 
otydliga signaler. Om man i stället benämnt straffvärdet på VG:s 
brottslighet som högt hade man hållit en klar linje i frågan. Det kan dock 
sägas att nästan fjorton år bör vara tillräckligt vid ett mycket betydande 
straffvärde, eftersom ZG fått bifall efter denna tid. De fall i denna studie där 
straffvärdet ansetts vara betydande, PC och JBF, har alltså båda fått bifall. 
Den avtjänade tiden har då varit tolv år och fyra månader respektive tretton 
år, vilket alltså bör vara tillräckligt vid detta straffvärde.  
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Det ska påpekas att värdet av att försöka utläsa den här typen av praxis från 
Örebro tingsrätt är något begränsat efter HD:s uttalande. Enligt detta ska ju 
omvandling i princip kunna ske vid första prövningen, och straffvärdet i 
stället komma till uttryck i längden på det tidsbestämda straff som då döms 
ut.  
 

5.2.2  Avgörande faktorer vid straffvärde-
bedömningen 
Två av de här granskade fallen skiljer ut sig något från de andra beträffande 
själva mordbrottet. Jag syftar då på JBF och AE som båda är dömda för att 
ute på stan ha skjutit ihjäl en annan man, som de inte haft en närmare 
relation till, med ett avsågat hagelgevär. I JBF:s fall har tingsrätten tagit 
hänsyn till att gärningen i den ursprungliga domen betraktats som en 
avrättning, och i AE:s fall att denne först oskadliggjort offret genom att 
skjuta honom i ryggen och därefter i huvudet när han varit försvarslös. En 
jämförelse av de båda fallen görs även av rätten, då den i bedömningen av 
AE:s fall säger att i jämförelse med JBF måste han anses ha avtjänat 
tillräckligt lång tid i förhållande till brottets straffvärde. AE hade då ändå 
avtjänat något kortare tid än JBF, vilket tyder på att tingsrätten alltså ansåg 
AE:s brottslighet vara något mindre allvarlig. Örebro tingsrätt bedömer i 
dessa båda fall straffvärdet som betydande respektive mycket betydande och 
den avtjänade tiden, tretton år respektive nästan tretton som tillräcklig för 
bifall.  
 
En tredje livstidsdömd som fick bifall till sin ansökan är PC, vars mordbrott 
liksom JBF:s ansågs ha ett betydande straffvärde. Omständigheterna skiljer 
sig dock ganska mycket från de båda nyssnämnda fallen. Mordbrottet 
begicks i offrets hem med kniv. Offret var en annan man som PC träffat på 
”Heta linjen” och blivit hembjuden till. Örebro tingsrätt tog vid sin 
straffvärdebedömning hänsyn till att offret varit i skyddslös ställning och 
utan möjlighet att freda sig mot angreppet samt att brottet begåtts med 
grymhet. PC hade vid prövningstillfället avtjänat 12 år och fyra månader, 
vilket av rätten ansågs som tillräckligt i förhållande till brottets straffvärde. 
 
Detta kan jämföras med MM som begått ett brott vars straffärde bedöms 
vara högt och som med sina tretton avtjänade år inte anses ha avtjänat 
tillräckligt lång tid i förhållande till detta. Även detta mordbrott begicks 
med kniv i offrets hem och offret var också här en annan man som MM 
hade en sexuell relation med. Vad som i detta fall gör att Örebro tingsrätt 
anser straffvärdet vara högt är att brottet begåtts med kniv, varit 
oprovocerat, brutalt, hänsynslöst och begåtts med stort ursinne. Att MM 
efter mordet bestulit offret ses också som försvårande. Bortsett från denna 
sistnämnda omständighet är likheterna dock påfallande mellan de båda 
fallen. I MM:s fall finns visserligen också återfallsrisken med som en 
försvårande omständighet, men det är ju inget som påverkar bedömningen 
av avtjänad tid i förhållande till brottets straffärde, och denna bedömning 
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blir alltså olika i de båda fallen, trots att MM avtjänat åtta månader mer än 
PC. 
 
Två av fallen har av Örebro tingsrätt bedömts ha ett synnerligen högt 
straffvärde. Det rör sig dels om fallet PIR och dels om fallet HF. Liksom två 
andra fall som fått avslag, MM och VG, har PIR:s brott begåtts med kniv i 
offrets hem. Som försvårande omständigheter har tingsrätten tagit hänsyn 
till det omfattande våldet i form av slag- och knivanvändning samt att offren 
drabbats av dödsångest och lidanden. Man tar även hänsyn till att det här rör 
sig om två mordbrott. Tolv år och tre månader ses inte som tillräcklig tid för 
omvandling av livstidsstraffet. HF:s brott är utmärkande på så sätt att det 
begåtts med pistol av tre personer i ett hus där varken offer eller 
gärningsmän hade sitt hem. Här ingår också andra brott i livstidsdomen 
vilket gör bedömningen av straffvärdet lite speciell. Mordbrottet anses dock 
ha präglats av en uttalad grymhet och ge ett intryck av råhet och 
hänsynslöshet i det att offret efter mordet styckats och grävts ner. HF har 
varit pådrivande och utövat rå misshandel. HF har avtjänat längre straff än 
de flesta andra i studien, lite mer än tretton år, men detta ses inte som 
tillräckligt i förhållande till brottets straffvärde. 
 
Fem fall anses ha ett mycket betydande straffvärde. Av dessa anses två av 
tingsrätten ha avtjänat tillräckligt lång tid i förhållande till detta, nämligen 
ZG som avtjänat nästan fjorton år samt AE som avtjänat nästan tretton år. 
ZG har begått ett mord med yxa i offrets hem, och tingsrätten tar vid 
straffvärdebedömningen hänsyn till att det varit ett rånmord som begåtts 
under mycket grymma former. Också SK har begått ett mord med yxa i 
offrets och hennes gemensamma hem. Även detta brott ses av tingsrätten 
som mycket grymt, i det närmaste bestialiskt, och man tar även hänsyn till 
att offret varit skydds- och försvarslöst. 10 år och nio månader är inte 
tillräckligt enligt tingsrätten. Att VG:s brott bedöms ha ett mycket 
betydande straffvärde grundar tingsrätten på omständigheterna att brottet 
varit planerat, fullständigt hänsynslöst och präglats av ett stort hat mot 
offret. Offret var i detta fall gärningsmannens före detta hustru. 
 
ST:s brott bedöms ha ett mycket betydande straffvärde, vilket är samma 
beteckning som av tingsrätten sätts på SK:s, VG:s, AE:s och ZG:s brott. 
Gemensamt för VG:s, SK:s, ZG:s samt ST:s brott är att de begåtts med yxa 
eller kniv alternativt båda dessa. I just ST:s fall kommer det mycket 
betydande straffvärdet av att gärningen ansetts som närmast besinningslös 
samt att offret tillfogats stark smärta och svår dödsångest. Att ST avtjänat 
elva år och nio månader är inte tillräckligt i förhållande till straffvärdet. Här 
gör tingsrätten en direkt jämförelse med fallet VG och verkar med denna 
jämförelse mena att om inte VG har avtjänat tillräckligt lång tid med sina 
dryga tretton år kan inte heller ST med sina elva år och nio månader anses 
ha gjort det. 
 
I motiven till OmvL sägs att en straffvärdebedömning måste göras av den 
anledning att livstidsstraffet kan avse brott med olika svårhetsgrad. Det ges 
dock inte någon närmare vägledning i hur denna ska ske och vilka faktorer 
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som ska få betydelse. Det sägs enbart att andra omständigheter än de som 
legat till grund för den ursprungliga straffmätningen inte får tas in i denna 
bedömning. Det är alltså utifrån detta helt upp till domstolen att avgöra vad 
som ska tillmätas betydelse och att utforma praxis på detta område. Inte 
heller HD ger i sitt uttalande någon närmare vägledning, utan den säger 
enbart att då man inte utifrån de ursprungliga domarna kan dra några 
närmare slutsatser om gärningarnas relativa svårhet  handlar det i stället om 
att vid tidsbestämningen göra mycket grova kategoriseringar inom det givna 
spannet.  
 
Sammanfattningsvis så kan det dock utifrån rättsfallsstudien konstateras att 
det ses som allvarligare att döda en anhörig med kniv eller yxa än att skjuta 
ihjäl en icke anhörig person med ett avsågat hagelgevär. Faktorer som 
tingsrätten tillmäter stor betydelse är huruvida offret utsatts för svåra 
lidanden och dödsångest, samt om brottet begåtts med grymhet och offret 
varit skydds- och försvarslöst. Att även andra brott ingått i livstidsdomen 
har vid denna bedömning setts som försvårande, vilket stämmer överens 
med HD:s uttalande om att detta höjer straffvärdet. 
 
Om Örebro tingsrätt varit konsekvent i sin bedömning i denna fråga borde 
man härur kunna utläsa en någorlunda tydlig praxis. Detta kan till viss del 
göras, men vissa oklarheter framkommer dock, såsom skillnaden i 
bedömningen av straffvärdet för MM:s respektive PC:s brott. 
 
Fördelen med en klar och tydlig praxis här skulle vara att man faktiskt i 
förväg skulle kunna få en uppfattning om hur länge en livstidsdömd torde 
sitta innan tillräckligt lång tid avtjänats i förhållande till straffvärdet för att 
omvandling ska kunna ske. Eller, med de nya riktlinjerna från HD, hur långt 
straffet antagligen kommer att tidsbestämmas till. Allt detta under 
förutsättning att övriga kriterier för omvandling är uppfyllda. 
 

5.2.3  Jämförelse med den ursprungliga 
straffmätningen 
Straffvärdebedömningen är ett något speciellt moment, eftersom denna 
bedömning redan gjorts en gång av en domstol som då vid straffmätningen 
kommit fram till att gärningen ska medföra fängelse på livstid. Regeringen 
understryker i motiven till Omvandlingslagen att tanken inte är att man ska 
göra en ny straffmätning. Att så inte blir fallet förklarar den med att någon 
ny bevisning eller utredning inte ska inhämtas utan domstolen ska i sin 
bedömning utgå ifrån de omständigheter som låg till grund för 
straffmätningen i den ursprungliga domen och utifrån dessa göra en 
bedömning av gärningens straffvärde. HD poängterar också att det enbart är 
de omständigheter som legat till grund för den ursprungliga straffmätningen 
som man vid den nya bedömningen får ta hänsyn till.  
 
I två av de här studerade fallen är de omständigheter Örebro tingsrätt tar 
hänsyn till då den gör sin straffvärdebedömning samma som de faktorer som 
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i den ursprungliga domen gjorde att man dömde för mord i stället för dråp. 
Jag syftar här på fallen med JBF, där man tar hänsyn till att gärningen 
närmast är att betrakta som en avrättning, och AE, där man lägger vikt vid 
att han först oskadliggjort offret och därefter skjutit denne i huvudet. I 
praktiken innebär detta att samma omständigheter som gjorde att man 
dömdes för mord och därmed också ett livstidsstraff sedan kan medföra att 
en omvandling till tidsbestämt straff inte medges. 
 
I fem av fallen var omständigheterna desamma som de i den ursprungliga 
straffmätningen, det vill säga de omständigheter som man ansåg motiverade 
att döma till fängelse på livstid i stället för ett tidsbestämt straff. Det rör sig 
här om fallen med PC, HF, VG, ST och ZG. I två av dessa, PC och ST, hade 
man dock i denna ursprungliga straffmätning tagit hänsyn till 
omständigheter som även varit med och avgjort att benämningen blev mord. 
Att domstolar på det sättet låter samma omständigheter få betydelse både för 
rubricering och straffmätning får dock anses vara en helt annan fråga som 
jag inte går närmare in på här. Liksom i ovanstånde stycket blir dock 
effekten att samma omständigheter bedöms vara till den dömdes nackdel 
flera gånger om, särskilt då de i omvandlingsbedömningen ännu en gång får 
betydelse. 
 
I fallet SK gjorde Örebro tingsrätt sin straffvärdebedömning efter 
omständigheterna som togs upp i den ursprungliga bedömningen, men får 
dessutom anses ha lagt till några egna värderingar i bedömningen. 
Beträffande detta mordbrott gör Örebro tingsrätt nämligen bedömningen att 
detta varit mycket grymt och i det närmaste bestialiskt samt att SK måste 
förstått att våldet skulle leda till extrema skador av dödlig art. Detta är inte 
uttryckligen en bedömning som gjordes i den ursprungliga domen. 
   
Beroende på hur man ska tolka regeringens och HD.s uttalanden om vad 
som låg till grund för den ursprungliga straffmätningen har Örebro tingsrätt 
hållit sig inom dessa ramar alternativt gått utanför dem. Många av de 
omständigheter denna tagit hänsyn till i sin straffvärdebedömning har ju inte 
alls i den ursprungliga domen tagits upp som faktorer vid straffmätningen. 
Däremot kan de kanske sägas ha legat till grund för denna om man med 
detta menar att domstolen haft möjlighet att ta hänsyn även till dessa 
faktorer. Örebro tingsrätt har ju inte inhämtat någon ny bevisning eller 
utredning, utan vad den gjort är att den tagit hänsyn till olika faktorer som 
inte alltid är de som tagits upp vid själva straffmätningen i den ursprungliga 
domen, utan kanske i stället blivit avgörande vid rubriceringsfrågan eller 
inte alls tagits upp i domskälen. 
 

5.3    Bedömning av återfallsrisken 
Örebro tingsrätt har koncentrerat sig på risken för återfall i allvarliga 
våldsbrott, även då annan brottslighet sedan tidigare finns dokumenterad i 
det enskilda fallet. Rättsmedicinalverket har yttrat sig i samtliga fall och 
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bedömt återfallsriken som låg i alla fall utom MM:s där de bedömer risken 
som medelhög. Verkets utlåtande stämmer således överens med tingsrättens 
slutliga bedömning i de här studerade fallen. I motiven framhålls det ju att 
det är domstolen som ska göra bedömningen, efter att ha inhämtat utredning 
om återfallsrisken, men också efter att ha tagit hänsyn till andra 
omständigheter såsom yttrande från kriminalvården. Utifrån vad som 
framkommit av de här studerade fallen måste sägas att tingsrätten 
självständigt tagit hänsyn till flera olika faktorer då den gjort sin 
bedömning, även om resultatet i slutändan blivit det som 
Rättsmedicinalverket förordat. Det har till exempel rört sig om att 
tingsrätten sett det som belastande att SK ingått äktenskap med en tungt 
kriminellt belastad och livstidsdömd man och att det i ST:s fall är ovisst hur 
hans framtida kontakter med en viss kvinna ser ut. Vid bedömningen av 
SK:s återfallsrisk tillmäter rätten även betydelse till det faktum att hon inte 
har några minnesbilder av händelsen och därmed inte kunnat bearbeta den 
och dra önskvärd lärdom av den. En liknande bedömning gör man i PIR:s 
fall, men då utifrån det faktum att denne fortfarande hävdar sin oskuld. 
Tingsrätten anser att det visar att han inte kunnat eller velat integrera sitt 
brottsliga förflutna och därmed inte dragit önskvärd lärdom av det. I båda 
dessa fall poängterar man dock att betydelsen av detta inte ska överdrivas. 
 
I fallen VG, JBF, AE och HF tar man hänsyn till tidigare gjorda 
riskbedömningar. Dessa har bland annat gjorts av kriminalvården, 
psykologer samt rättsmedicinalverket. Att en överläkare i fallet med PC 
gjort samma bedömning som Rättsmedicinalverket vägs också in. 
 
I MM:s fall är det enbart Rättsmedicinalverkets utlåtande som finns med i 
denna bedömning, vilket skulle kunna tyda på att i de fall verkets 
bedömning är negativ bemödar man sig inte om att hitta faktorer som pekar 
i motsatt håll, men i de fall då denna är positiv så är man ändå noggrann 
med att själva undersöka frågan. Hur som helst så verkar 
Rättsmedicinalverkets utlåtande väga mycket tungt i denna fråga. 
 
Vid bedömningen av AE och PIR har tingsrätten dessutom tagit hänsyn till 
vad de kallar utredning som visar att den dömde inte betett sig aggressivt 
under verkställigheten. Beträffande AE lägger man även vikt vid att han inte 
betett sig aggressivt under permissioner samt vad han själv uppgett inför 
rätten om sitt tilltänkta förhållande till alkohol i framtiden. Även vid 
bedömningen av ZG har rätten här tagit hänsyn till de uppgifter denne själv 
lämnat inför rätten. 
 
Angående riskbedömningen av HF tar man upp att denne genomgått 
framgångsrika behandlingar mot alkoholmissbruk och kopplar detta till att 
Rättsmedicinalverket ansett att den återfallsrisk som finns är kopplad till 
detta. 
  
HF:s livstidsdom omfattar även förmögenhetsbrott och beträffande dessa 
gör tingsrätten en bedömning av återfallsrisken helt på egen hand. 
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Beträffande VG, JBF och ZG säger sig rätten ha tagit hänsyn även till det 
man kallar ”annat processmaterial”. Endast i ZG:s fall preciseras detta 
såsom bland annat kriminalvårdens yttrande. I ST:s fall tar man hänsyn till 
yttrande från en alkohol- och drogbehandlare samt den anstalt han vistas på, 
kanske är detta ett typiskt exempel på vad som menas med ”annat 
processmaterial”. Yttrande från kriminalvården nämns som exempel i 
motiven som en faktor tingsrätten utöver utredningen kan ta hänsyn till i 
bedömningen. 
 
I propositionen till Omvandlingslagen sägs uttryckligen att en ansökan bör 
avslås om det föreligger en konkret och beaktansvärd risk för återfall i 
allvarlig brottslighet. Här hänvisar man också direkt till att tillförlitligheten 
hos de undersökningar som gjorts i dessa sammanhang har diskuterats men 
får anses ha förbättrats och därför är det rimligt att låta dem ingå i 
bedömningen. Närmare definition av vad allvarlig brottslighet innebär ges 
inte, något som HD tar upp i sina domar och då hänvisar till vad som gäller 
vid överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Detta får ses som ett 
välbehövligt klargörande. Detsamma gäller begreppet ”konkret och 
beaktansvärd risk” som HD nu preciserar något till att detta ska grundas på 
konkreta omständigheter som kan direkt hänföras till den dömde och att det 
inte räcker med att en återfallsrisk inte kan uteslutas.  
 
Som framgått av remissvaren beträffande detta kriterium är det en 
diskutabel regel. Det handlar ytterst om på vilka grunder vi i vårt 
rättssamhälle ska kunna hålla någon inlåst i fängelse. HD:s precisering kan 
ses som ett försök att göra denna diskutabla regel så rättssäker som möjligt. 
 

5.4    Åsidosättande av vad som gäller för 
verkställigheten 

I motiven sägs uttryckligen att skötsamhet i sig inte ska vara ett kriterium 
för frigivning, då detta skulle kunna leda till en socialt orättvis tillämpning. 
Anledningen till att man har med kriteriet åsidosättande av vad som gäller 
för verkställigheten, tillsammans med främjandet av återanpassningen i 
samhället, är i stället enligt regeringen att man vill ge den dömde incitament 
för skötsamhet under verkställigheten. Detta får ses som något 
motsägelsefullt, men tanken är alltså att ren skötsamhet inte ska tillmätas 
betydelse, men att däremot misskötsamhet kan vägas in i bedömningen. 
  
Vid bedömningen av huruvida SK åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten tar man dock hänsyn till att hon skött sin permissionsgång 
utan anmärkningar, och att hon beviljats drygt 140 utevistelser. Väl skötta 
permissionsgångar tar man även hänsyn till vid bedömningen av huruvida 
ZG, JBF och MM uppfyller detta kriterium, även om man vid prövningen av 
MM:s fall gör denna prövning tillsammans med frågan om främjande av 
anpassning i samhället. Kanske passar denna typ av positivt agerande från 
den dömdes sida bättre in under den rubriken. I vilket fall är det tveksamt 
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om det här inte är fråga om att bedöma ren skötsamhet, och därför kan 
handla om en socialt orättvis tillämpning, precis som man i förarbetena sade 
att man ville undvika.  
  
De negativa händelser som av tingsrätten ansetts värda att ta upp i detta 
sammanhang är beträffande HF att han vid ett tillfälle vägrat lämna 
urinprov, beträffande ZG att han vid två tillfällen vägrat utföra arbete och 
även låtit sig tatueras av en annan intagen samt beträffande JBF att han vid 
två tillfällen lämnat urinprov utvisande narkotikabruk. Det sistnämnda är 
den enda av dessa regelöverträdelser som tingsrätten anser utgöra allvarlig 
misskötsamhet. I nästa mening säger man dock att det handlar om 
överträdelser av ringa omfattning och eftersom lång tid förflutit sedan dess 
stannar man, efter viss tvekan, vid att detta inte ska påverka 
omvandlingsprövningen. Man tvekar inte inför att vägran att lämna 
urinprov, att låta sig bli tatuerad av annan intagen samt att vägra arbete inte 
ska påverka bedömningen. De två förstnämnda överträdelserna hade dock 
inträffat tidigt under verkställigheten, vilket man tog hänsyn till. Dessa 
händelser får alla anses vara av den typen att de innebär ett åsidosättande av 
vad som gäller för verkställigheten, och som, om de skett senare under 
verkställigheten och i en större utsträckning, borde kunna leda till att 
omvandling inte medges, till skillnad från väl genomförda permissioner, 
som snarare handlar om ren skötsamhet. 
 
Bedömningen av åsidosättande av vad som gäller för verkställigheten i ST:s 
fall visar att den intagne kan begå flera mindre regelöverträdelser även 
ganska tätt inpå omvandlingsprövningen utan att dessa får betydelse för 
denna. I det aktuella fallet ansåg tingsrätten det inte ens värt att i domen 
nämna vad det handlat om utan konstaterar enbart att överträdelserna inte 
varit av sådan art eller karaktär att de ska påverka bedömningen.  
 
HD verkar beträffande detta kriterium dela tingsrättens syn på 
tillämpningen. Den uttalade ju att en ansökan inte ska bifallas i det fallet att 
den dömde förhållandevis kort tid före prövningen gjort sig skyldig till 
allvarligare misskötsamhet.  
 
Enligt motiven ska regelbrott såsom rymning och berusning kunna påverka 
bedömningen. Utöver det har det inte preciserats vad som är allvarlig 
misskötsamhet och inte heller begreppet förhållandevis kort tid har än så 
länge närmare preciserats någonstans mer än att tingsrätten ansåg att JBF:s 
överträdelser, att lämna urinprov utvisande narkotika, vilket han dessutom 
erkände, utgjorde sådan misskötsamhet. Detta skedde cirka 7-9 år innan 
prövningen, vilket alltså inte anses vara förhållandevis kort tid. Det är 
tänkbart att händelsen hade medfört avslag om den inträffat något år innan 
ansökan gjordes.  
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5.5    Medverkan till anpassningen i 
samhället 
Detta kriterium motiveras, liksom det föregående, av regeringen med att 
man vill ge incitament åt den dömde att under verkställigheten jobba för en 
positiv utveckling och förbättrade frigivningsförhållanden. Kriteriet ska ges 
en vid tillämpning och den dömdes insatser ska bedömas efter dennes 
personliga förutsättningar. 
 
Samtliga ansökanden i de här granskade fallen anses av Örebro tingsrätt 
uppfylla de krav som ställs beträffande detta kriterium. Det kan dock vara 
intressant att närmare titta på vad tingsrätten anser relevant att ta upp i 
frågan. 
 
Beträffande nästan alla har tingsrätten tagit hänsyn till att de deltagit i 
programverksamheter som Kriminalvården anordnat. De betonar att SK:s 
och ZG:s deltagande har skett efter deras personliga förutsättningar, helt i 
enlighet med uttalandena i förarbetena. Vid bedömningen av ZG:s 
medverkan slår man fast att hans brist på initiativ att delta i 
programverksamhet inte ska vara till hans nackdel eftersom sådan 
medverkan ändå inte hade varit meningsfull för honom. Beträffande MM:s 
deltagande lyfter man fram att han även verkar ha dragit lärdom av sitt 
deltagande.  
 
I fyra av de studerade fallen har de dömda bedrivit studier, vilket har 
beaktats vid bedömningen, ibland även med tillägget att dessa varit 
yrkesförberedande och i vissa fall även har skett med goda resultat. 
Beträffande SK tar man till exempel hänsyn till att det finns viss realistisk 
planering avseende hennes fortsatta yrkesutbildning. Att HF själv uppgett 
att han har planer för ett yrkesliv har man också tagit i beaktande. 
 
Tre av de dömda i de här studerade fallen, VG, JBF och AE, har deltagit i 
psykologsamtal vilket i denna bedömning anses vara till deras fördel. 
 
I vissa fall har man tagit hänsyn till att permissionerna skötts bra. MM har 
på grund av utvisningen inte beviljats permissioner på egen hand, men detta 
är inget som verkar ligga honom i fatet vid denna bedömning. 
 
Intressant är att bedömningen av SK:s medverkan till återanpassning är den 
enda där man uttryckligen tar hänsyn till att hon har vidtagit åtgärder för att 
upprätthålla goda relationer med sina barn, trots att hon är långt ifrån den 
enda av de tio som har barn. Att ha kontakter utanför anstalten, i form av 
privatpersoner men även frivilligorganisationer är annars något som också 
kan beaktas här, vilket framgår av fallen MM och HF. 
  
Överlag verkar kriminalvårdens yttranden väga ganska tungt i detta 
sammanhang.  
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Den vida tillämpning man beträffande detta kriterium förespråkade i 
motiven till Omvandlingslagen kan sägas ha fått genomslag i praktiken.  
 

5.6    Andra omständigheter som fått 
betydelse 
De i Omvandlingslagen nämnda kriterierna är, som framgått, inte 
uttömmande. Det exemplifieras dock inte i förarbetena vilka övriga 
omständigheter som här skulle kunna bli aktuella att ta hänsyn till. Detta 
påpekas av HD, som finner det svårt att se vilka skäl lagstiftaren här haft i 
tankarna. De så kallade billighetsskälen bör enligt HD främst beaktas genom 
nådeinstitutet, och endast i undantagsfall kan det bli aktuellt att beakta andra 
omständigheter än dem som räknas upp i lagen. 
  
Örebro tingsrätt poängterar i fallet med ZG att dennes klarlagda 
utvecklingsstörning närmast har karaktären av ett nådeskäl, men anser trots 
detta att den bör kunna vägas in i bedömningen, varför den beaktas. 
 
Utöver detta är det i de här studerade fallen enbart beträffande MM som 
annan omständighet än de i lagen uppräknade beaktas. Det rör sig då om det 
faktum att han ska utvisas ur riket, en omständighet som enligt tingsrätten, 
som hänvisar till 29 kap. 5 § BrB, här mycket väl kan beaktas. Det är dock 
inte denna omständighet i sig som beaktas, eftersom han inte anses ha lidit 
men av den, utan det faktum att utvisningsförordnandet medfört att 
verkställigheten skett under mer slutna och hårdare kontrollerade former än 
den annars skulle ha gjort. Detta väger dock inte så tungt att 
tidigareläggning av bifall till hans ansökan bör ske av den anledningen. 
 
Tingsrätten påpekar vid prövningen av HF:s fall att man inte tillmäter någon 
som helst betydelse till det faktum att det redan gjorts viss planering 
avseende utslussningsplacering och tidpunkten för villkorlig frigivning.  
 
Av vad som sålunda framkommit är det i första hand en överhängande 
utvisning som här kan bli aktuellt att ta hänsyn till, men då under 
förutsättning att den dömde har en sådan anknytning till Sverige att han eller 
hon får anses lida men av denna, alternativt att denna gjort verkställigheten 
hårdare och mer sluten, som i MM:s fall. 
 
Beträffande sjukdomar och därmed jämförbara faktorer kan man tänka sig 
att tingsrätten blir mer försiktig efter HD:s uttalande om att detta ska 
beaktas genom nådeinstitutet. 
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5.7    Tidsbestämningen 

Fyra av de tio här granskade fallen resulterade i tingsrätten i en 
tidsbestämning av fängelsestraffen. SK, som fick avslag i tingsrätten, fick i 
hovrätten bifall till sin ansökan och fängelsestraffet bestämdes till 21 år, ett 
beslut som fastslogs av HD. HF fick avslag även i hovrätten, men bifall i 
HD där straffet bestämdes till 24 år.  
 
I samtliga fyra fall där omvandling beviljats av tingsrätten har denna 
konstaterat att tidsbestämningen ska göras med utgångspunkt från den tid 
som den dömde avtjänat och med beaktande av reglerna om villkorlig 
frigivning samt den dömdes behov av åtgärder för att underlätta 
övergången till ett liv i frihet.  
 
I fallet med ZG, som avtjänat knappt fjorton år, bedömer tingsrätten att det 
behövs relativt omfattande och djupgående åtgärder för att tillgodose dennes 
behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. 
Utslussningstiden bör därför vara lång. Man kommer fram till att drygt två 
år är rimligt, vilket alltså ses som en lång utslussningstid. Fängelsestraffets 
längd bestäms därför till tjugofyra år. 
 
I PC:s fall blir bedömningen att han behöver en del insatser för att hans 
behov av utslussningsåtgärder ska tillgodoses. Utslussningstiden behöver 
inte vara längre än cirka ett och ett halvt år. Hans fängelsestraff bestäms 
därför till tjugoett år. 
 
Beträffande AE nämner inte tingsrätten hur lång utslussningstid som 
behövs, utan säger enbart att med tillämpning av de angivna reglerna ska 
straffets längd bestämmas till tjugotvå år. AE har vid prövningen avtjänat 
nästan tretton år, vilket alltså medför en utslussningstid på drygt ett och ett 
halvt år. 
 
JBF bedöms av tingsrätten inte heller behöva särskilt omfattande och 
djupgående utslussningsåtgärder och hans straff kan därför omvandlas till 
tjugoett år. Då han vid tidpunkten för prövningen avtjänat drygt tretton år 
blir alltså hans utslussningstid inte ens ett helt år. 
 
I fallet med SK konstaterar hovrätten att straffets längd ska bestämmas med 
utgångspunkt i de faktorer som även tingsrätten räknade upp. Hovrätten tar 
hänsyn till att det enligt kriminalvårdens yttrande föreligger en seriös och 
realistisk frigivningsplanering och vad denna består i. Dessutom påpekar 
man att man här även beaktar gärningens straffvärde och bestämmer 
straffets längd till tjugoett år. 
 
Ett reflekterande, likt hovrättens, om brottets straffvärde i samband med 
tidsbestämningen saknas alltså helt i tingsrättens domskäl. Straffvärdet tas 
enbart hänsyn till vid bestämningen av huruvida en omvandling kan ske och 
då utgår man ifrån att därefter kan straffet bestämmas utifrån faktorer såsom 
behovet av utslussningsåtgärder, vilket ju också sägs i lagtexten. Det är 
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exakt detta HD verkar vilja att man kommer ifrån och i stället övergår till ett 
förfarande där man en längre tid innan frigivningstidpunkten kan ta hänsyn 
till straffvärdet, men även andra faktorer, för att därifrån bestämma längden. 
Ett sådant förfarande skulle onekligen bli mer rättsekonomiskt, då det 
rimligtvis skulle leda till färre antal prövningar per livstidsdömd. HD säger 
ju också att det inte går att upprätthålla någon strikt uppdelning mellan 
prövningens båda led, det vill säga dels huruvida omvandling kan ske och 
dels bestämmandet av fängelsestraffets längd, eftersom det är samma 
faktorer som styr bedömningarna. Här går man emot vad regeringen säger i 
motiven, nämligen att tidsbestämningen ska ske utifrån de omständigheter 
som tingsrätten också mycket riktigt utgått ifrån, nämligen med beaktande 
av reglerna om villkorlig frigivning samt den dömdes behov av åtgärder för 
att underlätta övergången till ett liv i frihet. HD säger visserligen att längden 
av fängelsestraffet alltid ska bestämmas med utgångspunkt i den dömdes 
behov av frigivningsförberedelser, men man anser alltså att även de kriterier 
som enligt lagen ska tillämpas för att avgöra huruvida tidsbestämning kan 
ske här ska vägas in och också kunna påverka straffets längd. 
 
De tidsbestämningar tingsrätten gjort i de fyra ovannämnda fallen, mellan 
tjugoett och tjugofyra år, ligger dock inom det spann som HD senare uttalat 
att tidsbestämningarna bör göra. 
 

5.8    Göta hovrätt 
Fem av de här granskade fallen överklagas till hovrätten, samtliga dessa av 
den livstidsdömde i fall där tingsrätten avslagit omvandlingsansökan. I fyra 
av dem fastställer hovrätten tingsrättens beslut. Hovrätten är mycket 
knapphändig i sina domskäl, i vissa av fallen har man inte ens hållit 
huvudförhandling, så det är svårt att utifrån dessa utläsa hur den anser att 
bedömningen ska göras. I de fyra fall där hovrätten fastställer tingsrättens 
beslut görs detta på samma grunder som tingsrättens avslag, det vill säga 
straffvärdet i relation till den avtjänade tiden samt, i MM:s fall, 
återfallsrisken. 
 
I ett av de överklagade fallen, SK, ändrar hovrätten dock tingsrättens beslut 
och bifaller ansökan om omvandling. Detta med motiveringen att den 
avtjänade tiden får anses tillräckligt lång i förhållande till brottets 
straffvärde för att omvandling ska kunna ske, i kombination med att inga 
andra omständigheter talade mot en omvandling. Den, som jag ser det, 
intressanta invändning som SK själv framförde till stöd för sin talan, att 
tingsrätten lagt för stor vikt vid brottets straffvärde och den avtjänade tiden 
på bekostnad av de faktorer som den dömde själv kan påverka, var inget 
som kommenterades av hovrätten. Man kan också se det som att hovrätten 
lyckades undvika att ta ställning till den typen av värdering genom att 
bifalla ansökan på den grunden man i stället valde.  
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Även vid tidsbestämningen är hovrättens resonemang påfallande likt 
tingsrättens, bortsett från att hovrätten säger sig även ta hänsyn till brottets 
straffvärde, vilket behandlades i kapitel 5.7. 
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6   Avslutande kommentar -  Hur 
ser livstidsstraffet ut idag? 

Vi har de senaste två decennierna sett en drastisk ökning av antalet 
livstidsdömda i svenska fängelser, vilket var en av anledningarna till att man 
ansåg det nödvändigt att för några år sedan se över formerna för 
livstidsstraffet och frigivningen från detta. 
 
Ett annat viktigt motiv till att se över detta var att man såg problem med att 
frigivningen avgjordes diskretionärt. Detta ansågs nämligen minska 
motivationen hos de intagna samt försvåra för kriminalvården att lägga upp 
verkställigheten så att den på bästa sätt bidrar till att underlätta den intagnes 
liv efter frigivningen. Det problemet har man alltså försökt lösa med att i lag 
reglera förfarande och kriterier samt att det är en domstol, vars domskäl är 
offentliga, som avgör utslaget. Det är möjligt att detta bidragit till att det 
blivit enklare för kriminalvården att lägga upp verkställigheten på ett bra 
sätt. Om inte annat så vet den intagne nu vad han eller hon själv kan göra för 
att öka chanserna för en så tidig frigivning som möjligt, något som kan antas 
verka motiverande. Man säger att man vill förbättra förutsebarheten, 
rättssäkerheten och innehållet i anstaltsvistelsen för de livstidsdömda.  
 
Förutsebarheten får sägas ha ökat, men kan öka ännu mer i och med att 
utvecklingen förhoppningsvis går mot en mer enhetlig praxis, främst i fråga 
om rubriceringen av straffvärdet och de faktorer som blir avgörande för 
detta, då det är detta som idag ofta blir avgörande för bifall eller avslag, och 
efter HD:s dom antagligen kommer att bli direkt avgörande för straffets 
längd.  
 
Även rättssäkerheten får sägas ha ökat eftersom förutsättningen för att lika 
fall bedöms lika och olika fall olika också ökar när kriterierna är fastslagna 
och förfarandet är offentligt, sker med en åklagare och försvarare på var sin 
sida samt att det kan granskas av allmänheten. Innehållet i anstaltsvistelsen 
kan alltså komma att ändras såtillvida att den dömde själv blir mer 
medveten om vad som kan öka hans eller hennes chanser till tidig 
omvandling.  
 
Det finns dock inget som tyder på att det nya systemet kommer att leda till 
att verkställigheten tidigt inriktas på frigivningsförberedande åtgärder, vilket 
var en del av utredarens uppdrag från departementet. 
 
De omständigheter man nu tar hänsyn till är något andra än de som gällde 
vid nådeärenden. Detta har medfört vissa principiella skillnader, då man i 
nådeärenden tar hänsyn till faktorer som den dömdes hälsa, 
frigivningsförhållanden samt skötsamhet under verkställigheten. Allt detta 
är omständigheter som kan sägas bero på social bakgrund.  
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Utredarna vände sig i SOU 2002:26 emot ett omvandlingssystem eftersom 
det då skulle uppfattas som att livstidsstraffet mister sin tidsobestämda 
karaktär samt att det är mindre lämpligt att prövningsorganet genom sitt 
beslut ändrar en lagakraftvunnen dom. Vad som egentligen sker vid 
omvandlingen kan diskuteras. Det kan inte förnekas att ett av domstol 
utdömt livstidsstraff upphävs. Frågan är dock om det var mer lämpligt att 
regeringen genom ett diskretionärt förfarande upphävde det. Vill man ha 
möjligheten att döma ut ett fängelsestraff på livstid men samtidigt anser att 
det ska vara möjligt att bli frisläppt från detta är det svårt att se att det skulle 
kunna gå till på ett annat sätt. Som jag var inne på i ovanstående stycke så 
torde en rättssäker utveckling gå mer och mer mot en i det närmaste total 
förutsebarhet. Systemet får dock inte bli stelbent bara för att det blir mer 
förutsebart, vilket kan vara en svår balansgång. Man måste fortfarande 
kunna göra en bedömning i varje enskilt fall utifrån alla de kriterier man i 
frågan ska ta hänsyn till.  
 
Flera remissinstanser framför synpunkten att det lämpligaste vore att den 
domstol som dömer ut livstidsstraffet också sätter ett tidigaste datum för 
frigivningsprövning, då det är denna som kan göra den bästa 
straffmätningen. Ett sådant system skulle än mer ha urholkat det egentliga 
livstidsstraffet. Det infördes ju nu inte, men den ökade förutsebarheten som 
trots det antagligen kommer att prägla systemet liknar den som i 
remissvaren förespråkades, bortsett från att det inte blir den ursprungliga 
domstolen som direkt påverkar livstidsstraffets längd. Genom sin 
formulering i straffmätningen är det dock möjligt att denna kommer att 
indirekt kunna påverka en hel del. 
 
Ett par remissinstanser påpekar även att det strider mot rättssäkerheten att 
den intagnes skötsamhet ska beaktas. Detta kriterium är sedan heller inte 
med i lagtexten, men som vi sett i rättfallsstudien kan denna ändå få viss 
betydelse, även om denna i sammanhanget inte ska överdrivas. Det finns 
dock fog för att ta denna kritiska synpunkt på allvar, och för domstolarna att 
ha i åtanke att det fanns en anledning till att detta kriterium inte togs in i 
lagtexten. 
 
Genom att kriteriet återfallsrisk av lagstiftaren getts den största tyngden har 
en annan bestraffningsideologi än den som annars är gällande i Sverige 
smugit sig in i vårt rättssystem. Detta är ett faktum som man inom 
rättsväsendet måste vara medveten om och som torde öppna för intressanta 
diskussioner i framtiden.  
 
Både lagens ordalydelse samt motiven till denna får i Örebro tingsrätt sägas 
ha fått genomslag i praktiken. Domstolen har hållit sig inom de ramar lagen 
tillåter och verkar ha hämtat hjälp ur förarebetena för sina bedömningar. HD 
får däremot sägas göra en något annan tolkning av lagen, kanske främst vid 
bestämmandet av fängelsestraffets längd. Det blir intressant att efter detta se 
hur Örebro tingsrätts domar kommer att se ut framöver.    
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Beträffande vad som är avgörande idag kan alltså sägas att 
straffvärdebedömningen ges en väldig tyngd, detta gäller Örebro tingsrätts 
praxis såväl som HD:s tolkning. Denna bedömning kommer nu antagligen 
fortfarande att ges samma tyngd, men bli avgörande på ett annat sätt. Av 
förarbetena kan inte utläsas att detta varit tanken. SK:s invändning om 
straffvärdebedömningen i hovrätten kan vara värd att fundera över, 
nämligen att denna ges för stor vikt i förhållande till de omständigheter den 
dömde själv kan påverka.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att förutsebarheten nu har ökat såtillvida att 
den intagne är medveten om vilka faktorer som blir kan bli avgörande, samt 
även efter beslutet kan se vad som blivit avgörande i just hans eller hennes 
fall. I bästa fall kommer praxis att utvecklas till att bli så enhetlig att den 
dömde utifrån sin verkställighet och framför allt sin brottslighets straffvärde 
kommer att ha en någorlunda klar uppfattning om hur långt straff som ska 
avtjänas. Den eftersträvade rättssäkerheten och förutsebarheten får i så fall 
sägas ha uppnåtts, frågan kommer i stället att bli huruvida livstidsstraffet i 
praktiken har avskaffats. Kanske är åtminstone benämningen livstidsstraff 
mindre lämplig och fängelse på obestämd tid bättre beskrivande straffets 
innebörd. Frågan om återfallsrisken som ett avgörande kriterium kommer 
också i så all bli än mer central, då den kommer att bli avgörande för 
huruvida frigivning kommer att ske på den sedan länge förutsedda 
tidpunkten. 
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Bilaga – Tabell över behandlade 
rättsfall  
Rättsfall      Avtjänad 

tid 
Tillräckligt 
enligt Örebro 
tingsrätt? 

Straffvärde Avgörande faktorer vid 
straffvärdebedömningen 

B 4243-06 
”ZG”  

Nästan 14 
år 

Ja Mycket 
betydande 

Mordet begåtts under mycket 
grymma former, rånmord 

B 4262-06 
 ”JBF” 

13 år Ja Betydande Med laddat och avsågat 
hagelgevär sökt upp offret och 
på nära håll skjutit denne i 
buken. Gärningen ansetts 
närmast vara att betrakta som 
en avrättning. 

B 3829-06 
 ”AE” 

Nästan 13 
år 

Ja  Mycket 
betydande 

Oskadliggjort offret genom att 
skjuta denne i ryggen med ett 
avsågat hagelgevär och sedan 
berövat det försvarslösa offret 
livet genom ett skott i huvudet.

B 3816-06 
”PC” 

12 år 4 
mån 

Ja  Betydande Offret befunnit sig i skyddslös 
ställning och utan nämnvärd 
möjlighet att freda sig mot 
angreppet. Gärningen har 
begåtts med grymhet. 

B 3836-06 
”HF” 

Lite mer 
än 13 år 

Nej Synnerligen 
högt 

Även andra brott ingår i 
livstidsdomen. Mordbrottet: 
uttalad grymhet, varit 
pådrivande, rå misshandel, 
delaktig i styckningen av 
offret, råhet och hänsynslöshet 
präglat brottet. 

B 507-07 
”VG” 

Lite mer 
än 13 år 

Nej Mycket 
betydande 

Mordet planerat och utfört på 
ett sätt som vittnar om 
fullständig hänsynslöshet och 
stort hat mot offret. 

B 3817-06 
”MM” 

13 år Nej Högt Gärningen oprovocerad och 
våldet vittnar om stort ursinne. 
Bestulit offret omedelbart efter 
mordet, som varit brutalt och 
utförts på ett hänsynslöst sätt. 

B 387-07 
”PIR” 

12 år 3 
mån 

Nej Synnerligen 
högt 

Två mordbrott. Offren utsatts 
för omfattande våld i form av 
slag och knivanvändning samt 
för dödsångest och lidanden. 

B 1233-07 
”ST” 

11 år 9 
mån 

Nej Mycket 
betydande 

På ett mycket grymt sätt 
överfallit offret som sedan 
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varit ur stånd att försvara sig. 
Angreppet närmast 
besinningslöst. Offret tillfogats 
stark smärta och svår 
dödsångest.  

B 3840-06 
 ”SK” 

10 år 9 
mån 

Nej Mycket 
betydande 

Offret skydds- och 
försvarslöst. Mycket grymt 
och i det närmaste bestialiskt. 
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Rättsfallsförteckning 

NJA 2007 s.194 
Mål nr Ö 2993-07 Högsta domstolen 2008-05-21 
Mål nr Ö 3016-07 Högsta domstolen 2008-05-21 
Mål nr Ö 2182-07 Högsta domstolen 2008-05-21 
 
Mål nr Ö 544-07 Göta Hovrätt 2007-04-23 
Mål nr Ö 1464-07 Göta Hovrätt 2007-10-09 
Mål nr Ö 2930-07 Göta Hovrätt 2007-03-12 
Mål nr Ö 1601-07 Göta Hovrätt 2007-12-27 
 
Mål nr B 4262-06 Örebro tingsrätt 2007-04-18 
Mål nr B 507-07 Örebro tingsrätt 2007-05-16 
Mål nr B 3829-06 Örebro tingsrätt 2007-09-27 
Mål nr B 1233-07 Örebro tingsrätt 2007-10-17 
Mål nr B 3817-06 Örebro tingsrätt 2007-05-22 
Mål nr B 3816-06 Örebro tingsrätt 2007-04-18 
Mål nr B 4243-06 Örebro tingsrätt 2007-03-28 
Mål nr B 387-07 Örebro tingsrätt 2007-10-19 
Mål nr B 3840-06 Örebro tingsrätt 2007-03-07  
Mål nr B 3836-06 Örebro tingsrätt 2007-02-06 
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