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Summary 
In 2006, a new system for release of prisoners serving a life sentence was 
introduced in Sweden by the law (2006:45) on conversion of imprisonment 
for life (”omvandlingslagen”). It was meant to serve as a complement to the 
government’s right to pardon, which for a long time has been the only 
possibility for a prisoner to be released from his or her life sentence. The 
law on conversion of imprisonment for life was intended to improve 
predictability and conformity with the rule of law. The purpose of this essay 
is to investigate whether the law complies with its intended purpose or not. 
The essay therefore seeks to answer the question: does the law on 
conversion of imprisonment for life result in a change regarding the 
predictability and conformity with the rule of law for prisoners serving a life 
sentence? 
 
The essay examines the established law of the government’s right to pardon 
and the law on conversion of imprisonment for life. There is little legislation 
regarding the government’s right to pardon. For example, there are no rules 
dictating the procedure for processing petitions for pardon or what 
circumstances that should be considered before a decision is made. There is 
no right to be granted a pardon and there is no obligation for the government 
to reveal the reasoning of its decision. As such, the government’s right to 
pardon is unilateral and discretionary. Consequently, there is no legal 
practice naming criteria for when a pardon shall be granted. Finally, there is 
no right to appeal the government’s decision.  
 
Some changes have occurred since the law on conversion of imprisonment 
for life came into effect. When the prisoner has served at least 10 years of 
their sentence they can apply to Örebro District Court in the first instance to 
have their sentences converted into a fixed term imprisonment. The court’s 
decision can be appealed by the prisoner. Section 4 of the law lists five 
criteria that the court must consider when trying the application. Based on 
these criteria, the court must assess whether or not there are grounds to 
deviate from the sentence of life imprisonment. If the court finds that there 
are such grounds, they shall convert the sentence into a fixed term 
imprisonment. Regardless of what conclusion is reached, the decisions shall 
always include the reasoning of the court. 
  
The legal practice examined in the essay shows that the courts base their 
decisions on the criteria listed in section 4 of the law on conversion of 
imprisonment for life. The criterion with the greatest impact on the 
assessment is the prisoner’s risk of relapse into severe criminality. If the risk 
of relapse is deemed concrete and considerable, it constitutes an absolute bar 
to approval of conversion. The Supreme Court’s statements in NJA 2008 s. 
579 have had great impact on further application of the law. The court 
makes a rough categorization of the penalty value of 18 to 24 years, which 
is the basis for fixation of the term of imprisonment in cases where there is 
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not a concrete and considerable risk of relapse. Since the risk of relapse into 
severe criminality has such great impact on the court’s assessment, I have 
found it difficult to pinpoint a legal practice regarding the fixation of the 
term of imprisonment.  
 
The law on conversion of imprisonment for life has instituted a system for 
release of prisoners serving a life sentence that is regulated by law. The 
practice of the law is public and the case law gives transparency to the 
court’s reasoning. These are aspects that increase the predictability in the 
system. Overall, I have found that the law on conversion of imprisonment 
for life has meant that the conformity with the rule of law as well as the 
predictability have improved.  
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Sammanfattning 
När lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid trädde ikraft år 
2006 innebar det att ett nytt system för frigivning av livstidsdömda infördes 
i svensk rätt. Systemet var tänkt att gälla som ett komplement till 
nådeinstitutet som under lång tid varit en livstidsdömds enda möjlighet att 
bli frigiven från sitt straff. Avsikten med införandet av lagen var att den 
skulle medföra en förbättring avseende förutsebarheten och rättssäkerheten 
för de livstidsdömda. Syftet med denna framställning har varit att undersöka 
huruvida lagen uppfyller avsikten med den. Framställningen har därför 
utgått från frågeställningen om omvandlingslagen har inneburit en 
förändring avseende förutsebarheten och rättssäkerheten för de 
livstidsdömda?  
 
Framställningen behandlar den gällande rätten för nådeinstitutet och 
omvandlingslagen. Avseende nådeinstitutet kan det konstateras att det inte 
finns omfattande lagreglering på området. Det saknas bl.a. detaljerade regler 
för hur regeringen ska handlägga ärendena och vilka omständigheter som 
ska beaktas vid prövningen. Nådeinstitutet är vidare ensidigt och 
diskretionärt till sin utformning vilket bl.a. innebär att det inte finns en rätt 
att få nåd. Det finns därför ingen praxis som anger att nåd ska beviljas när 
vissa omständigheter är för handen. Vidare är det inte möjligt att överklaga 
regeringens beslut.  
 
Genom omvandlingslagens ikraftträdande har det skett en del förändringar. 
Efter att den livstidsdömde har avtjänat minst 10 år av sitt straff kan denne 
ansöka om att få sitt straff omvandlat av Örebro tingsrätt i första instans. 
Det är vidare möjligt för den dömde att överklaga domstolens beslut. I 
lagens 4 § anges fem kriterier som domstolen ska beakta vid prövningen. 
Utifrån dessa kriterier ska domstolen bedöma om det finns förutsättningar 
att frångå livstidsstraffet och i sådana fall omvandla det till ett straff på viss 
tid. Oavsett vilken slutsats domstolen når vid prövningen ska dess beslut 
vara motiverat.  
 
Avseende den praxis som det redogörs för i uppsatsen kan det konstateras 
att domstolarna grundar sina avgöranden på de kriterier som anges i 4 §. Det 
kriterium som har fått störst inverkan på bedömningen är risken för att den 
dömde återfaller i allvarlig brottslighet. Om återfallsrisken bedöms som 
konkret och beaktansvärd utgör den ensam ett absolut hinder mot ett bifall. 
HD:s avgörande i NJA 2008 s. 579 har fått stor påverkan för den fortsatta 
rättstillämpningen av lagen. I rättsfallet gör HD bl.a. en grov kategorisering 
av straffvärdet mellan 18 och 24 år vilket är utgångspunkten för 
tidsbestämningen i de fall där det inte föreligger en konkret och 
beaktansvärd återfallsrisk. Då återfallsrisken har så stor betydelse vid 
bedömningen har jag dock funnit att det är svårt att precisera någon praxis 
avseende själva tidsbestämningen av livstidsstraffet.  
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Genom omvandlingslagen finns det ett system för frigivning av 
livstidsdömda som är reglerat i lag, förfarandet enligt lagen är offentligt och 
genom rättsfallen går det att få en insyn i hur domstolarna har resonerat. 
Detta är aspekter som ökar förutsebarheten med förfarandet. Sammantaget 
har jag därför i framställningen funnit att införandet av omvandlingslagen 
har inneburit att rättssäkerheten och förutsebarheten har förbättrats. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Titeln på detta examensarbete är ”Från livstid till viss tid - Om 
tidsbestämning av livstidsstraff”. Titeln anspelar på lydelsen i 
omvandlingslagens 4 § där det i dess andra stycke anges att: 
 
”Om ansökan bifalls skall det utdömda livstidsstraffet omvandlas till fängelse på 
viss tid.” 
 
Denna uppsats behandlar tidsbestämningen av livstidsstraffet och lydelsen i 
omvandlingslagens 4 § och även titeln ger ett tydligt första intryck av vad 
som kommer att redogöras för i den fortsatta framställningen. 
 
Livstidsstraffet och dess vara eller icke vara i svensk rätt är ofta uppe till 
diskussion. Det senaste tillskottet i debatten är den departementspromemoria 
som publicerades i början av hösten där det föreslås att straffet för mord ska 
skärpas. Fler som döms för mord ska dömas till fängelse på livstid.1 Det är 
inte lika ofta som frigivningen från livstidsstraffet diskuteras. Det är mot 
bakgrund av detta som denna uppsats har inriktats på att undersöka det 
senare.   
 
Den 10 december 2013 fanns det 144 personer på svenska fängelser som 
avtjänade ett livstidsstraff.  Ytterligare 15 personer verkställer ett omvandlat 
livstidsstraff, vilket innebär att straffet har tidsbestämts.2 Livstidsstraffet kan 
sägas vara lagens strängaste straff som kan utdömas för ett begånget brott 
eftersom fängelse på livstid i praktiken innebär att en person döms till 
fängelse på obestämd tid. Påföljden livstid finns i straffskalan för ett antal 
olika brott3 men det är framför allt för mord som påföljden har dömts ut och 
verkställts. Trots att livstidsstraffet är en tidsobestämd påföljd är det inte 
tanken att dömda ska avtjäna straffet under resten av sin livstid. 
Grundläggande för all kriminalvård är att dömda förr eller senare ska friges 
och komma ut i samhället igen.4  
 
Eftersom livstidsstraffet är en tidsobestämd påföljd är förutsättningarna för 
frigivning annorlunda jämfört med ett tidsbestämt straff. Ett första steg för 
den livstidsdömde är att få sitt straff tidsbestämt. Fram till år 2006 var den 
livstidsdömdes enda möjlighet för tidsbestämning av sitt straff att söka och 
bli beviljad nåd. Efter införandet av 1974 års regeringsform övertog 
regeringen benådningsrätten från Kungl. Maj:t och det är därmed regeringen 
som har tagit beslut i nådeärenden sedan dess. Det ansågs dock föreligga en 
del brister med det gällande systemet för benådning avseende 
                                                
1 Ds. 2013:55, s. 73-76. 
2 http://kvv.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/ (2013-12-30 10:28). 2 http://kvv.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/ (2013-12-30 10:28). 
3 Se bl.a. BrB 4:1, 13:2, 18:1, 19:1, 19:6. 
4 SOU 2002:26 s. 119. 
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förutsebarheten och rättsäkerheten för de livstidsdömda. Det var dessa 
brister som var motiveringen till att omvandlingslagen infördes år 2006. 
Genom införandet av lagen gäller nu andra regler för tidsbestämning av 
straffet för livstidsdömda.5  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Omvandlingslagen har till dags dato tillämpats omkring sju år och det är 
livstidsstraffets omvandling från ett tidsobestämt till ett tidsbestämt straff 
som är temat för mitt examensarbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
omvandlingslagen med fokus på dess praktiska tillämpning och därvid 
utreda och analysera huruvida omvandlingslagen som helhet uppfyller 
avsikten med den. För att uppfylla uppsatsens syfte har jag utgått från 
följande frågeställning:  
 

 Har införandet av omvandlingslagen inneburit en förändring 
avseende förutsebarheten och rättssäkerheten för de livstidsdömda? 
Om så är fallet på vilket sätt har situationen förändrats? 

 
För att hjälpa mig att besvara min huvudfråga har jag använt mig av tre 
underfrågor: 
 

 Hur har den rättsliga regleringen avseende tidsbestämning av 
livstidsstraffet sett ut före respektive efter omvandlingslagens 
ikraftträdande? 

 Finns det en tydlig praxis för omvandlingen av livstidsstraffet och 
har det i så fall skett en förändring över tid? 

 Vilka faktorer är avgörande vid den rättsliga prövningen? 

1.3 Metod och material 
Eftersom uppsatsens syfte och frågeställning är inriktade på att utreda och 
belysa den gällande rätten på området och tillämpningen av den samma har 
jag valt att arbeta utifrån en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska 
metoden innebär att tolka och systematisera gällande rätt.6 Detta har för 
uppsatsen inneburit att jag har använt mig av material från sedvanliga 
rättskällor så som lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Avseende de 
teoretiska delarna om omvandlingslagen och nådeinstitutet har förarbeten 
använts i stor utsträckning i uppsatsen. Även regeringens, kriminalvårdens 
och RMV:s hemsidor har varit behjälpliga för införskaffandet av material. 
Angående omvandlingslagen har även ett par artiklar använts skrivna av 
Claes Lernestedt, Catharina Sitte Durling och Helén Örnemark Hansen.  
 
En stor del av uppsatsen behandlar hur rättstillämpningen avseende 
omvandlingslagen ser ut. För att undersöka denna har jag därför gjort en 
                                                
5 Prop. 2005/06:35, s. 1.  
6 Peczenik, Aleksander: Juridikens teori och metod. En introduktion till allmän rättslära, 
Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995, s. 33.  
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studie av ett antal rättsfall på området. Avseende omvandlingslagen finns 
det idag två fall från HD, NJA 2008 s. 579 och NJA 2011 s. 872, som har 
använts i uppsatsen. Eftersom jag har velat få en mer omfattande bild av hur 
omvandlingslagen praktiskt tillämpas har jag i rättsfallsstudien även använt 
mig av ett antal fall från underinstanserna. Ett ärende prövas enligt 
omvandlingslagens 6 § av Örebro tingsrätt i första instans och efter ett 
överklagande av Göta hovrätt och det är därför rättsfall från dessa båda 
domstolar som har använts. Rättsfallen från underinstanserna har givetvis 
inte samma prejudicerande verkan som HD:s fall men de ger ändå en 
uppfattning om hur omvandlingslagen tillämpas eftersom i princip alla 
ärenden avgörs i dessa två instanser. När det gäller urvalet av rättsfall för 
uppsatsen har en av mina utgångspunkter varit att jag har velat undersöka 
hur lagen har tillämpats över tid. Av den anledningen har jag använt mig av 
rättsfall som avgjorts mellan 2007 och 2013.  Den andra utgångspunkten har 
varit att undersöka hur domstolarna resonerar kring de för prövningen 
uppställda kriterierna. I mitt urval har jag därför även sett till domskälen i 
rättsfallen. Slutligen har jag försökt välja ut rättsfall med en någorlunda 
jämn fördelning mellan bifall och avslag för att kunna se till vad som har 
blivit avgörande för utfallet. Avseende referaten till de olika fallen och de 
dömda så använder jag mig genomgående av deras initialer.  

1.4 Om rättssäkerhet  
Uppsatsens huvudfråga är inriktad på att besvara hur omvandlingslagen 
förhåller sig till rättssäkerhet och förutsebarhet. Anledningen, eller kanske 
snarare motiveringen, till att omvandlingslagen infördes var att 
rättssäkerheten och förutsebarheten för de livstidsdömda skulle förbättras.7 
Det finns därför anledning att ge en närmre förklaring till begreppen. I 
förarbetena till omvandlingslagen anges inte vad som har avsetts med 
begreppen vilket är synd då det hade gett en tydlig utgångspunkt för 
diskussionen kring dem. Istället får en förklaring göras utifrån hur 
begreppen allmänt kan förklaras. 
 
Rättssäkerhet är ett begrepp som används ofta i många olika sammanhang 
inom juridiken. När man söker efter en förklaring möter man dock en del 
svårigheter eftersom det inte finns någon entydig definition av vad 
rättssäkerhet egentligen innebär och omfattar. I debatten kring begreppet har 
man skilt mellan formell och materiell rättssäkerhet.8  
 
Den formella rättssäkerheten sägs bestå i förutsebarhet och dess främsta 
förespråkare är Nils Jareborg och Åke Frändberg. Enligt Jareborg omfattar 
rättssäkerhet både säkerhet i och mot rättsordningen där rättssäkerheten kan 
beskrivas som ett rimligt rättsskydd mot statens legala maktutövning. Det 
värde som primärt skyddas är den enskildes intresse av självbestämmande 
och livsplanering. Traditionellt har rättssäkerhet definierats som 
förutsebarhet i rättsliga angelägenheter eller förutsebarhet rörande rättsliga 
                                                
7 Prop. 2005/06:35, s. 20. 
8 Jareborg, Nils: Straffrättsideologiska fragment, Iustus förlag AB, Uppsala, 1992, s. 83. 
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beslut.9 När förutsebarhet är utgångspunkten för rättssäkerheten finns det 
enligt Frändberg tre villkor som måste vara uppfyllda för att rättssäkerhet 
ska råda. Det måste finnas klara och adekvata regler som är lättillgängliga 
för de personer som vill ta del av dem samt att man kan lita på innehållet i 
reglerna. Det sistnämnda uppfylls om de rättstillämpande organen lojalt och 
korrekt tillämpar reglerna. Rättssäkerhet förekommer således när 
rättssystemet tillhandahåller klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av 
rättslig karaktär.10  
 
Den materiella rättssäkerheten förespråkas av bl.a. Aleksander Peczenik och 
innebär att man utöver förutsebarheten även väger in moraliska värden i 
begreppet rättssäkerhet.11 Skillnaden mellan den formella och den materiella 
rättssäkerheten är att det enligt den materiella måste krävas något utöver 
förutsebarheten för att rättsäkerhet ska råda. Det är således inte bara 
förutsebarheten som är det väsentliga. Enligt Peczenik innebär den 
materiella rättssäkerheten att rättskipning baserar sig på en avvägning 
mellan hänsynen till den på rättsnormen baserade förutsebarheten och andra 
etiska värden. Förutsebarheten måste beaktas men enligt Peczenik ska den 
inte bli den enda faktorn som bestämmer domstolarnas och 
förvaltningsmyndigheters rättssäkra praxis. Beslut som innebär rättskipning 
eller myndighetsutövning bör vara rimligt förutsebara med stöd av 
rättsreglerna men även förenliga med ett hänsynstagande till andra etiska 
värden. Ekonomiska, fördelningspolitiska, miljöpolitiska och andra 
rättspolitiska värderingar anser Peczenik vara etiska i den meningen att de 
ytterst beror på vad som är gott för människor. Kort sagt är den formella 
rättssäkerheten, förutsebarheten, ett viktigt värde, men den måste vägas 
samman med andra etiska värden. Den materiella rättssäkerheten är 
avvägningens resultat.12  
 
Nils Jareborg avvisar uppdelningen mellan en formell och en materiell 
rättssäkerhet. Om man godtar att det kan finnas en moraliskt dålig juridisk 
rätt, är det inte absurt att rättssäkerhet kan betyda att man av staten kan 
komma att behandlas på ett sätt som inte är moraliskt godtagbart men ändå 
förutsebart. Det absurda i detta fall är enligt Jareborg rättens innehåll och 
inte själva rättssäkerhetsbegreppet.13 
 
I uppsatsen har utgångspunkten varit att i analysdelen diskutera min 
huvudfrågeställning utifrån det som beskrivs som det traditionella 
rättssäkerhetsbegreppet eller den formella rättssäkerheten där rättssäkerhet 
förstås som förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Då det var lagstiftarens 
avsikt att genom omvandlingslagen förbättra rättssäkerheten och 
förutsebarheten för de livstidsdömda förefaller det passande att använda sig 
av den formella rättssäkerheten som utgångspunkt i uppsatsen.   

                                                
9 Jareborg, s. 81. 
10 Frändberg, Åke: ”Om rättssäkerhet” I: Juridisk Tidskrift, nr 2, 2000/01, s. 274-275. 
11 Peczenik, Aleksander: Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995, s. 94. 
12 Peczenik, Vad är rätt?, s. 91-95. 
13Jareborg, s. 90. 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer enbart att behandla svensk rätt. Då temat för uppsatsen 
är att behandla tidsbestämningen av livstidsstraffet är det endast frigivning 
från livstidsstraff som kommer att redogöras för i uppsatsen. Detta innebär 
att uppsatsen inte innehåller någon närmre redogörelse för själva 
livstidsstraffet utan är koncentrerad till nådeinstitutet och 
omvandlingslagen.  
 
Avseende nådeinstitutet finns det både en statsrättslig och en straffrättslig 
aspekt. Då det enbart är den straffrättsliga aspekten som är av intresse för 
framställningen har jag i uppsatsen bara redogjort för den och lämnat det 
statsrättsliga utanför. 
 
Vad gäller själva omvandlingslagen så omfattar den även utlandsdömda 
personer som avtjänar sina straff i Sverige. Av utrymmesskäl kommer jag 
inte gå in närmre på detta i uppsatsen. Detta innebär också att redogörelsen 
av rättsfall endast omfattar personer som dömts till livstid i Sverige. 

1.6 Disposition 
Dispositionen av den fortsatta uppsatsen är uppdelad i fyra olika kapitel. I 
de två nästkommande kapitlen redogörs för den första av mina underfrågor 
avseende den rättsliga regleringen före och efter omvandlingslagens 
ikraftträdande. 
 
I Kapitel 2 följer en genomgång av hur den gällande rätten kring 
nådeinstitutet ser ut. Kapitlet inleds med en kortare bakgrund av 
nådeinstitutet och den rättsliga reglering som finns på området. Vidare 
behandlas handläggningen av nådeärenden samt de nådeskäl som ofta anförs 
i nådeärenden och de omständigheter som beaktas särskilt vid en bedömning 
av livstidsdömda. 
 
I Kapitel 3 följer en redogörelse för omvandlingslagen med bakgrund, den 
rättsliga regleringen med särskilt fokus på de kriterier som domstolen enligt 
lagen ska beakta vid en omvandlingsprövning. Vidare redogörs för 
kriminalvårdens och RMV:s roll i omvandlingsärenden samt det som 
skrivits om omvandlingslagen i litteraturen.  
 
I Kapitel 4 följer sedan rättsfallstudien och redogörelsen av hur 
omvandlingslagen har tillämpats i praktiken. Den närmre dispositionen av 
rättsfallen beskrivs under 4.1.  
 
Uppsatsen avslutas därefter med Kapitel 5 där jag analyserar de deskriptiva 
delarna och avseende omvandlingslagens praktiska tillämpning redogörs 
även för de övriga underfrågorna. Kapitlet avslutas med mina slutsatser där 
jag besvarar uppsatsens huvudfrågeställning. 
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2 Om nådeinstitutet 

2.1 Bakgrund och rättslig reglering 
Nådeinstitutet har en lång historia i den svenska lagstiftningen och ända 
sedan livstidsstraffet infördes genom 1734 års lag och fram till 
omvandlingslagens ikraftträdande 2006 var möjligheten att söka nåd en 
livstidsdömds enda alternativ för att kunna bli frigiven.14 Institutet har 
således en stark historisk förankring och det har under lång tid utgjort ett 
viktigt komplement till straffrättskipningen. Historiskt har benådningsrätten 
legat hos Kungl. Maj:t men idag är det regeringen som tar beslut i 
nådeärenden. Det anges i förarbeten att motiveringen till att 
benådningsrätten ligger hos regeringen förutom historiska skäl är att det är 
ett snabbt och relativt formlöst förfarande.15  
 
Regeringens rätt att ta beslut om nåd regleras i 12 kap. 9 § första stycket i 
RF. Bestämmelsen anger att regeringen genom nåd får efterge eller mildra 
en brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller 
mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom 
och som har beslutats av en myndighet. I förarbeten till bestämmelsen 
angavs att institutet främst fungerar som ett komplement till 
straffrättskipningen och att nåd är en särskild statsakt som i vissa fall ger en 
möjlighet att mildra eller helt befria någon från ett utdömt straff. Ett 
exempel som nämns i förarbeten är om det efter att domen trätt ikraft 
föreligger omständigheter som medför att verkställigheten av straffet 
framstår som orimlig.16 Nåd kan beviljas i ett enskilt fall såväl som 
kollektivt.17 
 
Konkret kan ett beslut om nåd bl.a. innebära att den benådade blir befriad 
från påföljd eller från återstående tid av en påföljd, att straffets längd sätts 
ned eller att den nuvarande påföljden byts ut till en mindre ingripande 
sådan. Vidare kan benådning innebära omedelbar frigivning, omedelbar 
villkorlig frigivning eller villkorlig frigivning en viss dag.18 För de 
livstidsdömda innebär ett bifall till en nådeansökan vanligtvis att 
livstidsstraffet tidsbestäms.19 
 
Regeringen tar inte upp skuldfrågan i nådeärenden utan det är endast 
brottmålsdomar som vunnit laga kraft som kan tas upp för prövning. Vid 
regeringens bedömning av nådeärenden tar man framför allt hänsyn till 
omständigheter som skett efter att den aktuella domen trätt ikraft och som 
                                                
14 Prop. 2005/06:35, s. 19. 
15 Prop. 2005/06:35, s. 19, SOU 2002:26, s. 42-43. 
16 Prop. 1973:90, s. 412. 
17 Eka, Anders, Hirschfeldt, Johan, Jermsten, Henrik, Svahn Starrsjö, Kristina: 
Regeringsformen med kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2012, s. 493. 
18 Prop. 2005/06:35, s. 15-16. 
19 SOU 2002:26, s. 47. 
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således inte har kunnat påverka domstolens avgörande. Att få nåd är dock 
inte något som man har rätt till utan nåd anses vara en form av extraordinär 
prövning som är till för undantagsfall. Regeringen gör därför en fri 
bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om det föreligger skäl att bevilja 
nåd eller inte.20 Detta följer av att nådeinstitutet är diskretionärt och ensidigt 
vilket bl.a. innebär att ingen kan kräva att bli benådad men också att ingen 
har rätt att få ta del av motiveringen till ett nådebeslut. Av denna anledning 
går det inte att tala om en praxis för nådeärenden med innebörden att nåd 
ska beviljas när vissa omständigheter föreligger.21 Då ett beslut om nåd för 
den livstidsdömde innebär att straffet tidsbestäms kan man dock tala om en 
nådepraxis avseende just de fallen.22 
 
Nådepraxis avseende tidsbestämning av livstidsstraff har varierat över tid. 
Sedan brottsbalkens ikraftträdande och fram till början av 1990-talet fanns 
en fast nådepraxis som innebar att straffen tidsbestämdes till mellan 14 och 
16 år och att villkorlig frigivning skedde efter halva den tiden. Sedan 1990-
talet har regeringen skärpt sin nådepraxis. I de ärenden där tidsbestämning 
har skett efter 1995 har straffet bestämts till mellan 18 och 25 år. År 1999 
ändrades reglerna för villkorlig frigivning och den sker numera efter två 
tredjedelar av det tidsbestämda straffet vilket har medfört längre 
verkställighetstider för de dömda.23  
 
Konstitutionsutskottet gjorde i början av 2000-talet en granskning av 
regeringens handläggning av nådeärenden där man bl.a. såg på statistik 
avseende avgjorda ärenden om tidsbestämning av livstidsstraff mellan 1991 
och 2001. Av denna statistik framgår det att det under denna period endast 
var ett fåtal ärenden per år som ledde till bifall. Som exempel kan nämnas år 
2001 där nåd beviljades i ett fall av 23 prövade ansökningar. Flest bifall 
beslutades under 1999 då fem av 30 ansökningar bifölls.24  
 
Avseende själva nådeansökan finns det inga regler för vem som får ansöka 
om nåd. Det vanligaste är dock att det är den dömde själv som ansöker. 
Även regeringen har möjlighet att självmant ta upp en fråga om nåd, men 
det händer ytterst sällan.25 Det finns inga direkta formkrav för hur en 
nådeansökan ska se ut, men den bör vara skriftlig och innehålla uppgifter 
om den dömde, uppgifter om domen, vilket beslut som sökanden vill att 
regeringen ska fatta samt skälen som åberopas till stöd för att nåd ska 
beviljas. Därutöver bör ansökan skrivas under av den sökande. Om en 
nådeansökan har avslagits och en ny ansökan görs krävs det att nya eller 
starkare nådeskäl läggs fram för att det ska kunna bli ett annat utfall än ett 
nytt avslag. Vidare är det upp till sökanden att avgöra vilka handlingar som 

                                                
20 http://www.regeringen.se/sb/d/17715 (2013-12-30 11:15). 
21 Prop. 2005/06:35, s. 16. 
22 SOU 2002:26, s. 46. 
23 SOU 2002:26, s. 44-45. 
24 2002/03:KU10, s. 39,45. 
25 http://www.regeringen.se/sb/d/17715 (2013-12-30 11:15). 
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denne vill ska ligga till grund för regeringens beslut och att se till så att de 
handlingarna kommer in till regeringen.26 

2.2 Handläggningen av nådeärenden 
Regler om handläggningen återfinns i lag (1974:579) om handläggning av 
nådeärenden. Lagen innehåller endast två paragrafer och bortsett från dessa 
två bestämmelser är handläggningsförfarandet i princip inte reglerat i lag. 
Enligt 1 § ska nådeärenden prövas av regeringen enligt bestämmelsen i 12 
kap. 9 § RF. Enligt 2 § ska regeringen, om det finns särskild anledning, 
innan den avgör ett ärende inhämta yttranden från HD alternativt från HFD.  
 
Hos regeringen handläggs nådeärenden inom Justitiedepartementet. I 
handläggningen ingår att inhämta den utredning som behövs för att besluta i 
ärendet. Det kan t.ex. röra sig om domar, personutredningar och 
anstaltsjournaler.27 Om en nådeansökan har gjorts för en annan persons 
räkning, skickas ansökan till den personen för att han eller hon ska kunna 
yttra sig om den.28  Vidare finns det en möjlighet för departementet och HD, 
att inhämta utredning enligt lag (1991:2041) om särskild personutredning i 
brottmål m.m. Av lagens 9 § framgår att det gäller yttranden från 
kriminalvården, upplysningar från socialnämnder samt förordnande av 
läkarintyg.  
 
När ett ärende är färdigt för avgörande föredras det för justitieministern som 
i sin tur därefter föredrar ärendet för regeringen. Beslut om nåd fattas vid de 
regeringssammanträden som äger rum en gång per vecka. Dessa 
sammanträden är inte offentliga. När ett beslut har fattats underrättas 
sökanden skriftligen. Om någon annan än den dömde har ansökt får även 
denne en kopia av beslutet. Oberoende av om en nådeansökan avslås eller 
beviljas lämnas aldrig en skriftlig motivering till beslutet.29 Av RÅ 2001 ref. 
63 framgår att regeringens beslut i nådeärenden inte anses kunna bli föremål 
för rättsprövning. Det är således inte möjligt att överklaga ett beslut om nåd. 

2.3 Nådeskäl 
Som redan nämnts så finns det ingen praxis för nådeärenden med betydelsen 
att nåd ska beviljas om vissa omständigheter föreligger. Däremot finns det 
uppgifter kring vilka skäl som i hög utsträckning har åberopats av de 
sökande och därmed beaktats av regeringen. De nådeskäl som oftast 
åberopas är medicinska skäl, tredjemansskäl (hänsynen till anhöriga), 
teknisk nåd avseende verkställighetssituationer som leder till stötande 
resultat samt allmänt humanitära skäl.30 Det är således olika humanitära skäl 

                                                
26 http://www.regeringen.se/sb/d/17715 (2013-12-30 11:15). 
27 Prop. 2005/06:35, s. 16. 
28 2002/03:KU10, s. 41. 
29 http://www.regeringen.se/sb/d/17715 (2013-12-30 11:15). 
30 SOU 2002:26, s. 46. 
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som ligger till grund för ett beslut om nåd även om det alltid görs en 
helhetsbedömning där även brottets karaktär har betydelse.31 
 
I ärenden om tidsbestämning av straff för livstidsdömda skiljer sig 
bedömningen från övriga nådeärenden. För dessa fall finns det vissa andra 
omständigheter som tillmäts stor betydelse vid bedömningen. I denna typ av 
nådeärenden beaktas omständigheterna kring det begångna brottet, hur länge 
den dömde har varit frihetsberövad, återfallsrisken och om sökanden vid 
frigivning kan bedömas som farlig för omgivningen. Vidare beaktas den 
dömdes fysiska och psykiska hälsa samt skötsamhet och utveckling under 
verkställigheten.32  
 
Det finns även nådeskäl som inte brukar medföra bifall till ansökan. 
Exempel på sådana skäl är att den dömde anser sig vara oskyldigt eller 
felaktigt dömd, att straffmätningspraxis har ändrats, att brottet var en 
engångsföreteelse, att den dömde upplever allmän otrivsel på anstalt eller att 
fängelsestraffet inte fyller någon funktion då sökanden är skötsam i övrigt. 
Vidare kan inte heller nedstämdhet inför en anstaltsvistelse eller oro för 
arbetsliv och ekonomi vara tillräckliga skäl i sig för att nåd ska beviljas. 
Detta förklaras med att ett fängelsestraff sällan kan avtjänas utan att det 
medför vissa sociala och ekonomiska konsekvenser för den dömde och 
dennes familj.33  
 
 
 
 

                                                
31 Prop. 2005/06:35, s. 16. 
32 Prop. 2005/06:35, s. 16, 2002/03:KU10, s. 41. 
33 http://www.regeringen.se/sb/d/17715 (2013-12-30 11:15). 
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3 Omvandlingslagen 

3.1 Bakgrund till lagen 
År 2000 tillsatte Justitiedepartementet en utredning för att utarbeta ett 
förslag till en ny ordning för prövning av frigivning av livstidsdömda. Den 
nya ordningen var tänkt att gälla vid sidan av och som ett komplement till 
regeringens benådningsrätt.34 Bakgrunden till direktivet var bl.a. att det hade 
framförts kritik mot att de tidsbestämda straffen blev allt längre samt att de 
livstidsdömda blivit allt fler. Kritiken rörde även livstidsstraffet som sådant 
och den gällande ordningen för frigivning.35 En del kritik kom från 
kriminalvården som avseende frigivningen framhöll att osäkerheten kring 
hur länge en livstidsdömd ska vara intagen skapar svårigheter när det gäller 
att planera en meningsfull straffverkställighet. Vidare framhölls att ett 
system med en större förutsebarhet skulle göra verkställigheten mer 
meningsfull för de intagna samt göra det möjligt att i god tid planera 
förberedelser inför den villkorliga frigivningen.36  
 
Avseende livstidsstraffet som sådant ansåg inte regeringen att det vid 
tidpunkten förelåg förutsättningar för att överväga dess avskaffande. 
Däremot ansåg regeringen att det fanns ett behov av att se över 
frigivningsförfarandet för de livstidsdömda. Enligt regeringen skapar den 
diskretionära utformningen av benådningsrätten en osäkerhet som bidrar till 
bristande motivation hos de intagna samtidigt som kriminalvården får 
svårigheter att lägga upp och följa en planering för verkställigheten. Genom 
att förändra systemet för frigivning ansåg regering att det skulle vara möjligt 
att förbättra förutsebarheten, rättssäkerheten och verkställighetens innehåll 
för de livstidsdömda.37 
 
Utredningens resultat presenterades i SOU 2002:26 Frigivning från 
livstidsstraff som innehöll ett förslag till en ny lag. Utgångspunkten för 
utredningsarbetet var att livstidsdömda förr eller senare ska ha möjlighet att 
under givna omständigheter bli frigivna från sina straff.38 Utredningen kom 
bl.a. fram till att det fanns övervägande nackdelar med att nådeinstitutet var 
livstidsdömdas enda möjlighet att bli frigivna, att det inte fanns något 
konstitutionellt hinder i lag att reglera frigivning på ett annat sätt samt att 
det i sådana fall borde ske genom en frigivningsprövning där vissa i lag 
angivna kriterier ska beaktas. Frigivningsprövningen var inte tänkt att 
fungera som tidsbestämning av straffet utan prövningen skulle istället 
medföra att tidpunkten för villkorlig frigivning fastställdes.39 
                                                
34 Dir. 2000:85, s. 1. 
35 Dir. 2000:85, s. 3. 
36 Kriminalvårdsstyrelsen, Med sikte på framtiden: en debattskrift om framtidens 
kriminalvård, Kriminalvårdsstyrelsen, Norrköping 1999, s. 82. 
37 Dir. 2000:85, s. 3-5. 
38 SOU 2002:26, s. 12. 
39 SOU 2002:26, s. 121-128. 
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Utredningen skickades på remiss och den respons som inkom var i 
huvudsak positiv. Det ansågs av många instanser välbehövligt med ett nytt 
system för frigivning.40 Det framfördes dock en del kritik mot vissa delar av 
utredningens förslag varav några av de mest kritiska ståndpunkterna gällde 
de kriterier som enligt förslaget ska beaktas vid prövningen. Enligt 
utredningens förslag ska bl.a. brottet och omständigheterna kring detta 
beaktas vid prövningen.41 Svea Hovrätt var kritisk mot att brottets svårhet 
ska beaktas vid frigivningsprövningen eftersom relevanta omständigheter 
kan ha redovisats på ett ofullständigt sätt i den bakomliggande 
brottmålsdomen. Hovrätten ansåg därför att det i domen när livstidsstraff 
döms ut ska anges den tidigaste tidpunkt då en frigivningsprövning kan 
ske.42 Även Helsingborgs tingsrätt förespråkade en sådan lösning utifrån 
motiveringen att den domstol som prövat brottmålet gör den bästa 
straffmätningen. Tingsrätten menade att en sådan lösning skulle öka 
förutsebarheten.43 Domstolsverket ansåg att det är självklart att det 
begångna brottet i förhållande till den tid som avtjänats måste få stor 
betydelse vid den rättsliga prövningen. Dock menade man att denna 
straffmätning ska ske när det finns bäst förutsättningar för att göra en 
korrekt bedömning. Domstolsverket ansåg att det skulle vara svårt att vid 
frigivningsprövningen göra välgrundade bedömningar på 10 år gamla domar 
och menade att det istället borde ske i anslutning till den ursprungliga 
huvudförhandlingen.44  
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge uttryckte en del kritik avseende 
utredningens förslag. Bl.a. ansåg hovrätten att livstidsstraffet borde 
tidsbestämmas genom omvandling istället för ett system med 
frigivningsprövning. Vidare avstyrkte hovrätten förslaget att återfallsrisken 
ska beaktas vid prövningen och anförde att det är begångna brott som 
samhället, genom straffsystemet, ska reagera på. Ingen ska hållas inspärrad 
på grund av en bedömd risk för fortsatt brottslighet vid en villkorlig 
frigivning.45 Även Åklagarmyndigheten i Västerås framhöll att ett 
fängelsestraff, oavsett om det är tidsbestämt eller inte, endast bör användas 
som en straffande reaktion på ett brott.46  

3.2 Allmänt om lagens innehåll 
Regeringens främsta målsättning med att införa ett nytt system för 
frigivning av livstidsdömda var att genom en ny ordning förbättra 
förutsebarheten för både de dömda och kriminalvården. Detta för att 
verkställigheten ska kunna användas mer ändamålsenligt och effektivt samt 
tidigare inriktas på frigivningsförberedande åtgärder. Vidare ville regeringen 
                                                
40 Ju2002:2717, s. 5-26. 
41 SOU 2002:26, s. 136. 
42 Ju2002:2717, s. 33-34. 
43 Ju2002:2717, s. 37. 
44 Ju2002:2717, s. 38. 
45 Ju2002:2717, s. 31-32, 35. 
46 Ju2002:2717, s. 44. 



 18 

öka tydligheten i systemet och motverka livstidsstraffets negativa effekter. 
Genom att ändra systemets utformning var en målsättning med lagen även 
att stärka den livstidsdömdes rättssäkerhet samt att öka dennes motivation 
att själv arbeta för sin frigivning och anpassning till samhället.47 Avsikten 
eller målsättningen med lagen kan därmed kort sägas vara att förbättra 
förutsebarheten och rättssäkerheten för de livstidsdömda. Det framgår dock 
inte av förarbetena exakt vad som avses med varken förutsebarhet eller 
rättssäkerhet.   
 
Det slutliga lagförslaget, vilket sedermera antogs, innehöll ett antal viktiga 
förändringar jämfört med utredningens ursprungliga förslag. Det gäller bl.a. 
de kriterier som enligt lagen ska beaktas vid en omvandlingsprövning. 
Dessa kriterier och syftet med dem behandlas närmre under avsnitt 3.3. En 
annan förändring var att det nya systemet för frigivning av livstidsdömda 
inte skulle vara utformat som en frigivningsprövning där tidpunkten för 
villkorlig frigivning ska anges. En prövning enligt omvandlingslagen avser 
istället att bedöma om det föreligger förutsättningar att omvandla ett 
livstidsstraff till ett fängelsestraff på viss tid.48  
 
Omvandlingslagen omfattar personer som i Sverige dömts till livstid samt 
personer som dömts utomlands men som har överförts till Sverige för 
verkställighet av livstidsstraffet. Införandet av omvandlingslagen har inte 
påverkat möjligheten för livstidsdömda att ansöka om nåd enligt 12 kap. 9 § 
RF. Det finns därmed inget hinder för en livstidsdömd att lämna in en 
ansökan om nåd samtidigt som han eller hon ansöker om omvandling av sitt 
straff. Utgångspunkten är emellertid att det är en prövning enligt 
omvandlingslagen som normalt ska tillämpas vid tidsbestämning av 
livstidsstraff. I propositionen anges dock att flertalet av de omständigheter 
som anförs i nådeärenden även bör kunna beaktas vid en domstolsprövning 
även om utgångspunkten ska vara de lagstadgade kriterierna. Avseende 
vissa omständigheter som sjukdom och s.k. tredjemansskäl anges att dessa 
inte bör kunna ges en självständig betydelse vid domstolsprövningen.49  
 
En ansökan om omvandling ska vara skriftlig och får göras av den dömde 
eller kriminalvården om det finns särskilda skäl. Först när den dömde har 
avtjänat minst 10 år av livstidsstraffet kan en sådan ansökan lämnas in. Om 
en omvandlingsansökan avslås kan en ny ansökan lämnas in tidigast ett år 
efter att beslutet vunnit laga kraft.50  
 
En omvandlingsansökan prövas av Örebro tingsrätt i första instans och 
prövningen är utformad som ett tvåpartsförfarande där en åklagare är den 
dömdes motpart.51 Åklagarens roll i förfarandet är att se till att de kriterier 
som uppställs i lagen utreds på ett allsidigt sätt samt att bevaka 
samhällsintresset och brottsofferaspekter. Åklagaren har även rätt att 

                                                
47 Prop. 2005/06:35, s. 20. 
48 Prop. 2005/06:35, s. 21. 
49 Prop. 2005/06:35, s. 21, 28, 59. 
50 Se 2-3, 6 §§ Omvandlingslagen. 
51 Se 6-7§§ Omvandlingslagen. 
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överklaga ett beslut om omvandling.52 För den dömde förordnas ett 
offentligt biträde om inte behov saknas. Som exempel på när ett behov 
saknas anges i förarbetena situationen att det redan vid en ansökan om 
omvandling står klart att förutsättningarna enligt ett tidigare avslagsbeslut 
inte har förändrats och att omvandling därför inte kan komma ifråga.53  
 
Handläggning av omvandlingsärenden sker enligt rättegångsbalkens regler 
för ärenden. Detta innebär att handläggningsförfarandet i huvudsak sker 
skriftligen. Vidare har domstolen en skyldighet att se till att ärendet blir 
utrett så som dess beskaffenhet kräver. Vissa kompletterande regler för 
förfarandet har intagits i omvandlingslagen.54 Ett exempel är lagens 12 § 
som anger att den dömde ska höras muntligen om denne begär det. I 
omvandlingsärenden fästs mycket vikt vid den dömdes person och det har 
därför ansetts viktigt att den dömde ska ha en möjlighet att få komma till 
tals vid prövningen. Att höra den dömde muntligen torde även kunna ge 
domstolen ett bättre underlag för bedömningen av omvandlingsfrågan. 
Enligt paragrafen finns det emellertid en möjlighet för domstolen att neka en 
sådan begäran om det anses uppenbart obehövligt. Detta kan vara fallet vid 
en handläggning vid hovrätten om den dömde redan hörts vid tingsrätten 
och det inte finns ett behov av att ställa tilläggsfrågor.55  
 
Rättens avgörande av frågor enligt omvandlingslagen sker genom beslut. 
Enligt rättegångsbalkens regler ska domstolens beslut innehålla skälen för 
avgörandet. En motivering vid ett avslag kan underlätta för den dömde och 
kriminalvården att vidta de åtgärder som behövs för att uppnå ett bifall vid 
nästa prövningstillfälle.56 Detta är en stor skillnad jämfört med 
nådeinstitutet där skälen till ett beslut aldrig anges. Vidare framgår det 
enligt 14 § i lagen att det finns en möjlighet att överklaga tingsrättens beslut 
i första hand till Göta hovrätt och sedan HD.57 

3.3 Kriterier för att tidsbestämma 
livstidsstraff 

De som omfattas av en prövning enligt omvandlingslagen avtjänar alla ett 
livstidsstraff. Vid den rättsliga prövningen ska domstolen bedöma om det 
föreligger förutsättningar för att frångå detta straff och omvandla det till 
fängelse på viss tid. Utgångspunkten är att detta sker genom en 
helhetsbedömning i varje enskilt fall. I omvandlingslagens 4 § har dock 
vissa särskilda kriterier intagits som domstolen ska beakta vid prövningen. 
Enligt propositionen måste det avgöras från fall till fall hur de olika 
kriterierna ska förhålla sig till varandra och vilken tyngd de sinsemellan bör 

                                                
52 Prop. 2005/06:35, s. 45, 61. 
53 Se 8 § Omvandlingslagen, prop. 2005/06:35, s. 62. 
54 Prop. 2005/:35, s. 49-50. 
55 Prop. 2005/06:35, s. 52-53, 64. 
56 Se 13 § Omvandlingslagen, 30 kap. RB, prop. 2005/06:35, s. 54. 
57 Prop. 2005/06:35, s. 64. 
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få.58 I den föregående SOU:n uttalades dock att det är det begångna brottet 
och omständigheterna kring detta och den tid som den dömde har avtjänat 
som bör ha störst betydelse vid prövningen.59 Nedan följer en närmre 
genomgång av de olika kriterierna och syftet bakom dem. 

3.3.1 Avtjänad tid och omständigheter som 
legat till grund för straffmätningen 

De två första kriterierna är nära sammankopplade med varandra vid 
bedömningen. I förarbetena till lagen anges att det utgör en naturlig 
utgångspunkt vid den rättsliga prövningen att först se till hur länge den 
dömde har avtjänat sitt straff samt att beakta de omständigheter som har 
legat till grund för straffmätningen vid livstidsdomen. Detta inbegriper även 
domar avseende eventuell annan brottslighet som den dömde gjort sig 
skyldig till och som omfattas av det utdömda livstidsstraffet.60 
 
Att domstolen vid den rättsliga prövningen på nytt ska beakta brottet och de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen var något som 
kritiserades av en del remissinstanser.61 Regeringen höll med instanserna att 
det kan finnas svårigheter att i efterhand bedöma brottets svårhet. Dock 
menade regeringen att utgångspunkten med kriteriet inte är att det ska ske en 
omprövning av livstidsdomen. Det ska alltså inte vara möjligt att vid 
prövningen ta in ny utredning och bevisning som rör den gärningen och den 
efterföljande livstidsdomen. Det ska således inte ske en förnyad 
straffmätning vid omvandlingsprövningen då den gjordes av den domstol 
som dömde ut livstidsstraffet. Däremot menade regeringen att en dom på 
livstidsstraff kan avse brott av olika karaktär och olika svårhetsgrad. Syftet 
med kriteriet är att svårare brott som huvudregel ska medföra att den dömde 
får avtjäna längre tid innan en ansökan om omvandling bifalls. Det är av 
denna anledning som brottet och de närmre omständigheterna ska beaktas 
vid omvandlingsprövningen.62 

3.3.2 Återfallsrisken 
Ett annat kriterium som domstolen särskilt ska beakta vid prövningen är den 
dömdes risk för återfall i allvarlig brottslighet. Även detta var ett kriterium 
som fick en del kritik av remissinstanser mot bakgrund av att det ansågs fel 
att hålla någon inspärrad på grund av en bedömd risk för fortsatt brottslighet 
vid en villkorlig frigivning.63 
 
Motiveringen till att det i lagen har införts ett kriterium för att beakta 
återfallsrisken är att behovet av samhällsskydd inte ska eftersättas vid en 
villkorlig frigivning. Det främsta syftet med ett sådant kriterium är att 
                                                
58 Prop. 2005/06:35, s. 38, 60. 
59 SOU 2002:26, s. 140-141. 
60 Prop. 2005/06:35, s. 38, 60. 
61 Se avsnitt 3.1. 
62 Prop. 2005/06:35, s. 38,60. 
63 Se avsnitt 3.1.  
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försöka minska risken att den dömde begår ytterligare brott. Detta innebär 
dock inte att man ska försöka förutsäga om brott kommer att ske. 
Bedömningen av återfallsrisken ska endast avse risken för återfall i allvarlig 
brottslighet.64 Vilken typ av brottslighet som ska bedömas som allvarlig 
anges inte uttryckligen i förarbetena och det är således upp till 
rättstillämpningen att avgöra hur den delen av kriteriet ska bedömas. 
 
Vilken betydelse återfallsrisken ska få avgörs från fall till fall och är 
beroende av hur säkra bedömningar som kan göras. Dock anger regeringen i 
förarbetena att om återfallsrisken bedöms vara konkret och beaktansvärd ska 
det medföra att en ansökan om omvandling lämnas utan bifall.65 Det anges 
inte närmre i förarbetena vad som avses med en konkret och beaktansvärd 
återfallsrisk utan den bedömningen överlämnas till rättstillämpningen. Då en 
konkret och beaktansvärd risk ska medföra avslag på en ansökan står det 
däremot klart att kriteriet återfallsrisk ska få stor betydelse vid domstolens 
bedömning.  
 
Enligt omvandlingslagens 10 § får rätten inhämta utredning avseende den 
dömdes återfallsrisk. Vidare anges i paragrafen att en omvandlingsansökan 
inte får bifallas om inte en sådan utredning har inhämtats. Detta gäller dock 
inte om en utredning varit uppenbart obehövlig. Som exempel på detta 
nämns i förarbetena att det enligt tidigare genomförda riskbedömningar och 
övrig utredning framgår att det inte finns någon beaktansvärd återfallsrisk 
för den dömde.66 De riskbedömningar som inhämtas enligt paragrafen 
genomförs av Rättsmedicinalverket.67 I förarbetena framhåller regeringen att 
inhämtad utredning endast ska utgöra ett underlag och att det är domstolen 
som ska göra bedömningen av återfallsrisken.68 Rättsmedicinalverkets 
riskbedömningar och annan utredning av betydelse för omvandlingsärenden 
behandlas närmre i avsnitt 3.5.  

3.3.3 Åsidosättande av verkställigheten 
I den ursprungliga utredningen föreslogs att den dömdes skötsamhet ska 
beaktas vid prövningen. En utgångspunkt med reformen var att skapa 
förutsättningar för den dömde samt att främja dennes motivation till att 
medverka för sin anpassning till samhället. Detta inbegriper även att ge den 
dömde incitament att sköta sig under verkställigheten och arbeta för en 
positiv utveckling. Enligt regeringen är det ett rimligt grundkrav att den 
dömde sköter sig under verkställigheten men att skötsamhet i sig inte borde 
beaktas vid en omvandlingsprövning. Detta eftersom livet på en anstalt 
skiljer sig väsentligt från livet utanför och att skötsamhet från den dömdes 
sida kan vara spekulativ. Däremot ansåg regeringen att det finns skäl att 
beakta huruvida den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten. 

                                                
64 Prop. 2005/06:35, s. 38-39. 
65 Prop. 2005/06:35, s. 39, 60. 
66 Prop. 2005/06:35, s. 63. 
67 Se 3 § Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid. 
68 Prop. 2005/06:35, s. 39. 
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Sådan misskötsamhet skulle i sådana fall kunna påverka bedömningen i en 
negativ riktning.69 
 
Avseende vilken misskötsamhet som kan komma att påverka bedömningen 
anges i förarbeten att det måste vara fråga om ett allvarligt åsidosättande av 
verkställigheten för att det ska få konsekvenser för bedömningen.70 För 
tidsbestämda straff finns ett system med senareläggning av den villkorliga 
frigivningen71 och regeringen menar att det borde finnas en möjlighet att på 
ett liknande sätt beakta misskötsamhet även för tidsobestämda straff. Enligt 
regeringen måste det beaktas att det är stor skillnad mellan att avtjäna ett 
tidsbestämt och ett tidsobestämt straff. Då en livstidsdömd vid en 
omvandlingsprövning har avtjänat lång tid på anstalt bör som huvudregel 
inte enstaka fall av regelbrott påverka bedömningen. Vidare måste hänsyn 
tas till när under verkställigheten misskötsamheten inträffade. Det bör finnas 
utrymme att vid prövningen bortse från överträdelser som inträffat tidigt 
under verkställigheten. Exempel på misskötsamhet som kan påverka 
bedömningen är om den dömde har gjort sig skyldig till rymningar, 
rymningsförsök, våld eller hot mot tjänsteman eller medintagen, misskötta 
permissioner samt missbruk.72 

3.3.4 Medverkan för att främja sin anpassning i 
samhället 

Det sista kriteriet som nämns i 4 § är om den dömde utifrån sina personliga 
förutsättningar har medverkat för att främja sin anpassning i samhället. 
Kriteriet ska ges en vid tillämpning och ska inte utgå ifrån om den dömde 
allmänt har varit skötsam. Vid bedömningen av kriteriet ska vidare den 
dömdes agerande bedömas utifrån dennes personliga förutsättningar.  Det 
som ska beaktas är om den dömde aktivt har deltagit i olika program under 
verkställigheten eller på något annat sätt har jobbat för att påverka sin 
situation i en positiv riktning. Samtidigt anges även att rätten vid 
bedömningen inte enbart ska utgå från den dömdes egna faktiska agerande 
utan att även andra faktorer bör tillmätas betydelse. I de fall där den dömde 
kan anses ha främjat sin anpassning i samhället ska detta kunna påverka 
omvandlingsbedömningen på ett positivt sätt.73 

3.4 Bestämmande av fängelsestraffets 
längd 

Den rättsliga prövningen enligt omvandlingslagen är uppdelad i två led. I ett 
första led tar domstolen ställning till om det finns förutsättningar att frångå 
livstidsstraffet utifrån de kriterier som ställts upp i omvandlingslagens 4 §. 
Om domstolen finner att det föreligger förutsättningar att omvandla 
                                                
69 Prop. 2005/06:35, s. 40. 
70 Prop. 2005/06:35, s. 40. 
71 Se närmre 26 kap. 6-7 §§ BrB.  
72 Prop. 2005/06:35, s. 40-41, 60. 
73 Prop. 2005/06:35, s. 41, 60. 
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livstidsstraffet är det andra ledet i prövningen att bestämma längden på 
fängelsestraffet.74 
 
Det första domstolen ska beakta vid bestämmandet av fängelsestraffets 
längd är den dömdes avtjänade tid vid tidpunkten för den rättsliga 
prövningen. Utöver detta ska domstolen även beakta reglerna för villkorlig 
frigivning samt den dömdes utslussningstid. Det sistnämnda innebär att man 
ska beakta de åtgärder som behöver genomföras för att underlätta den 
dömdes övergång till ett liv utanför fängelset samt den tid som behövs för 
dessa åtgärder. Då ett livstidsstraff innebär en lång verkställighet på anstalt 
menar regeringen att det normalt bör krävas en förhållandevis lång 
utslussningstid för den dömde. Emellertid ska längden beslutas från fall till 
fall. I nådeärenden har tidsbestämningen skett så att den villkorliga 
frigivningen infaller något eller ett par år efter nådebeslutet och 
omvandlingslagen är tänkt att fungera på samma sätt.75 
 
Då livstidsstraffet är lagens strängaste straff menade regeringen att en 
frigivning från detta straff inte borde ske tidigare än vad som kan ske från 
ett tidsbestämt straff. Det längsta tidsbestämda straff som kunde dömas ut 
vid lagens tillkomst var 18 års fängelse. I omvandlingslagen infördes därför 
en bestämmelse som anger att ett livstidsstraff inte får omvandlas till ett 
straff som understiger det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut.76 I 
lagen uppställs ingen övre gräns för fängelsestraffets längd. Dock angav 
regeringen att meningen med omvandlingslagen inte var att ändra rådande 
praxis avseende tidsbestämning av livstidsstraff, enligt vilken straffen 
bestäms mellan 18 och 25 år.77 

3.5 Utredning av betydelse för den 
rättsliga prövningen 

Av omvandlingslagen framgår att domstolen vid bedömningen av huruvida 
omvandling av livstidsstraff ska ske bör inhämta viss utredning från både 
kriminalvården och rättsmedicinalverket. Utredningen från de båda 
myndigheterna åsyftar att besvara olika frågor av betydelse för domstolens 
bedömning.78 En närmre redogörelse av detta följer nedan.  

3.5.1 Kriminalvården 
Av omvandlingslagens 9 § framgår att domstolen ska inhämta yttrande från 
kriminalvården om det inte är uppenbart obehövligt. Närmre föreskrifter om 
vad yttrandet ska innehålla återfinns i 2 § förordning (2006:1119) om 
omvandling av fängelse på livstid. Paragrafen anger att yttrandet ska 
innehålla en redogörelse för verkställigheten av straffet samt andra 

                                                
74 Prop. 2005/06:35, s. 41. 
75 Prop. 2005/06:35, s. 41-42, 61. 
76 Se 4 § 3 st. Omvandlingslagen, prop. 2005/06:35, s. 42. 
77 Prop. 2005/06:35, s. 42. 
78 Se 9-10 §§ Omvandlingslagen. 
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omständigheter som kan vara av betydelse för rättens bedömning. Om det 
finns relevanta handlingar kring målet ska även dessa bifogas yttrandet. Det 
material som kan bli aktuellt för kriminalvårdens yttrande är framför allt 
sådant som redan finns i den dömdes journal. Med journal avses här de 
handlingar som upprättas eller inkommer till myndigheten och de 
anteckningar som görs avseende den dömde under verkställigheten. I 
journalen ingår även domar, rättspsykiatriska undersökningar samt 
personutredningar.79  
 
Kriminalvården anger själva att de har tre olika frågor att besvara när rätten 
begär in ett yttrande i ett omvandlingsärende. De frågor som ska besvaras är 
hur lång tid den intagne behöver för att slussas ut i samhället, hur den 
intagne har skött sig under verkställigheten och vad den intagne har gjort för 
att främja sin återanpassning till samhället.80 Det kan noteras att de två sista 
frågorna är direkt kopplade till de kriterier som ställs upp i 
omvandlingslagens 4 § och det kan antas att rätten fäster stor vikt vid 
yttrandet när dessa kriterier ska bedömas vid den rättsliga prövningen. Den 
första frågan får istället betydelse för det fall en omvandlingsansökan ska 
bifallas och domstolen ska tidsbestämma den dömdes straff. 

3.5.2 RMV 
I omvandlingslagens 10 § föreskrivs bl.a. att rätten ska inhämta utredning 
om den dömdes återfallsrisk. I paragrafen finns inte några närmre 
föreskrifter för hur en sådan utredning ska genomföras och vad den ska 
innehålla. Av lagens förarbeten framgår att det är viktigt att det av en sådan 
utredning framgår hur stor risken är för återfall i allvarlig brottslighet, vilka 
riskfaktorerna är samt hur dessa kan motverkas. Ett utlåtande ska även 
innehålla förslag på åtgärder och behandling för att minska återfallsrisken 
vilket medför att en utredning om återfallsrisken kan få betydelse för den 
dömdes fortsatta rehabilitering vid ett avslag på en omvandlingsansökan.81 
 
Som nämnts under avsnitt 3.3.2 är det RMV som ansvarar för utredningar 
om återfallsrisken och de har lämnat närmre föreskrifter och allmänna 
riktlinjer för arbetet med dessa utredningar.82 Av föreskrifterna framgår att 
en utredning ska genomföras av ett utredningslag som består av psykologer, 
läkare och forensiska socialutredare för att dessa ska kunna beakta olika 
aspekter av betydelse för utredningen. Utredningens omfattning ska 
bestämmas av ärendets karaktär och svårighetsgrad. Har en riskbedömning 
gjorts vid ett tidigare tillfälle så ska den nya utredningen främst avse 
utvecklingen för återfallsrisken efter den tidpunkten.83 
 

                                                
79 Prop. 2005/06:35, s. 62. 
80 http://kvv.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/ (2013-12-30 10:28). 
81 Prop. 2005/06:35, s. 39. 
82 Se SOSFS 2006:16 Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning 
inför prövning av omvandling av fängelse på livstid, http://www.rmv.se/index.php?id=215 
(2013-12-30 11:45). 
83 Se 3-4 §§ SOSFS 2006:16.  
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I RMV:s utlåtande ska förutom ett utlåtande av återfallsrisken även anges 
vilken typ av brottslighet risken avser. Bedömningen av återfallsrisken ska 
ske på en tregradig skala enligt vilken risken kan bedömas som låg, 
medelhög eller hög. Om det råder tveksamheter avseende risken ska detta 
framgå av utlåtandet. I utlåtandet ska även de faktorer som talar både för en 
ökad eller minskad risk för återfall i brottslighet anges, s.k. risk- och 
skyddsfaktorer.  Om det föreligger en återfallsrisk för den dömde ska RMV 
även lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska risken.84  
 
Av de riktlinjer som RMV ställt upp för själva utlåtandet framgår att det ska 
innehålla en redovisning av medicinsk-psykiatriska, psykologiska, sociala 
och omvårdnadsrelaterade aspekter om den dömde. Dessa olika aspekter kan 
redovisas i delutredningar som sedan sammanställs till det slutliga 
utlåtandet. Den medicinsk-psykiatriska utredningen ska bl.a. fokusera på 
risk- och skyddsfaktorer som grundas på eventuell tidigare eller aktuell 
psykisk ohälsa och missbruk/beroende av droger eller alkohol. Den 
psykologiska utredningen av den dömde tar sikte på att bedöma de 
psykologiska aspekter som kan vara relevanta för en riskbedömning. Det 
kan röra sig om personlighetsrelaterade faktorer som realitetsanpassning, 
stresskänslighet, förmåga till socialt samspel, insikt samt affekt- och 
impulskontroll. Utöver detta kan utredaren även komma att beakta faktorer 
kopplade till den dömdes förmåga att klara sysselsättning och vardagsliv 
som exempelvis läs- och skrivförmåga. Den sociala utredningen bedömer 
den dömdes sociala omständigheter före och efter livstidsdomen. Det kan 
gälla missbruk, tidigare kriminalitet, sociala förhållanden och relationer. I 
denna del ser man även till hur den dömde tidigare har använt sig av våld 
och hur tiden på anstalt har fungerat avseende bl.a. skötsamhet, 
permissionsgång och deltagande i programverksamhet. Den sista 
delutredningen avser omvårdnadsrelaterade faktorer och utgör en 
bedömning av den dömdes sociala beteende och förmåga att klara av 
vardagliga uppgifter.85 

3.6 Omvandlingslagen i litteraturen 
Omvandlingslagen har diskuterats relativt sparsamt i den juridiska 
litteraturen. I de fall där den diskuteras förs det framför allt olika 
resonemang kring hur lagen kan komma att påverka livstidsstraffet. Lite har 
dock diskuterats kring lagens uppbyggnad och tillämpning och det redovisas 
här nedan.  
 
Helén Örnemark Hansen har i ett par artiklar diskuterat olika aspekter av 
lagen. Hon har gett uttryck för en del kritik som bl.a. avsett förhållandet att 
det är en ny domstol som fattar beslut i omvandlingsärenden. Örnemark 
Hansen menar att det istället borde vara den ursprungliga domstolen som får 
tidsbestämma livstidsstraffet från början. Örnemark Hansen är vidare kritisk 
till att omständigheterna kring brottet ska beaktas vid 

                                                
84 Se 5 § SOSFS 2006:16. 
85 http://www.rmv.se/index.php?id=215 (2013-12-30 11:45). 
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omvandlingsprövningen och menar att det blir fråga om en förnyad 
straffmätning och tidsbestämning. Enligt hennes uppfattning utgör det första 
ledet i 4 § omvandlingslagen på nytt en prövning av straffvärdet och det 
andra ledet utgör själva straffmätningen och påföljdsbestämningen.86 
Örnemark har vidare diskuterat hur omvandlingslagen förhåller sig till 
rättssäkerheten och där funnit att lagen har medfört att vissa processuella 
rättssäkerhetsproblem har avhjälpts genom att de omständigheter som ska 
beaktas vid prövningen har diskuterats ingående och att 
omvandlingsbesluten är motiverade.87 
 
Claes Lernestedt har i en artikel uttryckt oro för vilken påverkan den 
förändrade straffskalan för mord kommer att ha för omvandlingslagens 
tillämpning.88 Då den nya straffskalan innebär att straffet för mord kan 
tidsbestämmas upp till 18 år menar Lernestedt att det är rimligt att tro att 
den nedre tidsgränsen för livstidsstraffet kommer att pressas uppåt. Detta 
eftersom det annars kommer att saknas nyansering mellan det högsta 
tidsbestämda straffet och livstidsstraffet.89 
 
Catharina Sitte Durling har i en artikel ifrågasatt ett flertal av de kriterier 
som domstolen ska beakta vid prövningen. Sitte Durling menar att det är 
problematiskt att beakta bedömningar av återfallsrisken då tillförlitligheten i 
sådana är och kommer att fortsätta vara diskutabla. Vidare menar hon att 
principiella invändningar kan riktas mot att lägga sådana bedömningar till 
grund för ett beslut om omvandling. Därutöver anser Sitte Durling att 
remissinstanserna har kommit med befogad kritik mot att brottet och 
omständigheterna kring detta på nytt ska beaktas vid 
omvandlingsprövningen. Hon har tolkat departementschefens uttalanden i 
propositionen som att det främst är omständigheter som inträffat efter 
domen som ska beaktas. Detta skulle innebära att agerande och utveckling 
under verkställigheten väger något tyngre vid en viktning av kriterierna mot 
varandra. Oavsett detta menar Sitte Durling att det inte går att frångå det 
faktum att straffmätningsrelevanta omständigheter som legat till grund för 
livstidsdomen än en gång kan komma att ligga den dömde till last flera år 
senare vid omvandlingsprövningen.90 
 

                                                
86 Örnemark Hansen, Helén, ”En domare dömer – en annan bedömer”. I: Ikke kun straf… 
Festskrift till Vagn Greve (red.: Elholm, Thomas m.fl.), Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, Köpenhamn, 2008, s. 201, 204. 
87 Örnemark Hansen, Helén: ”I nådens år- eller hur långt är ett liv bakom galler?”. I: Jurist 
uden omsvøp. Festskrift till Gorm Toftegaard Nielsen (red.: Møller- Sørensen, Anette & 
Storgaard, Anette), Christian Ejler, Köpenhamn, 2007, s. 401-402. 
88 Genom Prop. 2008/09:118 ändrades straffskalan i 3 kap. 1 § BrB på så sätt att 
tidsbestämt straff för mord kan utdömas på lägst 10 och högst 18 år. Innan dess omfattade 
straffskalan för mord endast fängelse på viss tid på 10 år eller på livstid. 
89 Lernestedt, Claes: ”I grevens tid? Ändrade rutiner för fängelse på obestämd tid”. I: Ikke 
kun straf… Festskrift till Vagn Greve (red.: Elholm, Thomas m.fl.), Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 2008, s. 376. 
90 Sitte Durling, Catharina: ”Viss tid eller livstid?”. I: Festskrift till Madeleine Leijonhufvud 
(red.: Norée, Annika m.fl.), Norstedts Juridik AB, Stockholm 2007, s. 300-301. 
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4 Praxis 

4.1 Inledning 
Sedan omvandlingslagen trädde i kraft 1 november 2006 har en stor mängd 
ärenden avgjorts. Exempelvis har 136 personer ansökt om omvandling vid 
Örebro tingsrätt under perioden 6 augusti 2008 till 6 augusti 2013. Av de 
fall som avgjorts har 30 lett till bifall och 83 till avslag. Övriga fall har 
avskrivits eller avvisats.91 Här nedan redogörs för 14 av de rättsfall som 
avgjorts sedan lagen trädde ikraft. En sammanställning av rättsfallen med 
undantag för NJA 2008 s. 579 finns i bilaga A.  
 
Innan redogörelsen för omvandlingslagens praktiska tillämpning inleds ges 
en kort förklaring om hur den är upplagd. Rättsfallen är disponerade i 
kronologisk ordning efter beslutsdatum för att om möjligt kunna följa 
utvecklingen av praxis. För varje rättsfall, undantaget NJA 2008 s. 579, 
redogörs kort för den bakomliggande livstidsdomen, domstolarnas 
bedömning och avslutningsvis följer min egen kommentar till fallet. 
Redovisningen av NJA 2008 s. 579 beskrivs närmre under avsnitt 4.5.  

4.2 Örebro TR mål nr. B 4262-06  

4.2.1 Livstidsdomen 
Svea hovrätt dömde 1995 JBF till livstids fängelse för mord. Av hovrättens 
dom framgår att JBF har sökt upp och berövat en annan person livet genom 
att på nära håll skjuta denne i buken med ett avsågat hagelgevär. Gärningen 
rubriceras som mord av Svea hovrätt då den anses ha varit uppsåtlig och 
närmast att betrakta som en avrättning. Avseende påföljdsvalet menar 
hovrätten att omständigheterna i målet är sådana att påföljden ska 
bestämmas till livstids fängelse. 

4.2.2 Omvandlingsprövningen 
Inledningsvis konstaterar tingsrätten att man vid prövningen först ska 
bedöma omvandlingslagens kriterier för att sedan göra en helhetsbedömning 
och därvid ta ställning till om det föreligger förutsättningar för att frångå 
livstidsstraffet.  
 
Tingsrätten bedömer först risken för att JBF återfaller i brottslighet av 
allvarligt slag. Då livstidsdomen mot JBF endast avser mord och då han 
tidigare dömts för våldsbrottslighet och i sitt hemland begått kvalificerade 
våldshandlingar inriktas riskbedömningen på våldsbrottslighet. Av RMV:s 
yttrande i frågan framgår att de bedömt att JBF har en låg risk för återfall. 

                                                
91 http://kvv.se/sv/Statistik/Livstidsdomda (2013-12-30 10:28). 
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Tingsrätten grundar sin bedömning på RMV:s yttrande men även tidigare 
gjorda riskbedömningar där återfallsrisken bedömts som låg och annat 
processmaterial där återfallsrisken bedömts på samma eller snarlikt sätt. 
Sammantaget anser domstolen därför att det inte framkommit något som 
tyder på att det för JBF finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i 
våldsbrottslighet. 
 
Avseende JBF:s misskötsamhet beaktar tingsrätten att kriminalvården vid 
två tillfällen under verkställigheten har rapporterat att han har lämnat 
urinprov som visat på narkotikabruk från hans sida. Användande av droger 
betecknas som allvarlig misskötsamhet men då det har varit två 
överträdelser av ringa omfattning samt att lång tid förflutit sedan de 
inträffade finner tingsrätten efter viss tvekan att misskötsamheten inte är 
sådan att den hindrar en omvandling. JBF anses därmed inte ha åsidosatt 
vad som gäller för verkställigheten. Vad gäller kriteriet om JBF medverkat 
till att främja sin anpassning i samhället anser tingsrätten att detta är uppfyllt 
då JBF har medverkat i programverksamhet, psykologsamtal och även i 
andra hänseenden agerat på ett sätt som är till fördel för honom inför en 
kommande frigivning.  
 
Slutligen behandlar tingsrätten i ett sammanhang den avtjänade tiden och 
omständigheterna som legat till grund för straffmätningen. Enligt 
livstidsdomen har JBF sökt upp offret och på nära håll skjutit denne i magen 
med ett avsågat hagelgevär. Gärningen har betraktats närmast som en 
avrättning. Tingsrätten gör bedömningen att straffvärdet för gärningen är 
betydande. Detta ställs sedan i förhållande till den avtjänade tiden. Vid 
tidpunkten för prövningen har JBF avtjänat drygt 13 år och vid en 
jämförelse med omständigheterna i detta fall samt en jämförelse med av 
tingsrätten redan avgjorda omvandlingsärenden anses JBF ha avtjänat 
tillräckligt lång tid för att livstidsstraffet ska kunna omvandlas. Vid en 
helhetsbedömning kommer tingsrätten därefter fram till att JBF:s 
omvandlingsansökan ska bifallas. Med beaktande av avtjänad tid, reglerna 
om villkorlig frigivning samt utslussningstiden bestäms straffet till 21 år. 

4.2.3 Kommentar 
Rättsfallet visar ganska tydligt hur tingsrätten resonerade i många av de 
tidiga omvandlingsärendena. Domstolen betonar att man ska gå igenom de i 
omvandlingslagen uppställda kriterierna för att därefter göra en 
helhetsbedömning av fallet. I de tidiga fallen fäster domstolen i 
bedömningen stor vikt vid kriterierna avseende den dömdes avtjänade tid 
och omständigheterna kring brottet. Detta återspeglas även i det faktum att 
tingsrätten synes försöka skapa en enhetlig praxis för hur bedömningen ska 
gå tillväga i omvandlingsärendena. Vid bedömningen av den avtjänade tiden 
och omständigheterna kring brottet jämför tingsrätten det förevarande fallet 
med tidigare avgjorda ärenden. Tingsrätten anger inte exakt vilka fall man 
jämför med men när man läser andra rättsfall som avgjordes i början av 
omvandlingslagens tillämpning kan man se att domstolen har samma 
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tillvägagångssätt vid bedömningen av kriterierna. Detta gäller både vid 
bifall och avslag på omvandlingsansökningarna.92  

4.3 Örebro TR mål nr. B 1900-0793 

4.3.1 Livstidsdomen 
Malmö tingsrätt dömde 1988 BS till fängelse på livstid för mord, 
misshandel och skadegörelse. Avseende det begångna mordet framgår av 
domen att BS har berövat en kvinna livet genom att upprepade gånger slå 
henne i huvudet med såväl en hammare som en köttyxa samt stuckit eller 
huggit henne i kroppen med en kniv ett flertal gånger. Enligt tingsrätten är 
det bevisat att BS begått gärningen på det sätt som gjorts gällande och att 
hans uppsåt uppenbart omfattat att hon skulle dö. Vidare anser tingsrätten 
att BS har dödat henne på ett rått sätt och BS döms för mord. Vid 
påföljdsvalet beaktar tingsrätten att BS flera gånger tidigare har dömts för 
grova våldsbrott och menar att den normala påföljden för mord inte bör 
frångås i fallet. Påföljden bestäms till fängelse på livstid. 

4.3.2 Omvandlingsprövningen 
Tingsrätten inleder med att bedöma om BS åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten. BS har av kriminalvården rapporterats för misskötsamhet 
vid 19 tillfällen. Tingsrätten menar att man vid bedömningen måste beakta 
BS långa verkställighet. Vid tidpunkten för prövningen har BS avtjänat 
drygt 19 år. Mot bakgrund av den långa verkställighetstiden anser inte 
tingsrätten att den rapporterade misskötsamheten är anmärkningsvärd. BS 
anses därför inte ha åsidosatt vad som gäller för verkställigheten. Vidare 
finner tingsrätten att han utifrån sina personliga förutsättningar har 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället. 
 
Därefter bedöms den avtjänade tiden och omständigheterna kring domen. 
Enligt tingsrättens mening medför de omständigheter som låg till grund för 
domen att straffvärdet för mordet är mycket betydande. I förhållande till de 
19 år som BS har avtjänat och vid en jämförelse med tidigare avgjorda 
omvandlingsärenden anser dock tingsrätten att det står helt klart att han 
avtjänat tillräckligt lång tid för att omvandla straffet. 
 
Det sista som bedöms är risken för att BS återfaller i våldsbrottslighet av 
allvarligt slag. RMV har bedömt att det finns en medelhög risk för återfall 
men även angett att det finns en osäkerhet kring deras bedömning då BS 
förmåga att hantera påfrestningar efter en frigivning prövats i mycket liten 
omfattning. I sin bedömning beaktar tingsrätten även annat processmaterial 
                                                
92 Exempel på sådana fall från tingsrätten är B 4243-06, B 3836-06, B 3840-06, B 4459-06 
och B 3890-06. 
93 Fallet överklagades men avskrevs efter att sökanden avlidit, se Göta Hovrätt mål nr. Ö 
2983- 07. 
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och anser inte att återfallsrisken är så hög som RMV kommit fram till. 
Tingsrätten påtalar bl.a. att BS under verkställigheten inte har visat ett 
aggressivt beteende och att han har avhållit sig från missbruk av alkohol och 
droger. Vidare menar tingsrätten att BS höga ålder och uppenbarligen 
mycket bräckliga hälsotillstånd vid bedömningen medför att det inte kan 
anses finnas en konkret och beaktansvärd återfallsrisk.  
 
Vid helhetsbedömningen finner tingsrätten att ansökan ska bifallas. Vid 
bedömningen beaktas förutom omvandlingslagens kriterier även BS 
hälsotillstånd som tingsrätten anser är en omständighet som också kan vägas 
in trots att den närmast har karaktären av nådeskäl. Då man anser att det 
behövs omfattande utslussningsåtgärder bestäms utslussningstiden till tre år 
och fängelsestraffet till 33 år.  

4.3.3 Kommentar 
Detta rättsfall är intressant utifrån det faktum att det visar hur 
omständigheter som betecknas som nådeskäl har kunnat påverka 
omvandlingsprövningen utan att de ges en självständig betydelse. I fallet 
beaktar tingsrätten BS ålder och hälsotillstånd både vid bedömningen av 
återfallsrisken och vid helhetsbedömningen. Förarbetena till 
omvandlingslagen ger ingen ledning kring hur domstolarna ska förhålla sig 
till nådeskälen vid omvandlingsprövningen förutom att de inte ska ges en 
självständig betydelse.94  

4.4 Göta Hovrätt mål nr. Ö 1514-07 

4.4.1 Livstidsdomen 
Svea hovrätt dömde 1993 JC för mord till fängelse på livstid. Av domen 
framgår att JC gemensamt och i samråd med NN dödat offret genom att 
knivhugga denne över 20 gånger. Av domen framgår att hovrätten anser det 
vara klarlagt att JC suttit på offrets ena ben och fot medan NN utdelade 
knivhugg mot offret samt att JC själv tilldelat offret ett knivhugg i magen. 
Sammantaget anser hovrätten att JC tagit del i gärningen på ett sådant sätt 
att han inte kan undgå ansvar som gärningsman. Avseende påföljden 
ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning, enligt vilken det anges att 
det i målet är fråga om ett mord och en regelrätt avrättning samt att en annan 
påföljd än livstids fängelse inte kan komma ifråga. I samma dom förordnas 
om utvisning med förbud att återvända till Sverige. 

4.4.2 Omvandlingsprövningen 

4.4.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 162-07) 
Inledningsvis finner tingsrätten att JC har främjat sin anpassning i samhället 
då han har deltagit i den programverksamhet som har kunnat erbjudas 
                                                
94 Se prop. 2005/06:35, s. 28. 
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honom och studerat under verkställigheten. Av kriminalvårdens yttrande 
framgår att JC åtskilliga gånger rapporterats för misskötsamhet. Rapporterna 
avser bl.a. narkotikabruk, vägran att lämna urinprov, inblandning i slagsmål 
samt innehav av knivar och stickvapen varav en händelse inträffat efter att 
JC ansökt om omvandling. Enligt tingsrätten har JC fortlöpande under 
verkställigheten gjort sig skyldig till allvarlig och omfattande 
misskötsamhet och han anses därför ha åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten. 
 
Angående återfallsrisken i våldsbrott bedömer RMV att den för JC ”inte kan 
betraktas som annat än låg”. Tingsrätten beaktar även kriminalvårdens 
yttrande och anser att JC:s misskötsamhet måste tillmätas betydelse. 
Tingsrätten menar att innehav av vapen, narkotikabruk och inblandning i 
slagsmål måste ses som ett tecken på ett våldsbenäget handlingsmönster. 
Tingsrätten bedömer därför att återfallsrisken i våldsbrott är högre än den 
som RMV angivit.  
 
I ett sammanhang bedöms därefter avtjänad tid och omständigheterna kring 
brottet. Då mordet i livstidsdomen bl.a. bedömts som en ren avrättning 
menar tingsrätten att straffvärdet för gärningen är mycket betydande. I 
förhållande till JC:s avtjänade tid, vid prövningen drygt 14 år, anser inte 
tingsrätten att han avtjänat tillräckligt lång tid för att straffet ska omvandlas.  
 
Avseende JC:s utvisningsförordnande för tingsrätten ett resonemang om det 
är en omständighet som bör beaktas vid omvandlingsprövningen. 
Tingsrätten hänvisar till 29 kap. 5 § BrB som anger att rätten vid 
straffmätningen av tidsbestämda straff i skälig omfattning ska beakta ett 
utvisningsförordnande om den tilltalade därigenom förorsakas men. Då 
bestämmelsen inte beaktas vid livstidsstraff menar tingsrätten att ett sådant 
förordnande bör kunna beaktas i ett omvandlingsärende förutsatt att den 
dömde lider men genom utvisningen. Vid tiden för mordet befann sig JC i 
Sverige med ett s.k. turistvisum. Tingsrätten bedömer hans anknytning till 
Sverige som svag både vid tidpunkten för mordet och vid 
omvandlingsprövningen. JC anses därför inte lida men av utvisningen och 
förordnandet beaktas inte närmre vid prövningen. 
 
Vid en helhetsbedömning av fallet finner tingsrätten att JC åsidosatt vad 
som gäller för verkställigheten och att han ännu inte avtjänat tillräckligt lång 
tid för att straffet ska omvandlas och hans ansökan lämnas utan bifall. 

4.4.2.2 Hovrätten 
Inledningsvis konstaterar hovrätten att de delar tingsrättens bedömning att 
JC främjat sin anpassning i samhället samt att de anser att återfallsrisken för 
honom är låg. Avseende JC:s misskötsamhet menar hovrätten att den 
visserligen har varit allvarlig och att det är särskilt försvårande att JC 
misskött sig även efter sin omvandlingsansökan. Då ett 
utvisningsförordnande medför att verkställigheten sker under mer restriktiva 
former beaktas detta av hovrätten. Sett mot den bakgrunden anser de inte att 
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JC har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten i sådan omfattning att 
det utesluter en omvandling.  
 
Kvar att bedöma i hovrätten är den avtjänade tiden samt omständigheterna 
kring brottet. Enligt hovrätten har den gärning som JC dömts för ett mycket 
högt straffvärde. Vidare anför hovrätten att ansvaret enligt 23 kap. 4 § BrB 
när flera gärningsmän gör sig skyldiga till samma brott ska bedömas utifrån 
varje enskilds uppsåt och grad av medverkan. Avseende JC är det klarlagt 
att han vid mordtillfället suttit på offrets ena ben och fot medan hans 
medgärningsman utdelade knivhugg mot offret samt att han själv tilldelat 
offret ett knivhugg i magen. Vid tidpunkten för hovrättsprövningen har JC 
avtjänat närmre 15 år av sitt straff och hovrätten menar, till skillnad mot 
tingsrätten, att det är tillräckligt lång tid för att straffet ska omvandlas.  
 
Avseende tidsbestämningen finner hovrätten att straffvärdet för gärningen 
JC dömts för är 24 år. Vid tidsbestämningen beaktar hovrätten även det men 
som förorsakas JC genom att han utvisas efter verkställigheten. Även om 
hovrätten anser att JC:s anknytning till Sverige i huvudsak består i att han 
har avtjänat sitt fängelsestraff här anser de att han lider ett visst men av 
utvisningen. Med det i beaktande och med hänsyn till de restriktiva 
formerna för verkställigheten som utvisningen innebär anser hovrätten att 
det är skäligt att straffet tidsbestäms till 22 år och sex månader. 

4.4.3 Kommentar 
Av rättsfallet framgår att ett utvisningsförordnande kan få en stor betydelse 
för bedömningen i ett omvandlingsärende. Av förarbetena till lagen framgår 
att ett utvisningsbeslut kan komma att påverka tidsbestämningen på så sätt 
att tiden för utslussning blir kortare än vad som annars skulle ha varit 
fallet.95 Utöver det framgår det inte mer exakt hur rätten ska förhålla sig till 
ett utvisningsförordnande. I det förevarande fallet förkortas straffet med ett 
år och sex månader vilket kan anses vara ganska mycket då det innebär att 
frigivningen för JC sker ganska snart efter omvandlingsprövningen då han 
redan avtjänat närmre 15 år.  
 
För att ett utvisningsförordnande ska beaktas vid omvandlingsprövningen 
och kanske i viss mån korta straffet måste dock omvandlingslagens övriga 
kriterier uppfyllas. I ett senare rättsfall96 där ett utvisningsförordnande 
förekommit har detta inte beaktats av domstolarna då det funnits en 
osäkerhet kring den dömdes återfallsrisk samt att den avtjänade tiden inte 
varit tillräckligt lång i förhållande till gärningens straffvärde för att en 
omvandling ska kunna ske. 
 
Tingsrättens beslut i fallet visar även på man har ett relativt fritt 
förhållningssätt vid riskbedömningen. RMV:s yttrande beaktas men 

                                                
95 Se prop. 2005/06:35, s. 61. 
96 Se Göta hovrätt mål nr. Ö 1790-12 och Örebro TR mål nr. B 5636-11. 
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tingsrätten betonar att man även tar hänsyn till annat material i ärendet och 
gör en något annorlunda riskbedömning jämfört med RMV.  

4.5 NJA 2008 s. 579  
I maj 2008 prövade HD tre omvandlingsärenden varav livstidsstraffen i två 
fall bestämdes till 21 år och i det tredje 24 år. Gemensamt för alla tre fallen 
var att livstidsdomarna avsåg ett mord. Det väsentliga med fallet är HD:s 
mer allmänna uttalanden om omvandlingslagens kriterier och redovisningen 
av fallet är därför upplagd utifrån domstolens uttalanden kring dessa. 

4.5.1 Kriterier för omvandling 
HD anser att omvandlingslagens 4 § lämnar en öppning för att även andra 
omständigheter ska kunna beaktas vid prövningen men att det i praktiken 
endast undantagsvis borde bli aktuellt. Med anledning av detta hänvisar HD 
till förarbetena där det anges att nådeskäl såsom sjukdom och 
tredjemansskäl även om de inte ges en självständig betydelse borde kunna 
beaktas. Detsamma gäller för andra omständigheter som normalt anförs i ett 
nådeärende. Enligt HD är det svårt att avgöra vilka skäl lagstiftaren åsyftat. 
Vidare anges i förarbeten att omständigheter enligt 29 kap. 5 § BrB i viss 
utsträckning ska kunna beaktas vid prövningen, vilket bl.a. inkluderar 
utvisningsförordnanden. Enligt HD talar dock övervägande skäl för att 
sådana omständigheter, i den mån de påtagligt påverkar den tid som ett 
straff bör omvandlas till, primärt bör beaktas genom nådeinstitutet. 

4.5.2 Avtjänad tid 
Avseende den dömdes avtjänade tid påtalar HD att den tidpunkt som en 
ansökan om omvandling först får göras är avsedd att korrespondera med den 
lägsta tid som ett livstidsstraff får omvandlas till. Vid en omvandling till 18 
år friges den dömde som huvudregel efter 12 år. Om den dömde ansökt efter 
10 år finns det då gott om tid för både domstolsprövning och 
frigivningsförberedande åtgärder.  
 
En fråga som inte behandlats i förarbeten enligt HD är hur 
rättstillämpningen bör hantera situationen när en dömd ansöker om 
omvandling efter 10 år men domstolen finner att straffets längd med hänsyn 
till de omständigheter som legat till grund för straffmätningen borde 
bestämmas till exempelvis 21 år. I ett sådant fall skulle den villkorliga 
frigivningen ligga fyra år fram i tiden. Enligt HD kan inte det utgöra ett skäl 
för att inte omvandla straffet om man endast ser till de omständigheter som 
legat till grund för straffmätningen. Det som skulle kunna utgöra skäl för att 
inte omvandla ett straff är sådana faktorer som kan förändras över tid och då 
avser HD i första hand återfallsrisken. 
 
Även om det vid en omvandlingsprövning efter 10 år inte föreligger en 
konkret och beaktansvärd återfallsrisk kan det inte uteslutas att en sådan risk 
skulle kunna föreligga vid en senare prövning. HD menar att det talar för att 
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ett omvandlingsbeslut inte ska fattas alltför långt innan tidpunkten för 
villkorlig frigivning. I de fall där återfallsrisken bedöms som låg borde det 
dock i allmänhet saknas anledning att anta att återfallsrisken senare kommer 
att bedömas som konkret och beaktansvärd om inga särskilda 
omständigheter föreligger. Det föreligger då inget hinder mot att omvandla 
livstidsstraffet även om tiden till den villkorliga frigivningen blir 
förhållandevis lång.  

4.5.3 Omständigheterna kring brottet  
Vad gäller de omständigheter som legat till grund för straffmätningen och 
den tid som ett straff ska omvandlas till uttalar HD bl.a. att det för 
livstidsstraffet inte finns en tillämplig straffskala inom vilken ett straffvärde 
kan bestämmas vilket beror på att det för omvandlingslagen inte finns en 
fastställd övre tidsgräns. Av detta följer enligt HD att det endast kan göras 
en mycket grov kategorisering inom det spann på 18-25 år som en 
omvandling enligt förarbetena normalt ska ske till. Därnäst uttalar HD: 
 
”I det fall en omvandling till 18 års fängelse inte kan anses möjlig på grund av 
brottets karaktär och svårhetsgrad torde i allmänhet en strafftid om 21 års fängelse 
få anses vara tillräcklig med möjlighet att under särskilt försvårande 
omständigheter bestämma tiden till 24 års fängelse.”97 
 
Enligt HD går det även att vid straffmätningen beakta annan brottslighet 
som omfattas av livstidsdomen även om det inte uttryckligen framgår av 
lagen. Vidare anses att det finns ett visst utrymme för att beakta allvarlig 
misskötsamhet vid bedömningen av hur långt fängelsestraff ett livstidsstraff 
ska omvandlas till. 

4.5.4 Återfallsrisk 
Avseende den dömdes risk för återfall i allvarlig brottslighet uttalar HD att 
kriteriet intar en särställning bland lagens kriterier på så sätt att det kan 
utgöra ett absolut hinder mot ett bifall till en ansökan medan de övriga 
kriterierna i princip enbart är av betydelse för vilken tidpunkt en 
omvandling ska ske. För att återfallsrisken ska utgöra ett absolut hinder 
krävs dock att den är konkret och beaktansvärd.  
 
Innebörden av en konkret och beaktansvärd risk anges inte i förarbetena. 
HD uttalar att avsikten måste vara att riskbedömningen ska grundas på 
konkreta omständigheter direkt hänförbara till den dömde. Att det allmänt 
inte kan uteslutas att den dömde skulle kunna återfalla i allvarlig brottslighet 
medför inte att risken är konkret och beaktansvärd. Vidare är det inte skäl att 
vägra en omvandling på den grunden att underlaget inte är tillräckligt eller 
alltför svårbedömt för en säker riskbedömning. Det sistnämnda kan dock 
läggas till grund för att inte fatta ett beslut om omvandling om tiden fram till 
en villkorlig frigivning av andra orsaker är väsentligt längre än behövlig 
utslussningstid. 
                                                
97 NJA 2008 s. 579 på s. 600. 
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Enligt kriteriet måste det även vara fråga om brottslighet av allvarligt slag. I 
propositionen anges inte vad som avses med allvarlig brottslighet. HD 
noterar att man även vid bedömningen om överlämnande till rättspsykiatrisk 
vård med särskild utskrivningsprövning ska se till återfallsrisk i brottslighet 
av allvarligt slag. HD menar att domstolarna vid omvandlingsprövningen 
kan ta ledning av vad som har ansetts vara allvarlig brottslighet i det 
sammanhanget. 
 
Överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
regleras i 31 kap. 3 § BrB. I brottsbalkskommentaren till paragrafen anges 
som exempel på allvarlig brottslighet i första hand sådana brott som riktar 
sig mot eller innebär fara för annans liv, hälsa eller personliga säkerhet. 
Även grova egendomsbrott såsom grov stöld eller grov skadegörelse samt 
narkotikabrottslighet kan anses utgöra allvarlig brottslighet.98 

4.5.5  Åsidosättande av verkställigheten och 
främjande av anpassning 

HD hänvisar till att kriteriet kan påverka bedömningen av hur långt ett 
omvandlat straff ska bli samt att kriteriet även kan påverka bedömningen 
om återfallsrisken. Utöver detta uttalar inte HD mer avseende kriteriet 
förutom att det borde kunna antas att en omvandlingsansökan inte ska 
bifallas om den dömde förhållandevis kort tid innan prövningen har gjort sig 
skyldig till allvarlig misskötsamhet. 
 
Liksom vid slutsatsen att den dömde åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten anser HD att dennes medverkan till att främja sin 
anpassning i samhället kan påverka bedömningen av återfallsrisken. 
Eftersom kriteriet enligt förarbeten ska ges en vid tillämpning uttalar HD att 
sådan medverkan i viss mån även ska kunna beaktas vid tidsbestämningen 
av straffet.  

4.6 Göta Hovrätt mål nr. Ö 3322-08 

4.6.1 Livstidsdomen 
Svea hovrätt fastställde Huddinge tingsrätts dom och dömde 1995 KH för 
mord till fängelse på livstid. Av domen framgår att KH misshandlat MJ med 
ett basebollträ och när denne försökt undfly KH har han tagit fram ett 
hagelgevär och på nära håll skjutit ihjäl honom. Av domstolarna bedöms 
gärningen som mord. Avseende påföljdsvalet anförs att det inte finns några 
omständigheter som föranleder ett annat straff än fängelse på livstid.  

                                                
98 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Munck, Johan, Victor, Dag, Wersäll, Fredrik: 
Brottsbalken en kommentar, kap. 25-38, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, BrB 31:3 s. 
12. 
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4.6.2 Omvandlingsprövningen 

4.6.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 2425-08) 
Prövningen i tingsrätten inleds med en bedömning om KH har åsidosatt vad 
som gäller för verkställigheten. KH har under tiden i fängelse gjort sig 
skyldig till ett antal regelöverträdelser som bl.a. lett till en dom där KH 
dömts för misshandel av en medintagen. Efter placering på en annan anstalt 
har det skett en klar förbättring av hans uppförande. Då de allvarligare 
överträdelserna ligger relativt långt tillbaka i tiden menar tingsrätten att 
misskötsamheten inte är sådan att den hindrar ett bifall till ansökan. 
 
Tingsrätten finner också att KH har medverkat till att främja sin anpassning 
i samhället genom sin positiva förändring, deltagande i programverksamhet 
och realistiska framtidsplanering. 
 
Därefter går tingsrättens bedömning över till den avtjänade tiden och 
omständigheterna som legat till grund för straffmätningen. Inför denna 
bedömning hänvisar tingsrätten till HD:s avgörande i NJA 2008 s. 579 och 
den kategorisering av straffvärdet till 18, 21 och 24 år som görs där. KH har 
vid omvandlingsprövningen avtjänat 13 år och 10 månader av sitt straff. 
Enligt tingsrätten är straffvärdet för den dömda gärningen inte högre än att 
det med utgångspunkt i detta skulle vara möjligt att omvandla straffet.  
 
Det sista kriteriet som bedöms är återfallsrisken i allvarlig brottslighet. Även 
här hänvisas till NJA 2008 s. 579 och det där sagda om återfallsriskens 
särställning och innebörden av en konkret och beaktansvärd risk. I KH:s fall 
har RMV ansett att risken för återfall är medelhög. Tingsrätten har samma 
uppfattning avseende de riskfaktorer som finns för KH men anser att man i 
bedömningen av hans återfallsrisk även måste ta hänsyn till att han under 
verkställigheten har återfallit i allvarlig våldsbrottslighet samt hans andra 
allvarliga regelöverträdelser. Även med beaktande av den positiva 
förändring som skett kommer tingsrätten till slutsatsen att det åtminstone 
under en överblickbar framtid finns en konkret och beaktansvärd 
återfallsrisk för KH. Hans ansökan lämnas därför utan bifall. 

4.6.2.2 Hovrätten 
KH överklagade tingsrättens beslut och menade att tingsrätten i sin 
bedömning lagt för stor vikt vid återfallsrisken och tagit för lite hänsyn till 
den gärning som han gjort sig skyldig till.  
 
I likhet med tingsrätten finner hovrätten att varken straffets verkställighet, 
KH:s medverkan för att främja sin anpassning i samhället eller straffvärdet 
för den gärning han dömts för utgör hinder mot att omvandla hans 
livstidsstraff. Liksom tingsrätten menar hovrätten att KH:s återfallsrisk i 
allvarlig brottslighet är så hög att det med styrka talar emot att bifalla 
ansökan. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens beslut. 
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4.6.3 Kommentar 
Rättsfallet visar betydelsen av kriteriet om risken för återfall i allvarlig 
brottslighet vid omvandlingsprövningen. Båda instanserna kommer fram till 
att KH har främjat sin anpassning i samhället, inte åsidosatt vad som gäller 
för verkställigheten och kanske framför allt avtjänat tillräckligt lång tid i 
förhållande till straffvärdet för att hans ansökan ska kunna bifallas. Efter en 
bedömning av återfallsrisken finner dock instanserna att hans återfallsrisk är 
konkret och beaktansvärd och eftersom en sådan återfallsrisk enligt NJA 
2008 s. 579 utgör ett absolut hinder mot att bifalla en ansökan har det ingen 
betydelse att lagens övriga kriterier är uppfyllda. 

4.7 Göta Hovrätt mål nr. Ö 2464-09  

4.7.1 Livstidsdomen 
Av omvandlingsbeslutet framgår inget annat än att Hovrätten över Skåne 
och Blekinge i mars 1996 dömde FS till fängelse på livstid för två mord.  

4.7.2 Omvandlingsprövningen 

4.7.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 4182- 08) 
Inledningsvis finner tingsrätten att FS har medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället samt att han inte har åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten.  
 
Avseende FS risk för återfall i allvarlig brottslighet har RMV bedömt att det 
för honom finns en låg risk för återfall. De riskfaktorer som nämns är 
återfall i missbruk och hans narcissistiska personlighet. Tingsrätten bedömer 
att FS uppträdande under verkställigheten inte har varit sådant att det finns 
en påtaglig risk att han skulle göra sig skyldig till allvarlig brottslighet. 
Tingsrätten bedömer att det inte framkommit något under prövningen som 
talar mot att bifalla hans ansökan. 
 
Avseende avtjänad tid och omständigheterna kring brottet hänvisar 
tingsrätten till HD:s uttalanden i NJA 2008 s. 579 och anför att de 
omvandlingsärenden som prövades där alla rörde personer som dömts för ett 
mord. Vid bedömningen av straffvärdet i det förevarande fallet har man att 
utgå från två mord. Vid bedömningen ser man till vad som uttalades i 
livstidsdomen och av den framgår att de mord som FS dömts för har varit 
brutala och att de båda offren har utsatts för lidande och dödsångest. 
Tingsrätten anser att omständigheterna som legat till grund för domen visar 
att det sammanlagda straffvärdet i FS fall med råge överstiger 24 års 
fängelse. Vid omvandlingsprövningen har FS avtjänat lite mer än 14 år. 
Tingsrätten anför vidare att ett beslut om omvandling inte bör fattas alltför 
lång tid innan beräknad villkorlig frigivning då en riskbedömning är att 
betrakta som en ”färskvara”. Även om återfallsrisken vid prövningen är att 
betrakta som låg kan detta komma att förändras, framför allt om FS skulle 
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återfalla i missbruk. Sammantaget finner tingsrätten därför att en 
omvandling inte bör ske och lämnar ansökan utan bifall. 

4.7.2.2 Hovrätten 
I likhet med tingsrätten finner hovrätten att FS inte har åsidosatt vad som 
gäller för verkställigheten, att han främjat sin anpassning i samhället samt 
att det inte föreligger någon konkret och beaktansvärd återfallsrisk. 
Prövningen inriktas därför på kriterierna om avtjänad tid och 
omständigheterna kring brottet. I detta avseende uttalar hovrätten att det i 
FS fall har varit fråga om två mord som varit brutala och inneburit att offren 
utsatts för lidande och dödsångest. Den brottslighet som FS dömts för har 
därför ett så högt straffvärde att det saknas förutsättningar att redan nu 
omvandla straffet och tingsrättens beslut fastställs. 

4.7.3 Kommentar 
I fallet lämnas ansökan utan bifall. Hovrätten motiverar sitt beslut med att 
FS inte anses ha avtjänat tillräckligt lång tid för att omvandling ska ske. 
Tingsrätten grundar sin motivering mer på återfallsrisken och att 
bedömningen av den är en färskvara vilket medför att omvandling inte bör 
ske för långt innan tidpunkten för villkorlig frigivning samt att FS inte 
avtjänat tillräckligt lång tid för att en omvandling ska kunna ske. 
  
Av fallet och hänvisningen till NJA 2008 s. 579 framgår att det inte finns 
någon egentlig praxis avseende straffvärdebedömningen i fall där det 
förekommer mer än ett mord. Av detta fall går det inte heller att dra några 
slutsatser för vad ett sådant straffvärde skulle kunna vara eftersom det 
egentliga straffvärdet inte anges. Det enda som anges är att det enligt 
tingsrätten överstiger 24 år. 

4.8 Göta Hovrätt mål nr. Ö 3303-09 

4.8.1 Livstidsdomen 
Av omvandlingsärendet framgår endast att IK 1999 dömdes för mord och 
försök till mord till fängelse på livstid av Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.  

4.8.2 Omvandlingsprövningen 

4.8.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 2097-09) 
I ett sammanhang bedömer tingsrätten IK:s misskötsamhet och om han 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Domstolen bedömer att 
IK visat upp god skötsamhet under verkställigheten och genom deltagande i 
bl.a. programverksamhet och psykologkontakt anses han ha främjat sin 
anpassning i samhället.  
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Då IK har dömts för mord och försök till mord menar tingsrätten att 
straffvärdet för brottsligheten under inga förhållanden kan stanna vid 18 års 
fängelse, vilket annars är utgångspunkten för ett mord. Straffvärdet för den 
samlade brottsligheten menar tingsrätten istället uppgår till 22 års fängelse. 
 
Avseende återfallsrisken för IK har RMV bedömt att risken för återfall i 
närståendevåld är medelhög. Enligt RMV är risken bara konkret om IK i 
framtiden befinner sig i en nära relation. Som riskfaktor för IK har RMV 
även beaktat en risk för återfall i stalknings-beteende. Tingsrätten menar 
dock att den typen av brottslighet inte är att anse som allvarlig brottslighet 
och denna risk tillmäts därför ingen betydelse i deras bedömning. 
Tingsrätten gör samma bedömning som RMV avseende återfallsrisken men 
beaktar även att IK vid tidpunkten för tänkt villkorlig frigivning kommer att 
vara 76 år gammal. Under de förhållandena menar tingsrätten att 
återfallsrisken inte är beaktansvärd och därför inte ett hinder mot ett bifall.  
 
En omvandling till 22 års fängelse skulle för IK innebära att tidpunkten för 
villkorlig frigivning ligger flera år framåt i tiden. Enligt tingsrätten är det 
inte ett problem för IK då hans personliga förhållanden inte är sådana att de 
i någon nämnvärd utsträckning kommer att påverka riskfaktorerna i höjande 
riktning. Tingsrätten bifaller därför IK:s ansökan och omvandlar straffet till 
22 års fängelse. 

4.8.2.2 Hovrätten 
IK överklagar tingsrättens beslut och anför att straffvärdet för brottsligheten 
understiger 22 år och att ett kortade straff i vart fall är skälig med hänsyn till 
hans ålder och hälsa. Frågan som prövas i hovrätten är därför om det finns 
förutsättningar att omvandla IK:s livstidsstraff till ett kortare straff än vad 
tingsrätten funnit. 
 
Då HD i NJA 2008 s. 579 har anfört att nådeskäl så som sjukdom och 
tredjemansskäl primärt bör prövas genom nådeinstitutet anser hovrätten att 
det därför saknas anledning att beakta IK:s höga ålder och hälsotillstånd vid 
bedömningen av straffets längd.  
 
Av den bakomliggande livstidsdomen framgår att det vid straffmätningen 
har beaktats att brotten begåtts mot närstående och föregåtts av planering, att 
gärningarna präglats av hänsynslöshet samt att IK attackerade det ena 
brottsoffret på ett sätt som karaktäriseras som en ren avrättning utan att 
offret haft någon möjlighet att försvara sig. Med det i beaktande anser 
hovrätten att den brottslighet som IK dömts för är klart kvalificerad. Det kan 
därför inte komma ifråga att tidsbestämma straffet under de 22 år som 
tingsrätten dömt ut.  

4.8.3 Kommentar 
Rättsfallet är ett exempel på situationen där det omvandlade livstidsstraffet 
medför en villkorlig frigivning som ligger flera år fram i tiden. Till skillnad 
mot det under 4.7 redovisade fallet anses det inte vara ett problem att 
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tidsbestämma straffet flera år innan den villkorliga frigivningen. Det är 
ganska intressant med tanke på att riskbedömningar av domstolarna anses 
vara en färskvara. Av hovrättens beslut kan det även utläsas att man med 
hänvisning till NJA 2008 s. 579 inte tar någon hänsyn till den dömdes ålder 
och hälsotillstånd vid straffvärdebedömningen.  

4.9 Örebro TR mål nr. B 1668-10 

4.9.1 Livstidsdomen 
Svea hovrätt dömde 1985 AB till fängelse på livstid för mord. Av domen 
framgår att offret berövats livet genom strypning. Avseende påföljdsvalet 
uttalas bl.a. att gärningens art och AB:s upprepade grova våldsbrottslighet 
medför att påföljden bör bestämmas till fängelse på livstid.  

4.9.2 Omvandlingsprövningen 
I sin prövning konstaterar tingsrätten inledningsvis att AB under sin mycket 
långa verkställighet har gjort sig skyldig till viss misskötsamhet. Tingsrätten 
anser dock inte att misskötsamheten är av allvarligare art. Mot den 
bakgrunden anser inte tingsrätten att AB åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten på ett sådant sätt att det utgör ett hinder mot bifall till hans 
ansökan. 
 
I sin bedömning av huruvida AB medverkat till att främja sin anpassning i 
samhället beaktar tingsrätten att han upprätthåller god kontakt med anhöriga 
och att han under verkställigheten har varit mån av att utveckla sina 
yrkeskunskaper. Vidare har han under verkställigheten medverkat i en del 
av kriminalvårdens programverksamhet. Sammantaget anses AB därför 
utifrån sina personliga förutsättningar ha medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället.  
 
Vid omvandlingsprövningen har AB avtjänat drygt 25 år av sitt livstidsstraff 
och tingsrätten menar att denna verkställighetstid sett i relation till de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen inte utgör hinder 
mot en omvandling.  
 
Det återstående kriteriet för tingsrätten att bedöma är AB:s risk för återfall i 
allvarlig brottslighet. RMV har bedömt att det för honom finns en medelhög 
återfallsrisk varav den brottslighet som verket främst har åsyftat är vålds- 
och sexualbrottslighet. Tingsrätten anser att RMV:s bedömning får stöd av 
ärendets övriga processmaterial. I sammanhanget påtalar tingsrätten bl.a. att 
AB inte har genomgått något påverkansprogram inriktat på att motverka 
våldsamt beteende. Vidare uttalar tingsrätten att de vid prövningen har att 
utgå från att AB har gjort sig skyldig till det mord som han dömts till livstid 
för. Detta uttalande görs med anledning av att AB vid förhöret i tingsrätten 
har hävdat att han är oskyldig till brottet. Enligt tingsrätten innebär detta att 
det inte är ogrundat att utgå ifrån att AB inte kunnat eller velat bearbeta 
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gärningen han dömts för. Detta anser tingsrätten måste beaktas även vid 
riskbedömningen. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten därefter att 
det fortfarande finns en konkret och beaktansvärd risk för att AB återfaller i 
brottslighet av allvarligt slag. Slutligen uttalar tingsrätten att AB:s ansökan 
därför ska lämnas utan bifall trots de bedömningar som gjorts beträffande de 
övriga kriterierna i ärendet. 

4.9.3 Kommentar 
Även detta är ett rättsfall som visar på betydelsen av riskbedömningen i 
omvandlingsärendena. Den dömde har i fallet avtjänat drygt 25 år och 
avseende den avtjänade tiden uttalar domstolen att den inte utgör ett hinder 
mot ett bifall av ansökan. Detta får förstås som att den dömde har avtjänat 
tillräckligt lång tid i förhållande till straffvärdet för gärningen och om 
återfallsrisken för honom hade bedömts på ett annat sätt så hade hans straff 
tidsbestämts. Även tingsrättens uttalande att ansökan lämnas utan bifall trots 
de bedömningar som gjorts beträffande de övriga kriterierna tyder på det. 
Detta innebär således att oberoende av om straffvärdet för gärningen har 
avtjänats så kan bedömningen av återfallsrisken hindra en omvandling. Ett 
annat exempel på där detta kommer till uttryck är i Göta hovrätts avgörande 
i Ö 1505-10. Tingsrätten biföll ärendet och uttalade avseende straffvärdet att 
det för brottsligheten i ärendet motsvarade 24 års fängelse. Den dömde hade 
vid omvandlingsprövningen avtjänat närmre 28 år av sitt straff.99 Hovrätten 
gör i sin bedömning avseende avtjänad tid ingen annan bedömning än 
tingsrätten. Däremot gör de en annan bedömning av återfallsrisken som de 
finner konkret och beaktansvärd och de lämnar därför ansökan utan bifall. 

4.10 Örebro TR mål nr. B 4110-10 

4.10.1 Livstidsdomen 
I juni 2000 dömde Göta hovrätt JA till fängelse på livstid för två mord, 
försök till mord, tre fall av grovt rån och försök till grovt rån. JA förnekade 
samtliga gärningar. För bl.a. morden dömdes JA tillsammans med två andra 
gärningsmän. Av domen framgår att gärningsmännen gemensamt och i 
samförstånd berövat två poliser livet genom att skjuta dem till döds. 
Avseende påföljden ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning. 
Enligt tingsrätten har det varit fråga om två brutala mord på poliser vilket 
inneburit ett klart angrepp på centrala funktioner i ett demokratiskt 
samhälle. Sammantaget anser de att de gärningar som JA döms för har ett 
utomordentligt högt straffvärde samt att påföljden ska bestämmas till 
fängelse på livstid. 
 
JA dömdes även 2006 av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott varvid 
livstidsstraffet omfattar även den nya brottsligheten.  

                                                
99 För tingsrättens beslut se Örebro TR mål nr. B 7076-09. 
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4.10.2 Omvandlingsprövningen 
Tingsrätten inleder med att pröva om JA åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten, varpå man konstaterar att han inte gjort sig skyldig till 
allvarliga överträdelser och att det inte finns något som talar emot ett bifall 
av ansökan. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att JA tagit egna initiativ för att underlätta 
övergången till ett liv i frihet. Han har mångåriga kontakter med 
stödpersoner och ett väl fungerande socialt nätverk. Han har även genomgått 
behandlings- och påverkansprogram samt bedrivit studier under 
verkställigheten. JA anses därmed ha medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället.  
 
Tingsrätten övergår därefter till att bedöma återfallsrisken i våldsbrott av 
allvarligt slag för JA. RMV har i sitt yttrande, som tingsrätten anser vara 
välgrundat, bedömt JA:s återfallsrisk som låg. I sin bedömning understryker 
tingsrätten att de flerfaldiga och synnerligen allvarliga brott som 
livstidsdomen och domen från 2006 avser utgör en betydande riskfaktor. 
Det samma gäller JA:s ålder då han enligt tingsrätten befinner sig i ett 
åldersspann där det generellt sett finns en relativt hög brottsaktivitet bland 
hårt kriminellt belastade personer. För JA finns det dock en stor mängd 
skyddsfaktorer och vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det inte 
föreligger en konkret och beaktansvärd återfallsrisk för JA. Återfallsrisken 
utgör därmed inte ett hinder mot bifall av omvandlingsansökan. 
 
Beträffande kriteriet om de omständigheter som legat till grund för 
straffmätningen uttalar tingsrätten att ansvar i fall med flera gärningsmän 
måste bedömas utifrån vars och ens uppsåt och medverkan.100 Vidare 
betonar tingsrätten att de vid omvandlingsprövningen inte ska göra en 
omprövning av förhållanden som avgjorts genom en lagakraftvunnen dom 
och att rätten vid omvandlingsprövningen inte ska ta in ytterligare utredning 
och bevisning som rör själva gärningen. Att tingsrätten gör detta uttalande 
beror på att det av livstidsdomen framgår att hovrätten inte funnit klarlagt 
vem eller vilka av gärningsmännen som skjutit de dödande skotten mot 
poliserna samt att JA, efter att livstidsdomen vunnit laga kraft, har erkänt att 
det var han som avlossade dem. Enligt tingsrätten är utgångspunkten för 
straffvärdebedömningen det som framgår av livstidsdomarna och man kan 
av den anledningen inte ta hänsyn till JA:s erkännande. 
 
Tingsrätten hänvisar därefter till sitt beslut i B 300-08 där man uttalat att 
riskbedömningar är att anse som färskvara och att ett omvandlingsbeslut 
därför inte bör tas alltför lång tid innan den tidpunkt då en villkorlig 
frigivning kan bli aktuell. Vid omvandlingsprövningen har JA avtjänat 11 år 
och sju månader. Tingsrätten anser att den brottslighet som JA har dömts för 
har ett sådant straffvärde att det med hänsyn till avtjänad tid saknas 
förutsättningar för att redan nu omvandla hans livstidsstraff.  

                                                
100 Se 23 kap. 4 § BrB.  
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4.10.3 Kommentar 
Det som framgår av fallet är att domstolen vid bedömningen av straffvärdet 
inte tar hänsyn till senare uppgifter avseende gärningen som livstidsdomen 
avser. När livstidsstraffet dömdes ut var det inte klarlagt vem av de tre 
gärningsmännen som hade avlossat de dödande skotten. Att vetskapen kring 
denna omständighet är annorlunda vid omvandlingsprövningen ska inte 
domstolen ta hänsyn till vilket de också tydligt betonar i sina domskäl. 
Domstolens förhållningssätt i detta avseende stämmer väl överens med det 
som anges i förarbetena till lagen.101 Om man ser till fallet som beskrivs 
under avsnitt 4.9 och den dömdes uttalande att han är oskyldig till det mord 
han dömts för kan man se att domstolen även i det fallet har samma 
förhållningssätt. I det fallet förutsätter tingsrätten att AB är skyldig till det 
brott han fällts för. Omvandlingsprövningen ska inte vara en omprövning av 
livstidsdomen och domstolarna kan därför inte vid en sådan prövning beakta 
nya omständigheter som framkommer om gärningen. 

4.11 NJA 2011 s. 872 

4.11.1 Livstidsdomen 
Av omvandlingsärendet framgår att HD i februari 1995 dömde MF till 
fängelse på livstid för sju mord och tre försök till mord. 

4.11.2 Omvandlingsprövningen 

4.11.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 6925-09) 
Vid prövningen konstaterar tingsrätten inledningsvis att MF har skött sin 
verkställighet, att han anses ha medverkat till att främja sin anpassning i 
samhället samt att hans återfallsrisk är låg och därmed inte utgör hinder mot 
omvandling. 
 
Avseende omständigheterna som legat till grund för straffmätningen anses 
MF:s brottslighet som synnerligen allvarlig då den omfattar sju mord och tre 
mordförsök.  Tingsrätten hänvisar därefter till NJA 2008 s. 579 där HD 
uttalar att straffvärdet för mord som utgångpunkt ska bestämmas mellan 18 
och 24 år. Enligt tingsrätten innebär inte denna dom att straffvärdet för flera 
fall av mord maximalt kan vara 24 år. Enligt tingsrätten får ett straffvärde 
för MF bestämmas dels utifrån varje gärnings enskilda straffvärde, dels 
utifrån en sammanvägd bedömning. I livstidsdomen uttalas som 
förmildrande omständighet att MF begått gärningarna i ett psykosartat 
tillstånd och haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Med 
det i beaktande finner tingsrätten att straffvärdet i fallet är fängelse i 32 år.  
 
MF:s avtjänade tid, vid prövningen drygt 16 år, i förhållande till straffvärdet 
innebär att det är drygt fem år till tänkt villkorlig frigivning. Detta är lång 
                                                
101 Prop. 2005/06:35, s. 38. 
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tid och längre än vad som behövs för MF:s utslussning. Enligt tingsrätten 
föreligger det dock inget hinder att redan nu omvandla straffet då MF skött 
sig under hela verkställigheten samt har en låg återfallsrisk. Straffet bestäms 
därför till 32 år.  

4.11.2.2 Hovrätten (mål nr. Ö 2214-10) 
Inledningsvis konstaterar hovrätten att den delar tingsrättens bedömning 
avseende återfallsrisken, frånvaron av misskötsamhet och medverkan till att 
främja sin anpassning i samhället. Bedömningen i hovrätten är därför 
inriktad på de omständigheter som legat till grund för straffmätningen.  
 
Liksom tingsrätten menar hovrätten att HD:s uttalanden i NJA 2008 s. 579 
inte innebär att en omvandling vid flera fall av mord kan ske till maximalt 
24 års fängelse. Enligt hovrätten har MF:s brottslighet ett mycket högt 
samlat straffvärde även med beaktande av det psykosartade tillstånd han 
befann sig i vid gärningstillfället. Vid en samlad bedömning anser hovrätten 
att straffvärdet bör sättas högre än vad tingsrätten bestämt. Hovrätten anser 
inte att den långa tid till tidpunkten för villkorlig frigivning utgör skäl mot 
att bifalla MF:s ansökan och livstidsstraffet omvandlas till 36 års fängelse. 

4.11.2.3 Högsta domstolen 
HD inleder sin bedömning av fallet genom att konstatera att MF avtjänat 17 
år och sex månader av sitt livstidsstraff och att 3 § i omvandlingslagen 
därmed inte utgör något hinder mot en omvandling. Därefter ser domstolen 
till MF:s återfallsrisk. I sin bedömning konstaterar HD att det inte går att 
helt bortse från risken för att MF återfaller i allvarlig brottslighet samt att 
det alltid finns ett osäkerhetsmoment i bedömningar av detta slag. 
Sammantaget anser dock domstolen att risken för återfall i allvarlig 
brottslighet för MF är så begränsad att den inte utgör ett hinder mot 
omvandling.  
 
Vidare finner HD att MF har skött sin verkställighet exemplariskt samt att 
han medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Enligt HD är frågan 
då om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen medför att 
det är för tidigt att omvandla MF:s livstidsstraff med hänsyn till att tiden till 
villkorlig frigivning kan bli alltför lång. I detta sammanhang uttalar HD att 
det normalt sett krävs en relativt lång utslussningstid för livstidsdömda. 
Samtidigt bör inte ett omvandlingsbeslut fattas så tidigt att de bedömningar, 
främst avseende återfallsrisken, riskerar att vara inaktuella när frigivningen 
sker. Därefter uttalar HD att det i allmänhet inte borde vara erforderligt, och 
inte heller lämpligt, att besluta om omvandling så tidigt som skett i det 
förevarande fallet där det återstår sex och ett halvt år tills tänkt frigivning. 
 
HD menar att de omständigheter som låg till grund för straffmätningen vid 
livstidsdomen, med beaktande av den långa tid MF avtjänat, inte i sig utgör 
hinder för att tidsbestämma straffet. Liksom underinstanserna anser HD att 
det inte är möjligt att omvandla MF:s straff inom det tidsintervall som 
angavs i 2008 års fall då MF:s brottslighet omfattar ett flertal mord och 
mordförsök.  
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HD uttalar därefter att tiden för utslussning ska beaktas vid en omvandling. 
En omvandling av MF:s straff till fängelse i 30 år skulle innebära en 
villkorlig frigivning cirka två och ett halvt år fram i tiden. HD anser att 
utredningen i ärendet visar att en sådan omvandling skulle ligga väl i linje 
med föreskriften i omvandlingslagens 4 § tredje stycket om beaktande av 
den dömdes behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i 
frihet. Med hänsyn till hur MF:s verkställighet sett ut de senaste åren 
bedömer HD att en utslussningstid på två år och sex månader är tillräckligt 
och de omvandlar därför MF:s livstidsstraff till fängelse i 30 år. 

4.11.3 Kommentar 
Det som framkommer av detta fall är att underinstanserna haft rätt i sin 
bedömning att 2008 års fall inte innebär att det inte går att tidsbestämma ett 
livstidsstraff högre än 24 års fängelse i fall där det förekommer mer än ett 
mord. Utöver detta säger inte HD:s avgörande något om 
straffvärdebedömningen. Det finns inte mycket praxis om 
omvandlingslagens tillämpning och av den anledningen hade det varit en 
fördel om HD gjort ett tydligare uttalande om hur underinstanserna ska gå 
tillväga i sin straffvärdebedömning i fall där den dömde begått mer än ett 
mord och där straffvärdet överstiger 24 år.  Det är endast tingsrätten som ger 
en mer utvecklad redogörelse för hur de bedömt straffvärdet utöver 
uttalanden om att det överstiger 24 år. HD för främst ett resonemang kring 
utslussningstiden och att ett omvandlingsbeslut inte får fattas alltför lång tid 
innan tänkt villkorlig frigivning. Av den anledningen är det svårt att dra 
några slutsatser kring fallet och vilken prejudicerande verkan det kommer 
att få. Men då det inte har några mer generella uttalanden om hur 
straffvärdet ska bedömas när det överstiger är det svårt att se att dess 
inverkan för underinstanserna vid bedömningen kommer att vara så stor.  

4.12 Göta Hovrätt mål nr. Ö 2726-11 

4.12.1 Livstidsdomen 
HL dömdes 1999 av Hovrätten för övre Norrland för mord till fängelse på 
livstid. Av domen framgår att HL har berövat offret livet genom att tillfoga 
denne ett flertal hugg och stick i bröstkorgen och buken med ett 
knivliknande föremål. Både tingsrätt och hovrätt finner det styrkt att HL 
begått gärningen och att den ska bedömas som mord. I påföljdsdelen anför 
hovrätten att det sätt på vilket offret berövats livet vittnar om särskild 
grymhet. Det hade inte förekommit någon egentlig provokation och offret 
dödades i sitt hem medan denne var sängliggande och helt skyddslös. 
Hovrätten beaktar även att det är andra gången som HL döms för mord samt 
uttalar att HL:s ålder, 71 år vid domstillfället, inte påverkar 
påföljdsbestämningen. Sammantaget anser de därför att HL ska dömas till 
fängelse på livstid. 
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4.12.2 Omvandlingsprövningen 

4.12.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 756-11) 
Vid omvandlingsprövningen är HL 83 år gammal och har vissa 
hälsoproblem. Tingsrätten uttalar inledningsvis att dessa omständigheter 
inte bör ges en självständig betydelse. Däremot menar tingsrätten att 
nämnda omständigheter bör vägas in i bedömningen av återfallsrisken. 
 
Avseende bedömningen av omvandlingslagens kriterier finner tingsrätten 
inledningsvis att HL inte medverkat till att främja sin anpassning i 
samhället. Under verkställigheten har HL avböjt att medverka i behandling 
avseende alkoholproblem och har inte heller på andra sätt tagit initiativ för 
att förbättra sina möjligheter till anpassning i samhället. Enligt tingsrätten 
har HL en bristande insikt om att det krävs en aktiv medverkan från hans 
sida för att underlätta övergången till ett liv i frihet. 
 
Avseende återfallsrisken för HL är RMV:s bedömning, vilken tingsrätten 
finner välgrundad, att det för honom finns en hög risk. Tingsrätten beaktar 
även att risken bedömdes på samma sätt vid en tidigare 
omvandlingsprövning vilket tingsrätten inte anser sig kunna bortse från vid 
sin bedömning.102 Vidare beaktar tingsrätten även det faktum att HL inte 
anses ha medverkat till att främja sin anpassning i samhället samt att det vid 
förhöret med honom i tingsrätten inte framkommit något som talar emot 
RMV:s bedömning. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att 
det finns en konkret och beaktansvärd återfallsrisk för HL. Hans ålder och 
hälsa leder inte till ett annat ställningstagande. Tingsrätten lämnar därför 
HL:s ansökan utan bifall. 

4.12.2.2 Hovrätten 
Hovrätten hänvisar inledningsvis till den senaste omvandlingsprövningen 
där både tingsrätten och hovrätten fann att det för HL, trots hans höga ålder, 
förelåg en sådan återfallsrisk att det utgjorde ett hinder mot en omvandling. 
Även om HL inför den aktuella prövningen i hovrätten uppgett att han nu är 
villig att genomgå en behandling för alkoholproblematik menar hovrätten att 
det inte förändrar förhållandena på ett sådant sätt att det finns anledning att 
frångå den tidigare bedömningen. I likhet med tingsrätten finner hovrätten 
därmed att det för HL finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i 
allvarlig brottslighet och de fastställer tingsrättens beslut. 

4.12.3 Kommentar 
Av tingsrättens beslut framgår att det är den dömdes agerande som påverkar 
bedömningen av om denne anses ha medverkat till att främja sin anpassning 
i samhället. Bedömningen kring detta kriterium är oftast inte utförligt 
motiverad i domstolarnas skäl vilket gör det svårt att följa deras resonemang 
kring det. Avseende de olika kriterierna bedöms i tingsrätten endast ovan 

                                                
102 Se Örebro TR mål nr. B 631-09 och Göta hovrätt mål nr. Ö 2429-09. 
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nämnda kriterium och återfallsrisken. I hovrätten nämns endast 
återfallsrisken. Den dömdes misskötsamhet, den avtjänade tiden och 
omständigheterna som legat till grund för straffmätningen nämns 
överhuvudtaget inte av domstolarna. Detta visar också den tyngd som 
återfallsrisken har för bedömningen då domstolarna inte går vidare i sin 
bedömning efter att de konstaterat att återfallsrisken är konkret och 
beaktansvärd då det utgör ett absolut hinder.  

4.13 Göta Hovrätt mål nr. Ö 2218-12 

4.13.1 Livstidsdomen 
Av omvandlingsärendet framgår endast att RM dömdes av Svea hovrätt 
1999 för mord och grov stöld till fängelse på livstid. 

4.13.2 Omvandlingsprövningen 

4.13.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 3262-11) 
Inledningsvis finner tingsrätten att RM skött sin 13 år långa verkställighet 
mycket bra samt att han medverkat till att främja sin anpassning i samhället. 
Tingsrätten övergår därefter till bedömningen av återfallsrisken. Enligt 
RMV:s bedömning föreligger det en medelhög risk för RM. De riskfaktorer 
som nämns i yttrandet är bl.a. hans personlighetsdrag av narcissistisk och 
psykopatisk karaktär, hans begränsade sociala nätverk samt hans 
bagatelliserande inställning till sitt tidigare missbruk. I sitt yttrande anser 
RMV att RM:s riskfaktorer väger tyngre än hans skyddsfaktorer. En 
bedömning som delas av tingsrätten som därför finner att det för RM finns 
en konkret och beaktansvärd återfallsrisk. Mot bakgrund av det lämnas hans 
ansökan utan bifall. 

4.13.2.2 Hovrätten 
I likhet med tingsrätten finner hovrätten att RM skött sin verkställighet 
mycket bra och i stor omfattning främjat sin anpassning i samhället.  
 
När det gäller RM:s återfallsrisk för hovrätten en diskussion kring vad som 
utgör en konkret och beaktansvärd återfallsrisk och hänvisar till HD:s 
uttalande i NJA 2008 s. 579 att bedömningen måste grundas på konkreta 
omständigheter hänförliga till den dömde samt att en svårbedömd risk inte i 
sig är tillräckligt för att vägra omvandling. I likhet med tingsrätten och 
RMV anser hovrätten att RM:s riskfaktorer väger tyngre än hans 
skyddsfaktorer men hovrätten menar att det inte per automatik medför att 
det föreligger en konkret och beaktansvärd återfallsrisk. I sitt yttrande anger 
RMV även att det finns en osäkerhetsfaktor kring riskbedömningen och 
hovrätten anser att denna måste beaktas. Sammantaget anser hovrätten 
därför att det inte föreligger en konkret och beaktansvärd återfallsrisk för 
RM utan de menar att den istället är svårbedömd. Detta utgör i sig inget 
hinder mot omvandling. 
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Avseende den avtjänade tiden och omständigheterna som legat till grund för 
straffmätningen uttalar hovrätten att RM:s brottslighet omfattar ett mord och 
en grov stöld. Angående brottsligheten har RM angett att han inte varit 
delaktig i den grova stölden. I förhållande till detta uttalar hovrätten att 
omständigheter som inte framgår av livstidsdomen saknar betydelse vid en 
omvandling av ett livstidsstraff. Utifrån det som framgår av livstidsdomen 
bedömer hovrätten att straffvärdet är förhållandevis kvalificerat. Med 
hänsyn till RM:s avtjänade tid omfattande 13 år och fem månader bestäms 
straffvärdet till 24 års fängelse. Detta skulle innebära en villkorlig frigivning 
två år och sju månader fram i tiden. Då utslussningstiden för RM bedöms 
vara omkring två år anses inte tiden till en villkorlig frigivning vara 
väsentligt längre än utslussningstiden. Det finns därför inga skäl som talar 
emot en omvandling och hovrätten tidsbestämmer straffet till fängelse i 24 
år. 

4.13.3 Kommentar 
Även detta fall visar på återfallsriskens betydelse vid 
omvandlingsprövningen. Utan en längre motivering finner tingsrätten att 
den för RM är konkret och beaktansvärd och lämnar därmed hans ansökan 
utan bifall. Hovrätten gör en annan bedömning av återfallsrisken och 
kommer därefter fram till ett annat resultat än tingsrätten. Rättsfallet är även 
ett exempel på att hovrätten följer HD:s uttalande i 2008 års fall avseende 
omständigheten att återfallsrisken anses svårbedömd. Enligt HD:s 
avgörande ska inte det i sig medföra att en ansökan ska lämnas utan bifall. 
För att en ansökan ska bifallas krävs det dock att tiden till den villkorliga 
frigivningen inte är väsentligt längre än utslussningstiden. I det förevarande 
fallet blir tiden fram till villkorlig frigivning sju månader längre än bedömd 
utslussningstid vilket av hovrätten inte anses vara väsentligt längre än 
utslussningstiden. 

4.14 Göta Hovrätt mål nr. Ö 3604-12 

4.14.1 Livstidsdomen 
I maj 2002 fastställde Svea hovrätt Uppsala tingsrätts dom och dömde RS 
till fängelse på livstid för mord. Av domen framgår att RS berövade FS livet 
genom att skjuta henne i huvudet med en pistol. Gärningen rubriceras som 
mord och avseende påföljden beaktar tingsrätten att tillvägagångssättet kan 
liknas vid en avrättning, att FS var närstående till RS samt att dödandet 
skedde inför andra närstående. Påföljden bestäms därför till fängelse på 
livstid. 
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4.14.2 Omvandlingsprövningen 

4.14.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 2297-12) 
Inledningsvis finner tingsrätten att RS inte åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten samt att han utifrån sina förutsättningar har medverkat till 
att främja sin anpassning i samhället. 
 
Bedömningen övergår därefter till återfallsrisken för RS. RMV har i sitt 
yttrande kommit fram till att återfallsrisken i ”traditionell” våldsbrottslighet 
är låg. Tingsrätten menar att det bör iakttas viss försiktighet avseende 
hållbarheten av RMV:s yttrande. Anledningarna till detta är bl.a. att det 
saknas dokumentation om hans liv före ankomsten till Sverige, att han inte 
haft permissioner på egen hand samt att man i riskbedömningen måste 
beakta sådant beteende som av RMV betecknas som hedersrelaterat våld. 
Anledningen till det är att det av utredningen i ärendet framgår att det var FS 
levnadssätt som var orsaken till att RS dödade henne. RMV uttalar att det är 
problematiskt att bedöma återfallsrisken för hedersrelaterat våld. Enligt 
RMV saknas kunskap om riskfaktorer för denna typ av brottslighet samt att 
denna typ av brottslighet primärt inte är individdriven utan snarare 
kontextuellt betingad. Detta då det krävs att det finns en djupgående konflikt 
där någon inte följt den förhärskande traditionen samtidigt som det finns en 
press på de konfliktdrabbade att återupprätta den gängse ordningen. Enligt 
RMV ligger sådana faktorer helt utanför det område som en traditionell 
riskbedömning kan uttala sig om. RMV anser sig därför inte kunna bedöma 
återfallsrisken i hedersrelaterat våld. Av utredningen framgår vidare att RS 
ännu inte har bearbetat gärningen och dess bakgrund. Vid en samlad 
bedömning finner tingsrätten att underlaget för riskbedömningen är alltför 
svårbedömt för att göra en säker bedömning om återfallsrisken för RS.  
 
Tingsrätten gör därefter en bedömning av avtjänad tid och omständigheterna 
kring brottet. Vid omvandlingsprövningen har RS avtjänat cirka 10 år och 
10 månader. Utslussningstiden för RS bedöms vara omkring ett år. Med 
hänsyn till brottets straffvärde menar tingsrätten att tiden till dess en 
villkorlig frigivning tidigast skulle kunna bli aktuell är väsentligt längre än 
utslussningstiden. På grund av detta och bedömningen av återfallsrisken 
lämnas ansökan utan bifall. 

4.14.2.2 Hovrätten 
I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att underlaget för 
riskbedömningen är alltför svårbedömt för att dra någon säker slutsats om 
återfallsrisken i allvarlig brottslighet. Avseende straffvärdebedömningen 
uttalar hovrätten att det av livstidsdomen framgår att det mord RS dömts för, 
och som riktats mot hans dotter, skett inför ögonen på andra närstående. 
Vidare kan gärningen liknas vid en ren avrättning. Dessa omständigheter 
motiverar enligt domstolen ett långt straff. Med beaktande av 
utslussningstid och avtjänad tid anser hovrätten liksom tingsrätten att tiden 
fram till en villkorlig frigivning är väsentligt längre än behövd 
utslussningstid. Hovrätten fastställer därför tingsrättens beslut. 
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4.14.3 Kommentar 
Det som framgår av detta rättsfall är svårigheten att bedöma återfallsrisken 
när det förekommer sådana omständigheter som betecknas hedersrelaterat 
våld. Av RMV:s uttalande framgår att de omständigheter som är kopplade 
till den typen av brottslighet ligger utanför de traditionella riskbedömningar 
som verket gör. Det står således inte klart för RMV hur de ska bedöma 
förekomsten av hedersrelaterad brottslighet vilket givetvis påverkar 
riskbedömningen.  
 
I rättsfallet poängteras än en gång att tiden till villkorlig frigivning vid en 
svårbedömd återfallsrisk inte får vara väsentligt längre än den dömdes 
behövda utslussningstid för att en omvandlingsansökan ska bifallas. 

4.15 Göta Hovrätt mål nr. Ö 1278-13 

4.15.1 Livstidsdomen 
Av omvandlingsbeslutet framgår endast att Hovrätten för Västra Sverige i 
oktober 2000 dömde SG till fängelse på livstid för mord och grovt 
vapenbrott.  

4.15.2 Omvandlingsprövningen 

4.15.2.1 Tingsrätten (mål nr. B 4155-12) 
Enligt tingsrättens bedömning har SG under stora delar av verkställigheten 
visat upprepad och omfattande drogrelaterad misskötsamhet. 
Misskötsamheten har dock minskat markant efter 2010 och sista fallet 
inträffade 2011. Tingsrätten anser dock att förbättringen inträffat relativt 
sent i tid och att misskötsamheten därför ännu i någon mån talar emot en 
omvandling. Däremot anses SG aktivt ha medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället genom att under verkställigheten ha genomfört ett 
stort antal program, skött sin sysselsättning samt upprätthållit kontakten 
med sina anhöriga. 
 
Tingsrätten övergår därefter till att bedöma återfallsrisken för SG. Enligt 
RMV:s yttrande bedöms risken för SG vara medelhög. Tingsrätten inleder 
sin bedömning genom att beakta SG:s olika riskfaktorer. SG har ett 
allvarligt missbruk bakom sig. Detta anser tingsrätten vara en konkret 
riskfaktor för återfall i allvarlig brottslighet då SG var påverkad när han 
utförde det mord han dömts för. I sin bedömning beaktar tingsrätten även att 
SG inte kvalificerat sig för permissioner på egen hand samt att hans 
framtidsplanering ter sig något orealistisk. Sammantaget anser tingsrätten att 
det finns en konkret och beaktansvärd återfallsrisk för SG. Av den 
anledningen ska hans ansökan lämnas utan bifall. Vidare uttalar tingsrätten 
att det vid angivet ställningstagande saknas anledning att göra en 
straffvärdebedömning i ärendet. 
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4.15.2.2 Hovrätten 
Vid tidpunkten för prövningen har SG avtjänat cirka 13 år och sex månader 
av sitt livstidsstraff. Enligt hovrätten är den avgörande bedömningen i 
ärendet om det föreligger en konkret och beaktansvärd återfallsrisk för 
honom.  
 
Utredningen kring SG visar att han genomgått en positiv förändring de 
senaste åren. Mot detta står RMV:s bedömning att återfallsrisken för honom 
är medelhög. Hovrätten anser att övrig utredning i ärendet inte är sådan att 
hovrätten har underlag att rikta någon invändning mot RMV:s 
sammanvägda bedömning avseende SG. Utredningen visar att han har 
åsidosatt vad som gäller för verkställigheten i stor omfattning fram till 2010 
och det går inte att bortse från risken att han återfaller i drogmissbruk. SG 
har inte heller haft permissioner på egen hand ännu och har därigenom inte 
kunnat visa att han har förmåga att avhålla sig från brott utanför anstalten. 
Sammantaget anser hovrätten att den positiva förändring som skett är för 
kortvarig för att den ska kunna medföra att återfallsrisken bedöms som så 
begränsad att en omvandling kan ske. Hovrätten menar därför att 
tingsrättens beslut ska fastställas.  

4.15.3 Kommentar 
Detta rättsfall rör ännu en ansökan som lämnas utan bifall då återfallsrisken 
bedömts som konkret och beaktansvärd. På den punkten är praxis klar. Det 
intressanta med fallet är enligt mig snarare det uttalande som tingsrätten gör 
där man anger att det saknas anledning att bedöma straffvärdet när 
återfallsrisken medfört att ansökan lämnas utan bifall. Det är inget konstigt 
uttalande eftersom en konkret och beaktansvärd återfallsrisk enligt praxis 
utgör ett absolut hinder vid bedömningen. Uttalanden har däremot mer 
karaktären av en standardiserad fras som jag tror kan komma att återkomma 
i senare omvandlingsärenden där återfallsrisken anses konkret och 
beaktansvärd.  
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Den rättsliga regleringen och dess 
förhållande till rättssäkerheten 

5.1.1 Nådeinstitutet 
Nådeinstitutet har sedan länge haft en betydelsefull roll när det kommer till 
livstidsstraffet och frigivningen från det. Den stora fördel som är kopplad 
till institutet är det faktum att det är ett relativt snabbt och formlöst 
förfarande. Den enda rättsliga reglering som finns avseende institutet är 
bestämmelsen i 12 kap. 9 § RF och bestämmelserna i lagen (1974:579) om 
handläggning av nådeärenden. Bestämmelserna reglerar enbart det faktum 
att regeringen får bevilja nåd samt att regeringen om det finns särskilda skäl 
innan ett beslut om nåd fattas ska inhämta yttrande från HD respektive 
HFD.  
 
Det finns dock en del mindre positiva aspekter kopplade till nådeinstitutet. 
Som framgår i kapitel 2 är nådeinstitutet ensidigt och diskretionärt till sin 
utformning och det är därför inte möjligt att begära att få nåd eller att få ta 
del av motiveringen som ligger till grund för regeringens beslut. I en 
bifallen ansökan om nåd för en livstidsdömd anges därmed enbart att nåd 
beviljats samt vilken tid som straffet bestäms till. Det finns visserligen 
uppgifter kring vilka omständigheter regeringen brukar beakta i ett 
nådeärende som avser en livstidsdömd samt uppgifter om vilka nådeskäl 
som de sökande brukar ange i sina ansökningar om nåd. Sammantaget 
innebär dock detta att det inte finns någon fast praxis med innebörden att 
nåd ska beviljas när vissa omständigheter är för handen. Utformningen av 
nådeinstitutet medför således att regeringen kan vara någorlunda fria i sin 
bedömning i det enskilda nådeärendet vilket samtidigt innebär svårigheter 
för de sökande eller andra att få en insyn i eller uppfattning om vilka 
omständigheter som regeringen faktiskt grundar sitt beslut på.  
 
När det gäller frågan om förutsebarheten och rättssäkerheten med 
nådeinstitutet kan det utifrån det ovanstående konstateras att det föreligger 
en del brister i det avseendet. Utifrån den definition av rättssäkerhet som jag 
använt mig av förstås med rättssäkerhet rättsligt grundad förutsebarhet. I 
den här bedömningen kan det inledningsvis konstateras att det för 
nådeinstitutet inte existerar ett omfattande regelverk. Det är således inte 
reglerat i lag hur prövningen av nådeärenden ska ske, vilka omständigheter 
som ska beaktas vid prövningen eller vad ett beslut bör innehålla. 
Nådeinstitutets diskretionära utformning påverkar även förutsebarheten i en 
negativ riktning vilket främst beror på att det inte finns en rätt att ta del av 
motiveringen till regeringens beslut. Avsaknaden av tydliga lagregler samt 
nådeinstitutets diskretionära karaktär innebär att det inte går att dra några 
slutsatser kring hur rättstillämpningen har skett av regeringen i dessa 
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ärenden. I detta avseende finns det ingenting att utgå ifrån eftersom det 
saknas insyn i hur regeringen bedömer olika fall och det av nådebeslut 
enbart framgår om nåd avslås eller beviljas. Den sökande i ett nådeärende 
får med andra ord förlita sig på regeringens bedömning. Bristen på 
motivering av nådebesluten har störst inverkan för dem vars ansökningar 
lämnas utan bifall. Inför en framtida ansökning skulle det givetvis vara av 
stor vikt för de dömda att veta varför deras ansökning avslås. Det kan ju röra 
sig om både omständigheter som de dömda själva kan påverka och 
omständigheter som ligger bortom deras kontroll. Det är skillnad på om det 
avgörande är att det begångna brottet anses vara så allvarligt att den dömde 
vid prövningen inte har avtjänat tillräckligt lång tid eller om den dömde 
anses farlig eller har en hög återfallsrisk. Det förstnämnda exemplet innebär 
att det är den avtjänade tiden som hindrar en benådning medan de 
sistnämnda exemplen innebär att det finns omständigheter knutna till den 
dömde där det kanske skulle behövas åtgärder från kriminalvården för att 
bedömningen ska kunna förändras vid en senare nådeansökning. Därutöver 
saknas det en rätt för den sökande att överklaga regeringens beslut vilket jag 
anser ytterligare bidrar till osäkerhet med systemet.  
 
Vid en sammantagen bedömning av hur nådeinstitutet förhåller sig till 
förutsebarheten och rättssäkerheten kan det hållas för klart att det föreligger 
en del uttryckliga brister. Att nådeinstitutet är ett relativt snabbt och 
formlöst förfarande kan inte väga upp avsaknaden av regler för förfarandet, 
bristen på insyn och det faktum att det inte finns några motiverade beslut 
eller en möjlighet för den sökande att överklaga. Jag anser därför inte att 
nådeinstitutet uppfyller kraven för den formella rättssäkerheten.  
 
Sett till hur nådeinstitutet förhåller sig till rättssäkerheten och 
förutsebarheten har det enligt min mening varit oundvikligt att ett nytt 
system för frigivning av livstidsdömda ska utvecklas inom svensk rätt. 
Nådeinstitutet var under lång tid den enda möjliga vägen för att 
tidsbestämma livstidsstraffet men efter år 2006 finns det två stycken 
parallella system där livstidsstraffet kan tidsbestämmas både genom 
nådeinstitutet och genom omvandlingslagen. Det mest förvånande enligt 
mig är att det dröjt så pass länge som till 2006 innan ett nytt 
frigivningssystem infördes. Genom omvandlingslagens införande har 
nådeinstitutet fått en mer undanskymd roll när det gäller tidsbestämmandet 
av livstidsstraff. För mig framstår det som att det är detta som har varit 
avsikten med omvandlingslagen där det nya frigivningssystemet har varit 
tänkt att tillämpas i de allra flesta fallen men där nådeinstitutet finns kvar 
som en möjlig väg för fall där det föreligger s.k. nådeskäl. Så skulle 
exempelvis kunna vara fallet om en omvandlingsansökan lämnas utan bifall 
och den dömde innan ett år har gått blir akut sjuk. I ett sådant fall finns det 
en möjlighet att söka nåd. Tillvägagångssättet i ett sådant fall är då samma 
som beskrivits ovan under kapitel 2. Då nådeinstitutet fortsatt är gällande 
rätt på området föreligger alltjämt de brister i rättssäkerhetsavseende som 
nämnts ovan om en livstidsdömd skulle välja att ansöka om nåd hos 
regeringen. 
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5.1.2 Omvandlingslagen 
Slutsatsen om nådeinstitutet och rättssäkerheten stämmer väl överens med 
den uppfattning regeringen hade när de tillsatte en utredning år 2000. 
Regeringen menade att det genom en förändring av systemet för frigivning 
skulle vara möjligt att förbättra rättssäkerheten, förutsebarheten samt 
verkställigheten för de livstidsdömda. Den närmre utformningen av 
omvandlingslagen har inte varit helt självklar. Av remissinstansernas 
yttranden om SOU 2002:26 och även av vad som framkommit i senare 
litteratur har en del kritik mot lagen uttalats. Som framgår av kapitel 3.1 och 
3.6 har denna kritik främst varit inriktad på de olika kriterier som intogs i 
lagen och av dessa har kritiken framför allt rört kriterierna omständigheter 
som legat till grund för straffmätningen och risken för att den dömde 
återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Lagförslaget i prop. 2005/06:35 
vilket omfattar även dessa kriterier antogs trots kritiken som lag och ett nytt 
system för tidsbestämning för livstidsstraff infördes. Frågan som 
uppkommer är då i vilken utsträckning det faktiskt har skett en förändring 
genom det nya systemet med omvandlingslagen.  
 
Avseende omvandlingslagens förhållningssätt till förutsebarheten och 
rättssäkerheten kan inledningsvis noteras att en stor skillnad med införandet 
av omvandlingslagen är att själva förfarandet med tidsbestämning av 
livstidsstraff numera regleras i lag. En närmre redogörelse för den rättsliga 
regleringen finns ovan i kapitel 3. Enbart det faktum att det existerar en 
lagstiftning utgör en positiv förändring i jämförelse med nådeinstitutet. En 
utgångspunkt när lagen utformades var att det i lagen skulle införas kriterier 
som ska beaktas vid domstolsprövningen. Prövningen enligt 
omvandlingslagen är som nämnts under kapitel 3 uppdelad i två led som 
innebär att domstolarna först gör en bedömning kring huruvida de i lagen 
uppställda kriterierna är uppfyllda. Om domstolen finner att så är fallet finns 
det förutsättningar att omvandla livstidsstraffet för den dömde och 
domstolen går vidare i sin bedömning och tidsbestämmer livstidsstraffet. 
Detta innebär att den dömde utifrån lagens utformning faktiskt kan anses ha 
en rätt att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett fängelsestraff på viss tid, 
givet att vissa omständigheter är uppfyllda. Detta kan jämföras med 
förfarandet enligt nådeinstitutet där den dömde kan ansöka om men inte 
anses ha rätt att få nåd.  
 
En annan tydlig skillnad mellan systemen är att domstolens beslut i 
omvandlingsärendena var motiverade. Regeringens beslut i nådeärenden är 
aldrig motiverade vilket har varit en av de punkter som institutet har 
kritiserats för eftersom det medför osäkerhet för de livstidsdömda framför 
allt i de fall där de fått avslag på en ansökan. Att besluten enligt 
omvandlingslagen fattas av allmän domstol och det finns en motivering 
kring beslutet innebär dessutom att det numera finns en helt annan insyn i 
denna typ av ärenden. Vidare finns det enligt omvandlingslagen en 
möjlighet att överklaga domstolens beslut, vilket ger de sökande en chans 
att få en prövning i högre instans om de inte anser att tingsrätten har fattat 
rätt beslut i ärendet.  
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De förändringar som beskrivits ovan är alla klara förbättringar jämfört med 
nådeinstitutet om man ser till rättssäkerheten och förutsebarheten. Genom 
omvandlingslagen så har även tidsbestämningen av livstidsstraffet blivit av 
med det politiska inslag som regeringen får anses utgöra vid beslutsfattandet 
i nådeärenden. Mot bakgrund av ovan sagda är jag enig med det som Helén 
Örnemark Hansen uttalade i en av sina artiklar att vissa av de processuella 
rättssäkerhetsproblem som finns enligt nådeinstitutet har avhjälpts genom 
omvandlingslagen.  
 
Även om det enligt min mening kan anses stå klart att omvandlingslagen i 
sig har inneburit att förutsebarheten och därigenom rättssäkerheten har 
förbättrats avseende vissa av de faktorer som enligt nådeinstitutet var 
oförutsebara menar jag att det finns en del otydligheter med lagregleringen 
som är värda att framhålla. Omvandlingslagen är i vissa delar vagt 
formulerad och där har propositionen lämnat luckor som det därför har varit 
upp till rättstillämpningen att tolka och fylla i. Om det inte går att få någon 
ledning av de förarbeten som ligger till grund för de rättsliga reglerna så 
skapas dock en del svårigheter för domstolarna i sin rättstillämpning. 
Mycket av omvandlingslagens otydlighet är kopplad till de kriterier som 
intagits i lagen. Det är dock inte alla av omvandlingslagens kriterier som har 
en vag förklaring i förarbetena. Avseende kriteriet om den dömde åsidosatt 
vad som gäller för verkställigheten finns det ett relativt utförligt resonemang 
i förarbeten kring vilken typ av misskötsamhet och på vilket sätt den i 
sådana fall ska kunna påverka bedömningen.  
 
Ett första exempel på där det förekommer vaga formuleringar är kriteriet 
risken för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag.  Det 
första oklara med kriteriet är vad brottslighet av allvarligt slag egentligen 
avser. Varken i lagtext eller i propositionen anges vilken typ av brottslighet 
som ska anses vara av allvarligt slag. Avsaknaden av en förklaring om den 
allvarliga brottsligheten är dock inte det enda som är otydligt med kriteriet. 
Enligt propositionen ska en ansökan om omvandling lämnas utan bifall om 
återfallsrisken bedöms vara både konkret och beaktansvärd. Frågan som då 
uppkommer är när en återfallsrisk ska anses vara konkret och beaktansvärd. 
Det är förståeligt att man i propositionen inte kan ge en uttömmande 
uppräkning kring vilka omständigheter som ska medföra att återfallsrisken 
är att betrakta som konkret och beaktansvärd. En bedömning av 
återfallsrisken ska ske i varje omvandlingsärende och det är givetvis så att 
omständigheter i de enskilda fallen kan skilja sig mycket från varandra. För 
att få en uppfattning av vad som avses hade det underlättat betänkligt om 
regeringen i varje fall hade uttalat något om hur de resonerade i författandet 
av propositionen kring kravet. Bristen på tydlighet både i lagtexten och i 
propositionen är enligt min mening en aning anmärkningsvärd framför allt 
med tanke på att kriteriet ensamt vid den rättsliga bedömningen kan 
medföra att en omvandlingsansökan lämnas utan bifall.  
 
Ytterligare ett kriterium som inte ges en entydig förklaring i propositionen 
är om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället. 
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Av kriteriet framgår att det är den dömdes agerande som på något sätt är 
avgörande för bedömningen eftersom det är dennes medverkan som är 
utgångspunkten. Enligt propositionen är det dock inte enbart den dömdes 
faktiska agerande som ska beaktas utan även andra faktorer ska kunna 
tillmätas betydelse. Vilka dessa andra faktorer kan vara får anses oklart 
eftersom propositionen inte ger någon ytterligare förklaring. Vidare anges i 
propositionen att den dömdes agerande ska bedömas utifrån dennes 
personliga förutsättningar samt att kriteriet ska ges en vid tillämpning. I 
propositionen anges visserligen att om den dömde aktivt deltagit i olika 
program eller på annat sätt har jobbat för att påverka sin situation i en 
positiv riktning ska det beaktas. Av ovanstående framgår att det är många 
olika omständigheter som ska kunna beaktas vid bedömningen som inte ges 
någon närmre förklaring. Detta innebär att det inte är klart när den dömde 
ska anses ha medverkat till att främja sin anpassning i samhället då det är 
svårt att ge en förklaring av vad kriteriet egentligen betyder. Således är det 
upp till rättstillämparen att även avseende detta kriterium ge en mer entydig 
förklaring.  

5.2 Den praktiska tillämpningen av 
omvandlingslagen 

Som framgått ovan har själva införandet av omvandlingslagen medfört att 
förutsebarheten kring omvandlingsprocessen förbättrats. Samtidigt 
förekommer fortfarande en del otydligheter framför allt kring vissa av de 
omständigheter som enligt 4 § i lagen ska beaktas vid prövningen. I 
paragrafen anges att domstolen vid bedömningen ska beakta: den tid som 
den dömde 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 och om den dömde har medverkat till att 
främja sin anpassning i samhället. Hur de olika kriterierna ska förhålla sig 
till varandra har man haft olika uppfattning om i förarbetena. I SOU 
2002:26 ansåg man att den avtjänade tiden och omständigheterna kring 
brottet skulle vara mest avgörande. I propositionen anges endast att det ska 
göras en helhetsbedömning i varje fall. Domstolarnas sätt att tillämpa 
kriterierna och hur de väger dem mot varandra är ett sätt som kan visa 
huruvida det finns en tydlig praxis för lagen och även vilka faktorer som är 
avgörande vid prövningen. Detta är i sig en viktig del för att avgöra 
huruvida det även avseende den praktiska tillämpningen av 
omvandlingslagen har skett en förändring avseende förutsebarheten och 
rättssäkerheten.  
 
I tidig praxis gör domstolarna företrädesvis en bedömning av varje kriterium 
var för sig för att sedan göra en helhetsbedömning i fallet och därefter 
besluta om det finns förutsättningar för att frångå livstidsstraffet. Om man 
ser till fallet B 4262-06, som refererades under avsnitt 4.2, så verkar det som 
att tingsrätten i det fallet försökte börja utarbeta en praxis för hur de skulle 
gå tillväga i omvandlingsärendena. De avgörande kriterierna för 
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bedömningen var den dömdes avtjänade tid och omständigheterna som legat 
till grund för straffmätningen. Avseende bedömningen av de kriterierna så 
hänvisade de även till andra omvandlingsärenden som redan avgjorts av 
domstolen. I tidig praxis finns det även exempel på att domstolarna har 
beaktat andra omständigheter utöver de som är upptagna i 
omvandlingslagen. I B 1900-07 beaktades omständigheter som kan 
karaktäriseras som nådeskäl, den dömdes ålder och hälsa. I Ö 1514-07 
beaktades att den dömde i sin livstidsdom även hade ett 
utvisningsförordnande vilket påverkade bedömningen och medförde att hans 
livstidsstraff tidsbestämdes tidigare än vad som varit fallet annars.  
 
En förändring av praxis har skett efter 2008 och HD:s avgörande i NJA 
2008 s. 579. Genom rättsfallet besvarades en del av de frågor om hur 
omvandlingslagen bör tolkas och tillämpas. Bl.a. uttalar HD att 
återfallsrisken intar en särställning bland omvandlingslagens kriterier och 
kan utgöra ett absolut hinder mot en omvandling. Avseende återfallsrisken 
anger HD även sin uppfattning av hur en konkret och beaktansvärd 
återfallsrisk och allvarlig brottslighet ska förstås. Vidare gör HD en grov 
kategorisering av straffvärdet när bedömningen görs utifrån de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen. Av HD:s 
uttalanden följer även att omständigheter som kan karaktäriseras som 
nådeskäl primärt ska prövas enligt nådeinstitutet samtidigt som regleringen i 
omvandlingslagens 4 § lämnar utrymme för att även andra omständigheter 
ska kunna beaktas vid prövningen. Det skulle kunna inkludera 
omständigheter som nämns i 29 kap. 5 § BrB så länge de inte mer påtagligt 
påverkar bedömningen. Om de skulle påverka bedömningen påtagligt bör de 
enligt HD prövas enligt nådeinstitutet. Det finns således kvar en möjlighet 
för domstolarna att beakta ett utvisningsförordnande i vissa fall.  
 
Praxis efter 2008 års fall har följt mycket av HD:s uttalanden i fallet. 
Framför allt har det skett en förändring avseende den vikt som fästs vid 
återfallsrisken vid bedömningen. Innan HD:s uttalande var domstolarna 
noga med att beakta alla kriterier och sedan göra en helhetsbedömning och 
fäste inte lika stor vikt vid återfallsrisken även om det framgår redan av 
propositionen att den kan hindra ett bifall. I fallen efter NJA 2008 s. 579 
hänvisas ofta till uttalandena om återfallsriskens ställning och även 
innebörden av en konkret och beaktansvärd återfallsrisk. Det utökade 
utrymmet som återfallsrisken erhållit har fått till följd att domstolarna 
vanligtvis inte ser till straffvärdet för livstidsdomen när återfallsrisken 
bedöms som konkret och beaktansvärd. Detta kan exemplifieras genom 
tingsrättens uttalande i B 4155-12 att det saknas anledning att göra en 
straffvärdebedömning i ärendet när återfallsrisken bedöms som konkret och 
beaktansvärd.  
 
Ett annat av HD:s uttalanden som har fått stor inverkan på underinstansernas 
praxis är den kategorisering av straffvärdet mellan 18 och 24 års fängelse 
som anges i 2008 års fall. Fallet har dock lämnat en del frågor obesvarade. 
Som framgår av Göta hovrätts avgörande i Ö 2464-09 och även av 
tingsrättens beslut i samma ärende så saknas det praxis för hur 
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straffvärdebedömningen ska ske i fall där det rör sig om mer än ett mord. De 
olika fall som prövas i NJA 2008 s. 579 rör alla livstidsdomar där det 
begåtts ett mord. Det andra fall som tagits upp till prövning av HD rör en 
livstidsdom där den dömde fällts för ett flertal mord. Det som enligt min 
mening framgår av NJA 2011 s. 872 är att 2008 års fall inte utesluter en 
tidsbestämning av straffvärdet överstigande 24 års fängelse. Utöver detta 
gör inte HD något generellt uttalande kring hur tidsbestämningen i ett sådant 
fall ska se ut vilket betyder att det är svårt att dra några ytterligare slutsatser 
kring fallet. Hur underinstanserna ska gå tillväga i sina prövningar i sådana 
fall är således fortfarande inte helt klart. Dock måste det noteras att 
ovanstående endast gäller i fall där det inte finns några hinder enligt 
omvandlingslagens övriga kriterier och där således omständigheterna kring 
brottet och den avtjänade tiden är avgörande för om omvandling av 
livstidsstraffet ska ske eller inte.  
 
Som framgår av det ovanstående är den mest avgörande faktorn vid den 
rättsliga prövningen återfallsrisken följd av straffvärdebedömningen vilket 
inkluderar den dömdes avtjänade tid och omständigheterna som legat till 
grund för straffmätningen. De två återstående kriterierna om den dömde 
åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och medverkan till att främja 
sin anpassning i samhället har endast i enstaka fall fått en mer avgörande 
betydelse för bedömningen. I övriga fall där dessa kriterier har kunnat 
påverka bedömningen har det varit genom att de beaktas vid domstolens 
bedömning av den dömdes återfallsrisk som omständigheter som kan ha en 
negativ inverkan för den dömdes återfallsrisk. Flera fall av misskötsamhet 
vilka kanske även inneburit återfall i brottslighet anses som ett tecken på att 
den dömde inte kommit så långt i sitt arbete för ett lagligt liv utanför 
anstalten. En bristande medverkan för att främja sin anpassning i samhället 
bedöms av domstolarna på samma sätt. Det är dock sällan som den dömde i 
omvandlingsärendena faktiskt inte anses ha medverkat till att främja sin 
anpassning.  
 
Utöver att den avtjänade tiden och omständigheterna som legat till grund för 
straffmätningen är avgörande kriterier i de fall då det inte föreligger någon 
konkret och beaktansvärd återfallsrisk är de även avgörande när 
återfallsrisken bedöms vara oklar eller svårbedömd. Det avgörande vid 
prövningen för om en omvandlingsansökan ska bifallas blir i ett sådant fall 
hur lång tid det är kvar till den villkorliga frigivningen. Av de fall som 
refererats under kapitel 4 finns det exempel på just detta bl.a. i Göta hovrätts 
beslut Ö 3604-12. Förutom att återfallsrisken i fallet anses svårbedömd 
väcks även frågan hur RMV och domstolarna ska förhålla sig till s.k. 
hedersrelaterad brottslighet. Återfallsrisken i ”traditionell” våldsbrottslighet 
i fallet bedöms av RMV vara låg.  Det är främst svårigheten att bedöma 
återfallsrisken i hedersrelaterad brottslighet som medför att risken anses som 
svårbedömd. I fallet uttalar RMV att de inte kan bedöma återfallsrisken i 
hedersrelaterad brottslighet eftersom faktorer för denna typ av brottslighet 
ligger utanför det som en traditionell riskbedömning kan uttala sig om. Mot 
bakgrund av detta kan det enligt mig finnas anledning att se över hur RMV 
och domstolarna ska förhålla sig till riskbedömningar i denna typ av fall.  
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Om man sammantaget ser till den praktiska tillämpningen av lagen och hur 
denna förhåller sig till rättssäkerheten och förutsebarheten kan det 
konstateras att de olika instanserna praktiskt taget enbart beaktar de kriterier 
som uppställs i omvandlingslagens 4 §. Undantagen från detta är det tidiga 
fall där nådeskäl beaktats vilket efter 2008 års HD-fall inte längre borde ske 
och det fall där man även beaktat ett utvisningsförordnande i prövningen. 
Det sistnämnda torde även fortsatt kunna bli aktuellt i vissa fall under 
förutsättning att det inte mer påtagligt påverkar den tid som livstidsstraffet 
omvandlas till. Det sagda innebär att det för de övriga omvandlingsärendena 
där det inte förekommer ett utvisningsförordnande finns en förutsebarhet 
avseende vilka omständigheter som domstolen kommer att beakta vid 
prövningen. Domstolarna har även varit noga med att uttala att de inte 
beaktar några nya uppgifter kring den begångna gärningen i livstidsdomen 
vid omvandlingsprövningen. 

 
Som beskrivits ovan har praxis för omvandlingslagen förändrats över tid, 
vilket främst har sin förklaring i den ställning som återfallsrisken har vid 
den rättsliga prövningen. Redan i propositionen angavs att risken för återfall 
är ett kriterium som ensamt kan medföra ett avslag på en 
omvandlingsansökan. I domstolarnas tidiga praxis fick däremot inte 
återfallsrisken riktigt den ställningen utan där skedde framför allt en 
helhetsbedömning av alla kriterier. Omvandlingslagens införande innebar 
att underinstanserna skulle tillämpa en helt ny lag. Några av kriterierna vilka 
bl.a. inkluderar återfallsrisken är vagt formulerade i lagtexten och 
inledningsvis saknades förtydliganden av hur dessa kriterier ska förstås. Att 
domstolarna i sin tidiga praxis är lite försiktiga vid bedömningen av 
återfallsrisken är därför inte enligt min mening förvånande. Vikten av 
riskbedömningen poängterades än en gång genom 2008 års fall och i praxis 
därefter så har underinstanserna följt HD:s avgörande och en 
omvandlingsansökan lämnas kategoriskt utan bifall när riskbedömningen 
resulterar i att det föreligger en konkret och beaktansvärd återfallsrisk för 
den dömde. Praxis är tydlig och även förutsebar vad gäller innebörden och 
resultatet av en konkret och beaktansvärd återfallsrisk. I sådana fall är det 
ovidkommande hur domstolen har bedömt de övriga kriterierna vilket 
innebär att det inte spelar någon roll om den dömde har avtjänat längre tid 
än det bedömda straffvärdet för den eller de gärningar som denne dömts till 
livstid för.  
 
Det finns dock ett par relevanta aspekter med den praktiska tillämpningen 
av lagen som är något otydliga, nämligen straffvärdebedömningen och 
själva tidsbestämningen av livstidsstraffet. Av domstolarnas skäl framgår 
inte närmre hur de går tillväga när de gör bedömningen. Ofta redogörs 
enbart för en del omständigheter som framgår av livstidsdomen och ett 
konstaterande där domstolen ger sin syn på straffvärdet. Dessa uttalanden 
innebär i många fall att domstolen betecknar straffvärdet med uttryck som 
betydande, mycket betydande eller kvalificerat. Detta är oftast den enda 
motivering som domstolarna anger avseende straffvärdet. Efter 2008 års fall 
hänvisas också i flertalet ärenden till den kategorisering HD gjorde i det 
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fallet. Vidare är det något oklart hur domstolarna bedömer straffvärdet i fall 
där det förekommer mer än ett mord. NJA 2011 s. 872 ger ingen större 
vägledning i den frågan utöver att det är möjligt att tidsbestämma ett 
fängelsestraff längre än 24 år. Det går inte heller att utläsa någon tydlig 
praxis för tidsbestämning av livstidsstraffet motsvarande den på 18-25 år 
som fanns för nådeinstitutet. Uppdelningen som HD gjorde i NJA 2008 s. 
579 är vägledande för de fall där det inte förekommer någon konkret och 
beaktansvärd återfallsrisk i allvarlig brottslighet eller finns något annat 
hinder mot att bifalla ansökan. Då återfallsrisken har stor betydelse för 
bedömningen så innebär det att en livstidsdömd kan komma att avtjäna 
längre tid än straffvärdet för gärningen. I ett sådant fall blir det 
återfallsrisken som avgör när livstidsstraffet kan omvandlas istället för det 
bedömda straffvärdet för gärningen. Detta resulterar i att det finns 
svårigheter att precisera en praxis för själva tidsbestämningen i 
omvandlingsförfarandet.  
 
Ovan sagda innebär att det sammantaget avseende den praktiska 
tillämpningen av omvandlingslagen kan anses finnas en tydlig och 
förutsebar praxis i vissa delar men där det avseende straffvärdebedömningen 
och tidsbestämningen föreligger svårigheter att ge en närmre precisering. 

5.3 Slutsatser 
Utgångspunkten för mina slutsatser i uppsatsen är den i inledningen ställda 
huvudfrågeställningen: 
 

 Har införandet av omvandlingslagen inneburit en förändring 
avseende förutsebarheten och rättssäkerheten för de livstidsdömda? 
Om så är fallet på vilket sätt har situationen förändrats? 

 
Som framgår av avsnitten ovan så har jag funnit att det finns en del 
rättssäkerhetsproblematik avseende nådeinstitutet. Mycket av denna 
problematik är kopplad till den bristande rättsliga regleringen kring 
förfarandet och frånvaron av en tydlig rättspraxis.  
 
Genom omvandlingslagens ikraftträdande har det skett betydande 
förändringar som har påverkat förutsebarheten och rättssäkerheten på 
området i en positiv riktning. När det gäller den rättsliga regleringen är det 
avgörande framför allt det faktum att det genom omvandlingslagen finns 
lagreglerade bedömningskriterier för domstolen att utgå ifrån vid 
prövningen, att domstolen genom lagen även måste ge en motivering till 
sina beslut samt att det finns en rätt för den dömde att överklaga tingsrättens 
beslut. Detta är alla omständigheter som medför att förutsebarheten på 
området har förbättrats. En annan aspekt som också kan framhållas är att det 
genom omvandlingslagen kan sägas finnas en rätt för den dömde att få sitt 
livstidsstraff omvandlat när kriterierna i omvandlingslagens 4 § är 
uppfyllda. Genom omvandlingslagen har även nådeinstitutets betydelse för 
tidsbestämning av livstidsstraff minskat betydligt.  
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Det nyss nämnda bekräftas även i stort genom den praktiska tillämpningen 
av lagen. Under de år lagen har tillämpats har det skett en del förändringar 
av domstolarnas praxis men numera är den förhållandevis stabil. 
Domstolarna är i dagens praxis konsekventa i förhållande till de 
omständigheter som vägs in i bedömningen vid omvandlingsprövningen. 
Det är nästan uteslutande de fem kriterier som anges i lagens 4 § som 
bedöms även om det fortfarande finns en öppning för att tillämpa andra 
omständigheter. Återfallsrisken har störst betydelse vid 
omvandlingsprövningen och domstolens praxis är även förutsebar avseende 
den inverkan som en konkret och beaktansvärd återfallsrisk i allvarlig 
brottslighet får för utgången i ett ärende. Genom praxis och framför allt 
genom NJA 2008 s. 579 har även en del av de frågetecken som finns i själva 
lagen besvarats vilket givetvis också är positivt även om det enligt min 
mening finns en del frågetecken kring hur RMV och domstolarna ska 
förhålla sig till hedersrelaterad brottslighet vid riskbedömningen. 
Sammantaget har jag därför funnit att omvandlingslagen har inneburit en 
förändring och medfört en ökad förutsebarhet och därigenom rättssäkerhet 
för de livstidsdömda.  
 
Omvandlingslagen och dess praktiska tillämpning har dock inte medfört att 
det på samma sätt som för nådeinstitutet finns en klar och tydlig praxis för 
vid vilken tidpunkt en omvandlingsansökan som huvudregel ska bifallas. 
Det kan därmed även enligt omvandlingslagen anses vara svårt att förutse 
när en frigivning ska komma att ske. Utifrån de rättsfall som använts i 
uppsatsen menar jag att det inte går att dra någon klar slutsats kring längden 
av ett ”normalt” livstidsstraff. Utgångspunkten enligt HD:s praxis är en 
kategorisering uppdelad på 18, 21 och 24 års fängelse men där det även är 
möjligt att bestämma ett straffvärde överstigande 24 år. Då återfallsrisken 
har en avgörande roll kommer det i många fall vara så att det blir 
riskbedömningen som avgör utgången för beslutet och inte bedömningen av 
straffvärdet. Om man som exempel ser till avgörandet i Göta hovrätts beslut 
Ö 1668-10, vilket refereras ovan i avsnitt 4.9, så hade den dömde i det fallet 
vid prövningen redan avtjänat tillräckligt lång tid för att livstidsstraffet på 
den grunden skulle kunna omvandlas. Då det för honom förelåg en konkret 
och beaktansvärd återfallsrisk är det först när denna risk vid en senare 
omvandlingsprövning inte längre anses konkret och beaktansvärd som en 
tidsbestämning av straffet kan ske. I det fallet blir det den avtjänade tiden 
tillsammans med reglerna för villkorlig frigivning och den bedömda 
utslussningstiden som avgör hur långt livstidsstraffet blir och inte det 
bedömda straffvärdet.  
 
Som en avslutande synpunkt kan framhållas att omvandlingslagen i min 
mening är ett bra steg på vägen mot en ökad förutsebarhet och rättsäkerhet 
jämfört med nådeinstitutet. Till dags dato har omvandlingslagen tillämpats 
omkring sju år och det har hunnit skapas en förhållandevis omfattande 
praxis på området. Samtidigt finns det fortfarande en del frågetecken kring 
lagen och dess tillämpning. I detta avseende tänker jag främst på den något 
otydliga praxisen för straffvärdebedömningen och den faktiska 
tidsbestämningen av livstidsstraffet och den inverkan återfallsrisken har för 
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dessa. I detta sammanhang vill jag även framhålla den osäkerhet som finns 
avseende hur RMV och domstolarna vid riskbedömningen bör förhålla sig 
till hedersrelaterad brottslighet eftersom RMV i nuläget inte anser sig kunna 
göra en riskbedömning för denna typ av brott. Även om rättssäkerheten och 
förutsebarheten har förbättrats vore det mot bakgrund av ovan nämnda 
frågetecken enligt min mening önskvärt med en översyn eller utvärdering av 
omvandlingslagen och dess tillämpning.  Detta för att utröna huruvida lagen 
anses motsvara det man från regeringens sida ville åstadkomma genom 
införandet av den eller om det kan anses föreligga ett behov av förändringar. 
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Bilaga A 
Sammanställning av de rättsfall som refererats i uppsatsen med undantag för 
NJA 2008 s. 579.  
 
Målnr.  Avtjänad tid 

vid TR beslut 
Avgörande 
kriterium/kriterier för 
domstolens beslut 

Beslut 
Örebro 
TR 

Beslut 
Göta 
HovR 

Beslut 
HD 

B 4262-06 Drygt 13 år Avtjänad tid och 
omständigheter som legat 
till grund för 
straffmätningen 

Bifall 
21 år 

 
 

 

B 1900-07 
Ö 2983-
07 

Drygt 19 år Avtjänad tid, 
omständigheter som legat 
till grund för 
straffmätningen och 
återfallsrisken 

Bifall 
33 år 

Avskrivet  

B 162-07 
Ö 1514-
07 

Drygt 14 år Enligt TR åsidosatt vad 
som gäller för 
verkställigheten, avtjänad 
tid och omständigheterna 
som legat till grund för 
straffmätningen. Enligt 
HovR avtjänad tid och 
omständigheterna kring 
brottet, 
utvisningsförordnande 

Utan 
bifall 

Bifall 22 
år sex 
månader 

 

B 2425-08 
Ö 3322-
08 

13 år och 10 
månader 

Återfallsrisk Utan 
bifall 

Utan 
bifall 

 

B 4182-08 
Ö 2464-
09 

Drygt 14 år Avtjänad tid och 
omständigheterna som 
legat till grund för 
straffmätningen 

Utan 
bifall 

Utan 
bifall 

 

B 2097-09 
Ö 3303-
09 

Drygt 11 år Avtjänad tid och 
omständigheterna som 
legat till grund för 
straffmätningen 

Bifall 
22 år 

Fastställer 
TR:s 
beslut 

 

B 1668-10 Drygt 25 år Återfallsrisk Utan 
bifall 

  

B 4110-10 11 år och sju 
månader 

Avtjänad tid och 
omständigheterna som 
legat till grund för 
straffmätningen 

Utan 
bifall 

  

NJA 
2011 s. 
872 
 

Drygt 16 år Avtjänad tid och 
omständigheterna som 
legat till grund för 
straffmätningen 

Bifall 
32 år 

Bifall 36 
år 

Bifall 30 
år 
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B 756-11 
Ö 2726-
11 

Drygt 13 år Återfallsrisk Utan 
bifall 

Utan 
bifall 

 

B 3262-11 
Ö 2218-
12 

13 år Enligt TR återfallsrisk. 
Enligt HovR svårbedömd 
återfallsrisk och avtjänad 
tid och omständigheter 
som legat till grund för 
straffmätningen 

Utan 
bifall 

Bifall 24 
år 

 

B 2297-12 
Ö 3604-
12 

10 år och 10 
månader 

Svårbedömd återfallsrisk, 
avtjänad tid och 
omständigheter som legat 
till grund för 
straffmätningen 

Utan 
bifall 

Utan 
bifall 

 

B 4155-12 
Ö 1278-
13 

Drygt 13 år Återfallsrisk Utan 
bifall 

Utan 
bifall 
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