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Summary 

The penalty for murder was modified in 2009 and a more nuanced model of 

penalty was introduced. Earlier the penalty for murder either was prison 

being jailed for 10 years or life imprisonment, but now there instead was a 

model introduced that gave the courts more space to judge fixed term 

sentences between 10 and 18 years as well as for life imprisonment. 

 

Case law has been changed over the years, but has consistently expressed 

that the life sentence shall be reserved the most serious forms of murder. 

The current government considered based upon community development 

that it was required a tightening of penalties for murder and life 

imprisonment should be standard sentence penalty when there were 

aggravating circumstances. 

 

The legislation was amended in 2014 with the intention from the legislature 

that normal penalty for murder with aggravating circumstances should be 

life imprisonment. The Supreme Court's first decision with the new 

legislation the outcome was contrary to what the legislature had in mind, 

when the text of the law had been formulated so that it could not be 

interpreted otherwise than that a reformulation had been done but with the 

same meaning as previously. 

 

Both Peter Asp, professor of penal (criminal) law and justice of supreme 

court as well as Anders Perklev, prosecutor general gave shortly after the 

ruling their interpretation of the verdict. In Petter Asp´s text in “Legal 

publication” Number 1/2016 you could understand that he largely agreed 

with the Supreme Court in it´s ruling. Anders Perklev however was not as 

fond of the Supreme Court's reasoning that also was reflected in his reply to 

the Court. 
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To conclude is presented how the future prospects seems for the life 

sentence for murder, where inter alia a new investigation has been started to 

look into the possibilities to a new amendment of a law in the field. 
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Sammanfattning 

Påföljden för mord ändrades år 2009 och en mer nyanserad påföljdsmodell 

infördes. Tidigare hade påföljden för mord antingen varit fängelse i 10 år 

eller på livstid, men nu infördes istället en modell, som gav domstolarna 

mer utrymme att utdöma tidsbestämda fängelsestraff mellan 10 och 18 år 

samt på livstid.  

 

Rättspraxis har förändrats under årens lopp, men genomgående har det 

uttalats att livstidsstraffet ska vara förbehållet de allra allvarligaste formerna 

av mord.  

 

Den sittande regeringen ansåg utifrån samhällsutvecklingen att det krävdes 

en skärpning av påföljden vid mord och att fängelse på livstid skulle vara 

normalstraffet, då det förelåg försvårande omständigheter. 

 

Lagstiftningen ändrades år 2014, där intentionen från lagstiftarens sida var 

att normalpåföljden för mord med försvårande omständigheter skulle vara 

fängelse på livstid. I Högsta domstolens första avgörande med den nya 

lagstiftningen blev utfallet tvärtemot vad lagstiftaren hade tänkt, då 

lagtexten formulerats så att den inte kunde tolkas på något annat sätt än att 

en omformulering hade gjorts, men med samma innebörd som tidigare.  

 

Både Petter Asp, professor i straffrätt och justitieråd och Anders Perklev, 

riksåklagare gav kort efter avgörandet sin tolkning av domen. I Petter Asps 

text i ”Juridisk publikation” nummer 1/2016 gick det att utläsa att han till 

stor del höll med Högsta domstolen i sitt avgörande. Anders Perklev var 

dock inte lika förtjust i Högsta domstolens resonemang vilket också kom till 

uttryck i hans svarsskrivelse till domstolen. 
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Avslutningsvis presenteras hur framtidsutsikterna ser ut för livstidsstraffet 

vid mord, där bl.a. en ny utredning påbörjades 2016 för att se över 

möjligheterna till en ny lagändring på området.  

 
 



 5 

Förkortningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Livstidsfängelse har sedan 1965, när brottsbalken trädde i kraft använts i 

alla fall utom i ett för mord eller försök till mord. I normalfallet omvandlas 

livstidsdomen efter en tid till ett tidsbestämt straff. Det genomsnittliga 

fängelsestraffet mellan 1960- och till slutet av 1980-talet uppgick till 14 års 

fängelse. Under efterföljande år skedde en skärpning av praxis, vilket ledde 

till en höjning av straffet från 14 år till 18 år eller mer. I nuvarande 

lagstiftning är det lagen 2006:45 om omvandling av fängelse på livstid, som 

ligger till grund för beslut om omvandling av livstidsstraff. En livstidsdömd 

kan idag ansöka om tidsbestämt straff efter att ha avtjänat minst 10 år i 

fängelse.1 Om en omvandling blir aktuell får det tidsbestämda 

fängelsestraffet inte understiga det längsta tidsbestämda straff som kan 

utdömas.2 Det finns ingen rätt enligt lag att få ett livstidsstraff tidsbestämt 

utan livstidsfängelse kan i praktiken vara livet ut.3 

 

1.2 Syfte 

 
På senare år har Sverige, framförallt Skåne och Malmö fått mycket 

uppmärksamhet i TV, tidningar och på sociala medier när folk mördas i 

någon sorts “gangsterkrig”. Men problematiken återfinns även i Göteborg, 

Stockholm och säkert på flera andra ställen i Sverige, dock kanske inte lika 

påtagligt.   

  Blir en person dömd för mord idag, säger lagen att personen ska dömas till 

lägst 10 år och högst fängelse på livstid. Livstidsfängelse är det hårdaste 

straff, som går att utdöma i Sverige och tillämpas för de allra allvarligaste 

och grövsta brotten. 

Straffskalan för mord ändrades den 1 juli 2009 för första gången sedan 
                                                
1 SOU 2007:90, s. 13f. 
2 Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. 
3 Ds. 2013:55, s. 14. 
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1960-talet och några år senare, 2014 gjordes en ny lagändring på samma 

område. Vid 2014 års lagändring presenterades ett beslut, vars innebörd 

skulle leda till att livstids fängelse skulle vara normalstraffet för mord. 

  

Syftet med denna uppsats är att analysera 2014 års lagstiftningsärende 

rörande tillämpandet av livstidsstraffet. Med utgångspunkt i lagförslaget 

från 2014 ska jag försöka skapa mig en bild av hur lagstiftaren, 

remissinstanserna och lagrådet resonerade från den skapande delen av 

lagstiftningen till den färdiga lagen. För att följa hur lagstiftningen mottogs 

blir Högsta domstolens första avgörande med den nya lagstiftningen av 

särskilt intressant, då domstolen inte ansåg sig kunna tillämpa lagstiftningen 

på det sätt och med de intentioner, som lagstiftaren hade, när skapandet av 

lagen skedde.  

I och med Högsta domstolens avgörande väcktes frågan hur tolkningen av 

lagtexten ska göras. Ska lagstiftarens bakomliggande resonemang och syfte, 

som kommer till uttryck i förarbetena diktera hur lagen ska tolkas? 

 

- Hur motiverade regeringen sitt ställningstagande för att låta fängelse 

på livstid vara normalpåföljden vid mord med försvårande 

omständigheter? 

- 2014 års lagändring gällande livstidsstraffet gick enligt            

Högsta domstolen inte att tillämpa såsom lagstiftaren tänkt. Fanns 

det indikationer redan i ett tidigt skede att lagstiftningen inte skulle 

gå att tillämpa som lagstiftaren tänkt? 

- Borde Högsta domstolen inte ha kunnat tillämpa lagen med hjälp av 

förarbetena för att uppfylla lagstiftarens bakomliggande syfte och 

intentioner med lagen? 

- Hur ska domstolarna tolka lagstiftarens bakomliggande syfte i ljuset 

av legalitetsprincipen? 
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1.2 Metod och material 

 

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod där jag använt mig av 

förarbeten, lag, rättspraxis och doktrin Jag avser att diskutera 

bestämmelserna i 3 kap. 1§ brottsbalken som gäller påföljden för mord.4 

Bestämmelsen diskuteras ur ett teoretiskt perspektiv för att klargöra 

gällande lagstiftning, skapandet och argumenten vid införandet av lagen 

men även hur lagstiftningen tillämpats av rättskiparen. Förutom förarbeten, 

lag, rättspraxis och doktrin finns statistik från brottsförebyggande rådet med 

i materialet till uppsatsen. Uppsatsen har avgränsats till lagreformen från 

2009 och 2014 års lagändring samt de förarbeten som föranledde 

lagändringarna. Rättspraxis har valts ut från de senaste 30 åren som rört 

mord, där Högsta domstolen diskuterat livstidsstraffet och 

påföljdsbestämmelsen.  

 

1.3 Teori 

Legalitetsprincipen är den grundläggande principen, som riktar sig till 

lagstiftare och domstolar och vars innebörd är att utan stöd i lagen kan ingen 

hållas straffrättsligt ansvarig. Principen kommer till uttryck bl.a. i 2 kap 10§ 

första stycket regeringsformen, men även i artikel 7 i Europakonventionen.  

“nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena 

legali” (inget straff utan lag, inget straff utan brott, inget brott utan 

kriminalisering genom lag)5 

  Principen, uppdelad i fyra underprinciper, är funktionellt 

sammanhängande.  

Föreskriftskravet; för att straffansvar ska kunna utdömas måste kravet vara 

uppfyllt, vilket betyder att det måste finnas en föreskrift till stöd för det i 

lagen.  

                                                
4 Brottsbalk (1962:700) 
5 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 62. 
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Retroaktivitetsförbudet; inget straffansvar och bestraffning får ske mot den 

tilltalade på grund av retroaktiv rättstillämpning.  

Analogiförbudet; straffansvar och bestraffning får inte bygga på att 

tillämpningen går utöver ordalydelsens betydelse och inom straffrätten görs 

en strikt tillämpning.  

Obestämdhetsförbudet; straffansvar och bestraffning får inte bygga på 

regler som ses som obestämda. Professor Petter Asp menar att 

obestämdhetsförbudet är den av de fyra principerna, som är mest oklar på 

grund av att språket alltid är obestämt och att ett visst mått av obestämdhet 

uppenbarligen ses som tillåtet. Obestämdheten i en bestämmelse kan vara att 

bestämmelsen har en vag ordalydelse, en otydlighet vid gränsdragningen av 

termer och begrepp och genom otydliga och oöverskådliga hänvisningar blir 

det tekniskt svårt att förstå vad lagen säger.6  

 

Legalitetsprincipen bör i första hand, enligt Petter Asp, uttrycka om en viss 

gärning är straffbar eller ej. Föreskriften måste i rimlig omfattning vara 

bestämd, begriplig och precis. Medborgarna ska ha en rimlig chans att 

undvika att begå lagöverträdelser och därmed undvika straffansvar och 

andra påföljder och principen kan ses som mycket ingripande, när det gäller 

gärningar och konsekvenser inom straffrätten.7  

 

1.4 Disposition 

I den första delen av uppsatsen diskuteras tidigare lagstiftning och hur 

utvecklingen sett ut på det aktuella straffområdet. Tidigare förarbeten, 

lagtext och rättspraxis har använts.  

 

Andra delen tar upp 2014 års lagändring och här används förarbeten och 

lagtext  

för att ge en tydlig bild av vad som föranledde förändringar så snart efter 

lagändringen 2009. 
                                                
6 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 62ff. 
7 Asp, En principfråga, s, 55ff, https://petterasp.files.wordpress.com/2009/03/p-en-
principfraga.pdf.  
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I tredje delen diskuteras den nya lagen från 2014 utifrån Högsta domstolens 

dom i målet B 4653-15 straffet för mord. Därefter med hjälp av doktrin görs 

ett försök till analys av domen och varför utfallet blev som det blev.  

 

I den avslutande delen diskuteras framtidsutsikterna för påföljden fängelse 

på livstid och mina avslutande kommentarer.  

 

Uppsatsen har avgränsats så att den rör 3 kap. 1 § brottsbalken och till stor 

del enbart livstidsstraffet. Det finns inte utrymme i uppsatsen att gå på 

djupet i de andra påföljdsstraffen eller gränsdragningen neråt för dråp och 

mord.  
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2 En reformerad lagstiftning 

 

2.1 Straffnivåutredningen 

Den borgerliga regeringen utsåg 2007 en särskild utredare för att se över och 

föreslå förändringar i straffbestämmelserna med syfte att skärpa påföljden 

för allvarliga våldsbrott. Utredningen fick arbetsnamnet 

Straffnivåutredningen.8 Kort därefter kom ett tilläggsdirektiv med uppdrag 

att i förtur se över straffskalan för mord samt ge förslag till en höjning av 

straffnivån för brottet, deras slutsatser skulle meddelas i ett delbetänkande.9 

Utredningen leddes av Anders Perklev och till experter att bistå utredningen 

förordnandes generaldirektör Jan Andersson, professor Petter Asp, professor 

Peter Fitger, rättssakkunnige Petter Franke, advokat Ghita Hadding- 

Wiberg, chefsrådman Mari Heidenborg, överåklagare Lisbeth Johansson, 

chefsjurist Elisabeth Lager och hovrättslagman Staffan Levén.10 

 

2.2 Straffskalan för mord 

Straffnivåutredningen lämnade i december 2007 över sitt delbetänkande 

gällande straffskalan för mord. 

  När Straffnivåutredningen var klar med sitt delbetänkande var gällande rätt 

rörande mord att om en person dömdes för mord var påföljden fängelse i tio 

år eller på livstid. Utredningen menade att livstidsstraffet successivt ökat i 

förhållande till det tidsbestämda straffet, när det gäller straffen för mord. 

Men denna trend skulle enligt utredningen brytas i och med avgörandet 

(NJA 2007 s.194) där Högsta domstolen menade att fängelse på livstid 

borde utdömas enbart vid de allvarligaste fallen av mord, vilket gjorde att 

                                                
8 Dir. 2007:48. 
9 Dir. 2007:137. 
10 SOU 2007:90, s. 3. 
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utdömandet av livstidsstraff vid mord minskade och istället skedde en 

ökning av det tidsbestämda fängelsestraffet. 11  

 

Straffskalan från 2007 gällande mord innehöll bara två steg, antingen 

fängelse i 10 år eller livstid. Regeringen framhöll i sin proposition 

2008/09:118 Straffet för mord m.m. att gapet mellan de två straffen var för 

stort. Fullgörandet av proportionalitetsprincipen sågs även som ett tänkbart 

problem, då den gällande lagstiftningen gav domstolen utrymme för att ta 

försvårande och förmildrande omständigheter, som aktualiserats i fallet med 

i sitt betänkande vid utdömande av fängelsestraff. Fanns det försvårande 

omständigheter kring brotten skulle det leda till en strängare påföljd men vid 

mord utgjorde den s.k. tröskeln ett hinder att skärpa straffen. Även om 

brottet ansågs vara av sådan allvarlig natur att det borde lett till ett högre 

straff fanns bara livstidsstraffet kvar i straffskalan och ska bara hänföras till 

de allra allvarligaste fallen av mord. Var inte brottet tillräckligt allvarligt 

fanns inget annat alternativ än att döma till tio års fängelse. Regeringens 

slutsats blev att det fanns ett behov av att kunna utdöma strängare och mer 

varierande straffmätning i lagstiftningen rörande mord samt en höjning av 

det tidsbestämda straffet.12  

 

2.3 Livstidsstraffet som normalpåföljden för 
mord  

I utredningsförslaget från 2007 fördes en diskussion om fängelse på livstid 

borde utgöra normalstraffet för mord. Utredningen ansåg att det fanns risk 

för att livstidsstraffet inte uppfyllde kraven för förutsebarhet. De allra flesta 

livstidsdomar omvandlas till tidsbestämda fängelsestraff, men att förutse när 

det skulle ske, vilket då kunde leda till brist på förutsebarhet både för den 

dömande domstolen samt för andra berörda parter. Det ansågs även att den 

normerande effekten och det symbolvärde livstidsstraff utgjorde skulle 

förminskas om det blev normalpåföljden för mord.  

                                                
11 SOU 2007:90, s. 14. 
12 Prop. 2008/09:118, s. 25f.  
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Utredningen föreslog inte att livstidsfängelse skulle börja användas i större 

utsträckning.13  

  Regeringens synsätt på frågan liknade den som presenterats av 

Straffnivåutredningen. Regeringen menade att införandet av livstidsstraffet 

som normalpåföljd för mord skulle leda till stora skillnader i 

verkställighetstiden i de straff domstolarna hade att välja på, vilket i sin tur 

kunde leda till en onyanserad straffmätning precis som den då gällande 

lagstiftningen. Regeringen valde att inte gå vidare med förslaget utan såg 

istället att behovet för förändring bäst tillgodosågs genom att möjligheterna 

vid ett tidsbestämt straff för mord utvidgades.14 

2.4 2009 års reform av mordparagrafen  

Regeringen ansåg att den då gällande lagstiftningen kunde uppfattas ha för 

få alternativ i straffskalan för mord, men att det inte fanns några skäl att 

ändra minimistraffet som även i fortsättningen skulle vara fängelse i tio år15 

och presenterade följande förslag: 

 

När det gällde den övre gränsen skulle livstidsstraffet fortsätta utgöra lagens 

strängaste straff. Det tidsbestämda straffet skulle dock inte kunna överstiga 

det kortaste straffet. En omvandling av livstidsstraffet, vilket i den 

dåvarande lagstiftningen betydde att fängelse i 18 år var det högsta 

tidsbestämda straffet som kunde utdömas för mord. Kortaste tid 

livstidsstraffet kan omvandlas till korrelerar med det högsta tidsbestämda 

straffet, vilket går att utläsa i lag (2006:45) om omvandling av fängelse på 

livstid 4§ sista stycket, vilket betyder att skulle det tidsbestämda straffet 

höjas eller sänkas skulle det kortaste straffet för livstid även höjas eller 

sänkas. Vid det tillfället såg regeringen ingen anledning till oro över att 

höjningen av det tidsbestämda straffet till fängelse i 18 år skulle påverka 

utdömandet av livstidsstraff.16  

 
                                                
13 SOU 2007:90, s. 16. 
14 Prop. 2008/09:118, s. 26f. 
15 Prop. 2008/09:118, s. 27f. 
16 Prop. 2008/09:118, s. 27f. 
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Genom de föreslagna ändringarna ansåg regeringen att de skapat utrymme 

för en mer nyanserad straffmätning vilket i sin tur bäst skulle uppfylla den 

viktiga principen om proportionalitet.17  

 

Den 1 juli 2009 ändrades straffskalan beträffande mord.  

                                                
17 Prop. 2008/09:118, s. 27f. 
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3 Livstidsstraffet i tidigare praxis 

 

3.1 NJA 1985 s. 510 - Svartsjukemordet 

Åtalet rörde mord där den åtalade uppsåtligen bragt en person om livet 

genom att ha avlossat två skott mot offret. Båda skotten träffade offret i 

överkroppen, som en kort stund senare avled.   

Högsta domstolen gjorde bedömningen att livstids fängelse inte ansågs vara 

normalstraffet för mord utan en friare bedömning ansågs vara lämplig vid 

valet av påföljd. I det aktuella fallet bestämdes påföljden till fängelse i 10 

år.18 

 

3.2 NJA 1999 s. 531 - Plånboksmordet 

Den åtalade hade olovligt tagit sig in i L.O:s och G.J:s hus och genomsökte 

huset, och stal en plånbok och en handväska. Den åtalade lämnade huset när 

målsägandena vaknade. Gärningsmannen återvände sedan till fastigheten 

och på garageuppfarten knivhögg/stack han L.O. till döds.                   

Högsta domstolen kom fram till att det inte gick att utläsa i 3 kap. 1 § BrB 

vad normalpåföljden för mord var utan det måste ske en samlad bedömning 

av alla faktorer, som kunde ha spelat en roll i fallet, därefter kunde en 

avvägning mellan det tidsbestämda straffet och livstidsstraffet ske. Det 

gjordes dock klart att livstidsstraffet förbehölls de mest kvalificerade 

morden, i sådana situationer, när mord innefattat inslag, som gör det särskilt 

grovt, som planerats, där särskild grymhet förelegat vid gärningsmomentet 

eller där det funnits fler än ett offer. Påföljden blev fängelse i 10 år.19  

 

 

                                                
18 NJA 1985 s. 510. 
19 NJA 1999 s. 531. 
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3.3 NJA 2007 s. 194 - Sambomordet 

I det aktuella fallet hade ett mord begåtts med kniv på en närstående person 

till gärningsmannen. Offret hade befunnit sig i sitt hem och inte haft 

möjlighet att skydda sig. Gärningsmannen visade enligt domstolen uppenbar 

likgiltighet till om offret kunde ha dött eller inte. Högsta domstolen anförde 

i domen att livstidsstraffet ska förbehållas de allvarligaste fallen. Trots 

omständigheterna som förelåg ansågs det inte vara tillräckligt allvarligt för 

att det skulle motivera fängelse på livstid. Påföljd bestämdes till fängelse i 

10 år.20 

 

3.4 NJA 2013 s. 376 - Depressionsmordet 

Målet gällde ett mord i Malmö 2012 där gärningsmannen dödat offret 

genom att sticka henne med kniv i magen och bröstet. Gärningsmannen och 

offret hade tidigare haft en relation där de fått två döttrar ihop, barnen var 

sex respektive tre år, när gärningen skedde. Mordet skedde inför barnen. 

  Högsta domstolen uttalade att straffskalan för mord är att betrakta som en 

glidande skala där omständigheterna och de olika faktorerna i fallet ska ha 

betydelse för var på straffskalan brottet ska hamna. Bedömningen ska ske i 

varje enskilt fall. Vidare hänvisar domstolen till förarbeten där 

omständigheter som bör tala i skärpande riktning bl.a. är om brottet riktat 

sig mot en närstående, att offret befunnit sig i en skyddslös ställning och att 

brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, t.ex. offrets 

barn.21  

  Domstolen gjorde bedömningen att normalstraffet för mord ska vara 

fängelse i 14 år, livstidsstraffet ska aktualiseras då det högsta tidsbestämda 

straffet 18 år inte är tillräckligt. Då utgångspunkten för mord ansågs vara  

14 år, men om det fanns omständigheter som talade för ett lägre straff skulle 

normalstraffet bestämmas till 12 år och fanns det utöver detta förmildrande 

                                                
20 NJA 2007 s. 194. 
21 Prop. 2008/09:118, s. 43. 
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omständigheter och personen fortfarande borde dömas för mord och inte 

dråp, borde det generera ett straff på fängelse i 10 år.  

  För att straffet istället skulle bestämmas till 16 år krävdes att 

omständigheterna tydligt talar för ett högre straff. För fängelse i 18 år 

behöver omständigheterna i fallet vara av mycket försvårande karaktär. 

Domstolen menade även att det 18-åriga fängelsestraffet skulle tillämpas 

restriktivt, då omvandlingslagen kan omvandla ett fängelsestraff på livstid 

till fängelse på 18 år. Klargjort sedan tidigare var att livstidsstraffet skulle 

utdömas för de allvarligaste fallen av mord.22  

 

 Domskäl 3.4.1

Av händelseförloppet i fallet gjorde domstolen bedömningen att gärningen 

skulle bedömas som mord, vilket motsvarar fängelse i 14 år. Domstolen 

kom dock fram till att det fanns omständigheter som talade för ett straff i 

högre riktning. Det första domstolen kommenterade var att gärningen skett 

mot en närstående och att gärningsmannen utnyttjat att offret befunnit sig i 

en skyddslös ställning och haft svårigheter att värja sig för angreppet. Sättet 

gärningen utfördes på visade stor hänsynslöshet från gärningsmannens sida. 

Gärningsmannen hade en tid innan mordet gjort sig skyldig till olaga 

frihetsberövande, vilket omöjliggjorde att offret och barnen kunde leva ett 

normalt liv. Det som domstolen dock fäste störst vikt vid var att 

gärningsmannen utförde brottet framför ögonen på deras gemensamma barn, 

vilket ses som total hänsynslöshet. Gärningen sågs som utomordentligt 

allvarlig och bedömdes ha ett synnerligen högt straffvärde.  

Bedömningen av fallet var att det förelåg tillräckligt många försvårande 

omständigheter för att fängelse på livstid skulle vara befogat. 

  Dock ansåg domstolen att det fann vissa förmildrande omständigheter. 

Gärningsmannen genomgick en rättspsykiatrisk undersökning som visade 

att han led av en psykisk störning vid gärningstillfället, något som också till 

viss del styrktes av den omfattande vittnesbevisningen. Detta skulle då leda 

                                                
22 NJA 2013 s. 376. 
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till att straffvärdet blev lägre. Högsta domstolen ansåg att brottet utgjorde 

fängelse i 18 år. Dock hade gärningsmannen avtjänat sitt straff för olaga 

frihetsberövande på ett års fängelse efter det att han begått mordet så med 

hänsyn till det dömdes han till fängelse i 17 år.23 

 

I tidigare praxis har Högsta domstolen uttryckt på ett tydligt sätt att 

livstidsstraffet ska vara förbehållet de allra allvarligaste formerna av mord. 

Så även om försvårande omständigheter förelegat har påföljden ändå 

bestämts till ett tidsbestämt straff, vilket kan tolkas så att ribban satts väldigt 

högt, kanske för högt. 

 

                                                
23 NJA 2013 s. 376. 
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4 De allvarliga våldsbrotten och 
samhällsutvecklingen 

I justitiedepartementets promemoria Ds 2013:55 redogörs för hur 

samhällsutvecklingen kan påverka hur vi ser på olika brottstyper och att 

samhället under en längre tid förändrat sin syn på övergrepp mot enskildas 

fysiska integritet. Samhället ser allvarligare på dessa former av angrepp, inte 

bara för skadan offret lider utan även dess omgivning.  

De allvarliga brotten leder till en utsprid rädsla och begränsningar hos 

människor.  

  Regeringen uppmärksammade problemet och genom ett flertal reformer 

försökte man låta lagstiftningen följa samma samhällsutveckling som skett 

rörande allvarliga våldsbrott.24  

 

Som tidigare redogjorts för (i uppsatsen) skedde en lagändring gällande 

påföljden för mord 2009. År 2010 skedde en större straffmätningsreform 

avseende flera andra allvarliga våldsbrott.25 

 

4.1 Det dödliga våldet perioden 1995-2015 

Brottsförebyggande rådets redovisade statistik rörande fall av dödligt våld 

visade i genomsnitt mellan åren 1995 och 2010 runt 90 fall per år.  

År 2011 och 2012 var antalet fall 81 respektive 6826 och för  

åren 2013 och 2014 uppgick siffran till 87 fall per år 27 

2015 redovisades en viss höjning med 112 fall, vilket var den högsta siffran 

under 2000-talet.28  

                                                
24 Ds 2013:55, s. 69. 
25 Prop. 2009/10:147. 
26 Prop. 2013/14: 194, s. 10.  
27 Slutlig brottsstatistik 2013, BRÅ, https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2014-
03-31-slutlig-brottsstatistik-2013.html, 31 mars 2014, Slutlig brottsstatistik 2014, BRÅ, 
https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-31-slutlig-brottsstatistik-
2014.html, 31 mars 2015. 
28 Konstaterade fall av dödligt våld 2015, BRÅ, https://www.bra.se/bra/nytt-fran-
bra/arkiv/press/2016-03-31-konstaterade-fall-av-dodligt-vald-2015.html, 31 mars 2016. 
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4.2 Livstidsstraffet förbehållet de allra 
allvarligaste fallen av mord? 

Trots att straffskalan för mord ändrades 2009 var normalpåföljden i regel 

inte livstidsfängelse. Regeringen menade att utvecklingen av livstidsstraffet 

berodde på att förarbetena tolkats snävare än vad tanken varit med 

lagändringen. Den samhällsutveckling som skett gällande hur man ser på 

allvarliga våldsbrott återspeglas inte i domstolarnas avgöranden beträffande 

mord. Regeringen fann varken stöd i brottsstatistiken, då det dödliga våldet 

fram till 2013 hade minskat eller att en skärpning av straffnivån skulle verka 

i avskräckande syfte för att förmå en potentiell gärningsman att avstå från en 

brottslig gärning. 

Regeringen pekade istället ut att den främsta anledningen till varför en 

skräpning av användandet av livstidsstraffet borde ske, var att mord utgör 

ett angrepp på den mest grundläggande av våra rättigheter, allas vår rätt till 

liv. Genom utdömande av livstidsstraff skickas signaler att mord är en 

handling som fördöms av samhället. Regeringen menade också att fängelse 

på livstid på ett tydligare sätt signalerar avståndstagande och vilken attityd 

samhället har gentemot allvarliga våldsbrott.  

  Regeringen föreslog att ytterligare skärpning borde ske med anledning av 

vad som ovan redovisats. Förslagets omfattning gällde de fall av mord, som 

ansågs ha ett mycket högt straffvärde, men där det ändå hade utdömts ett 

tidsbestämt straff, i situationer likt dessa borde en skärpning till fängelse på 

livstid ske.29 

   

 

 

 
 
 

                                                
29 Prop. 2013/14:194, s. 14f. 
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4.3 Remissinstansernas kritik  

Nedan följer ett urval av den kritik som framfördes mot lagförslaget. 

Hovrätten för Västra Sverige hade invändningar på om samhällets syn på 

mord och andra allvarliga våldsbrott verkligen hade förändrats så mycket 

sedan 2009 års lagändring gällande straffskalan för mord. Avskaffandet av 

preskriptionstiden för mord och dråp ansågs vara tillräckliga för att efterleva 

de förändringar som skett i samhället. Både Hovrätten för Västra Sverige 

och Göteborgs tingsrätt påpekade att förslaget direkt skulle motarbeta det 

syfte 2009 års ändringar hade om en mer nyanserad straffmätning. 

  Några av remissinstanserna menade att det skulle kunna uppfattas som 

orättvist att mord med försvårande omständigheter och att t.ex. personer, 

som döms för seriemord eller terrordåd dömdes till samma straff.30   

 

 Utformningen av lagtexten. 4.3.1

Förslaget som presenterades i promemoria (Ds 2013:55) löd enligt följande; 

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på livstid eller på 

viss tid, lägst tio och högst arton år.31  

Flera av remissinstanserna som uttalade sig om lagförslaget hade synpunkter 

på lagtextens utformning. Kritiken som framfördes var bl.a. att tydligheten, 

legaliteten och förutsebarheten inte var uppfyllda på ett tillfredställande sätt. 

Att lagförslaget inte ansågs tillräckligt tydligt motiverades med att det inte 

ur lagtexten gick att utläsa att livstids fängelse skulle tillämpas när det 

förelåg försvårande omständigheter. De menade att det inte på något sätt var 

en lösning att lagstifta genom förarbetsuttalanden, då domstolarna inte är 

bundna av detta. Även frågor kring rättsäkerheten väcktes. 

För att lagförslaget skulle kunna tillämpas i praktiken krävdes mer än bara 

en ändring av ordningsföljden i lagtexten. Det ansågs finnas vissa 

frågetecken kring varför det preciseras vad som anses vara normalstraff för 

                                                
30 Prop. 2013/14:194, s. 15f. 
31 Ds 2013:55, s. 9. 
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brottet, något som bryter mot systematiken i brottsbalken. Flera av 

remissinstanserna presenterade egna förslag där det i straffskalan skulle stå 

att fängelse på livstid skulle utdömas om det förelåg försvårande 

omständigheter. Brottsförebyggande rådet uttalade att det fanns risk en för 

att den så kallade tröskeln, som föreligger vid försvårande omständigheter 

kunde komma att höjas vid tillämpningen av lagen för att bevara ett visst 

utrymme för de grövsta formerna av mord med resultatet att lagändringen 

inte fick den eftersökta effekten. Domstolsverket påpekade att det fanns skäl 

att ifrågasätta lagtexten eftersom det kunde uppstå gränsdragningsproblem 

då det även i framtiden krävdes en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter rörande varje enskilt fall och ansåg även att det direkt ur 

lagtexten bör kunna utläsas vad som borde vara utgångspunkten för straff 

beträffande mord. Förslaget som Svea hovrätt, Åklagarmyndigheten m.fl. 

förespråkade löd enligt följande: Den som berövar annan livet, döms för 

mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst 18 år, eller, om 

omständigheterna är försvårande på livstid.32 

Regeringen ansåg att mycket av den kritik som presenterats av 

remissinstanserna var befogad och inte gick att bortse från. Det förslag som 

Svea Hovrätt, Östersunds tingsrätt, Åklagarmyndigheten och 

Brottsoffermyndigheten förespråkade, där straffskalan föreskrev fängelse på 

livstid om omständigheterna var av försvårande form tillstyrktes av 

regeringen. Detta skulle då leda till att straffskalan för mord fick en övre del 

med påföljden livstids fängelse för brott med ett straffvärde motsvarande 

detta straff. För att definiera vilka situationer som utgjorde ett straff på den 

övre delen av straffskalan var utgångspunkten regleringen i 29 kap. 2§ 

brottsbalken, vilket anger vad som särskilt ska beaktas som försvårande 

omständigheter. Det är dock inte en uttömmande uppräkning av 

omständigheter utan andra omständigheter kan också tillmätas betydelse, 

som leder till ett höjt straffvärde. Regeringen såg inga problem rörande 

lagstiftningstekniken där de försvårande omständigheterna genererar ett 

                                                
32 Prop. 2013/14:194, s. 19f. 
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högre straffvärde och hänvisade bl.a. till grundlagen som har ett liknande 

upplägg.33 

 Lagrådets kritik 4.3.2

Lagrådet ställde sig dock tveksam till att lagändringen saknade 

gradindelning och ansåg att det fanns en risk att ändringen skulle bli 

tämligen marginell och lagtekniskt skulle det istället leda till en begränsad 

möjlighet att utdöma fängelsestraff på livstid.34  

Vidare menade lagrådet att det förslag som bl.a. Svea hovrätt presenterat 

utgjorde stor risk för tolkningssvårigheter, då utformningen av lagregeln 

stadgade att om omständigheterna var försvårande ska fängelse på livstid 

vara obligatoriskt. Detta leder till att tidsbestämt fängelsestraff försvinner, 

vilket enligt lagrådet inte var tanken utan det ska vara möjligt att döma till 

tidsbestämt fängelsestraff även när det föreligger försvårande 

omständigheter.35  

Lagrådets förslag var att bestämmelsen skulle delas upp i två meningar, där 

den andra meningen uttryckte att om omständigheterna var försvårande, får 

dömas till livstid36  

Regeringen svarade lagrådet med att uttala sig om gradindelningen och 

delade inte lagrådets uppfattning och menade att den då gällande lagtexten 

endast angav; fängelse på viss tid, lägst tio och högst 18 år eller på livstid, 

vilket ledde till att domstolarna var tvungna att söka ledning via förarbeten 

och praxis. I förarbetena och praxis angavs att försvårande omständigheter 

inte var tillräckligt för att döma till fängelse på livstid, utan det krävdes mer, 

exempelvis flera mord eller att gärningsmannen återfallit i brott av särskild 

allvarlig karaktär. Detta menade regeringen skulle leda till raka motsatsen 

än vad syftet var med lagändringen, vilket var en markant skärpning.  

                                                
33 Prop. 2013/14:194, s. 21. 
34 Prop. 2013/14:194, s. 21 
35 Prop. 2013/14:194, s. 22 
36 Prop. 2013/14:194, s. 22f. 
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Regeringen ansåg inte heller att det var upp till domstolen att döma till 

fängelse på viss tid om omständigheterna var försvårande utan lydelsen 

säger, om omständigheterna är försvårande, på livstid. Dock finns det 

möjlighet till tidsbestämt straff även om omständigheterna är försvårande 

bl.a. genom att tillämpa 29 kap. 5 § brottsbalken de så kallade 

billighetsskälen.  

Lagrådets förslag om det förelåg försvårande omständigheter, får dömas till 

livstid återspeglade inte syftet regeringen hade med lagändringen och 

formuleringen uppfyllde inte kraven på tydlighet eller att det gick att 

återfinna liknande formulering i strafflagstiftningen.37  

Det slutgiltiga förslaget och nuvarande mordparagraf som trädde i kraft den 
1 juli 2014, lyder enligt följande: 

3 kap. Om brott mot liv och hälsa 

1 § Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, 

lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på 

livstid. Lag (2014:274). 

4.4 Regeringen syn på försvårande 
omständigheter? 

Som utgångspunkt vid en bedömning var praxisdomar, där påföljden blivit 

fängelse i 15-18 år samt fängelse på livstid (se avsnitt 3). Vidare hänvisade 

regeringen till Åklagarmyndighetens promemoria från 2011, 46 fall med 81 

domar mellan den 1 juli 2009 och den 23 juni 2011 samt till 

Justitiedepartementets promemoria Ds 2013:55 avsnitt 3.4.2.38  

I 19 av 46 fall har påföljden för mord fastställts till fängelse mellan 15 och 

18 år. Omständigheterna som redovisats kommenteras i promemorian som 

mindre enhetliga, vilket ledde till att sammanfattningen av 

omständigheterna blev svårare. Slutsatsen är att våldsanvändningen är mer 

omfattande med inslag av råhet och grymhet än där påföljden bestämdes till 

                                                
37 Prop. 2013/14:194, s. 21f. 
38 Prop. 2013/14:194, s. 23. 
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fängelse upp till 14 år. Brotten var även mer utstuderade, omfattades av 

större planering och händelseförloppet pågick under längre tid. I dessa fall 

använde gärningsmannen antingen kniv, handelsvapen, andra tillhyggen 

eller någon form av brännbar vätska. Motiven bakom gärningarna skiljer sig 

från hedersrelaterade, överfall som slutligen lett till mord och i några fall i 

kombination med sexuellt våld eller att mordet föregåtts av våldsbrott mot 

offret.  

I nio av de 46 fallen bestämdes påföljden för mord till livstids fängelse. I tre 

av fallen hade gärningsmännen begått dubbelmord, två av fallen hade mord i 

kombination med grov våldtäkt respektive två fall av våldtäkt. I övriga fall 

fanns bl.a. inslag av rån, permission från ett redan avtjänande livstidsstraff 

för mord, grov mordbrand samt andra straffvärda omständigheter. 

Vidare slår Åklagarmyndigheten fast att det inte redovisas med någon 

exakthet vilka omständigheter som anses bör föreligga för att brottet ska 

utgöra den mest allvarliga formen av mord. Följande omständigheter har 

dock ansetts som viktiga eller betydelsefulla vid straffmätningen; 

- då händelseförloppet pågått kort eller lång tid, 

- då offret lidit av dödsångest eller blivit utsatt för psykiskt lidande, 

- då offret varit fysiskt svagare, äldre, försvarslös eller haft svårighet 

att värja sig, 

- då mordet följts av planering eller att gärningsmannen visat särskild 

förslagenhet, 

- då det funnits tillfälle för gärningsmannen att besinna sig eller avstå 

gärningen, 

- då gärningen utförts med brutalitet, grymhet eller på bestialiskt vis, 

- då gärningsmannen tagit till åtgärder för att offret inte skulle hittas 

eller få möjlighet till vård, 

- då gärningen skett i offrets hem eller då det skett på en allmän plats, 

- då offer och gärningsman varit närstående eller på annat sätt varit 

nära offret,  

- då gärningen föranletts med annan allvarlig gärning, t.ex. rån,  
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- då gärningsmannen tidigare dömts för mord eller dråp,39 

- då gärningen syftat till att dölja eller främja annan brottslighet, 

- då gärningen inneburit angrepp på någon i dennes tjänsteutövning.40 

För vidare vägledning kring vad som gäller som försvårande omständigheter 

ska 29 kap. 2 § brottsbalken alltid beaktas vid bedömning av straffvärdet 

utöver vad varje enskild brottstyp föreskriver.  

 

                                                
39 RättsPM 2011:6, s. 4f. 
40 Prop. 2013/14:194, s. 24. 
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5 Senare praxis mål B 4653-15 
gällande straffet för mord. 

Målet handlade om påföljden sedan JR befunnits skyldig till mord och 

misshandel av normalgraden. Misshandelsbrottet begicks av JR mot dennes 

sambo PB. JR hade slagit PB i ansiktet, på ryggen och armarna. 

Misshandeln ledde till sårskador, underhudsblödningar, blåmärken, smärta 

och ömhet. Beträffande mordet är följande klarlagt. JR och MK kände 

varandra sedan tidigare, och hade umgåtts hela dagen den 30 december 

2014, som ledde fram till mordet. De konsumerade stora mängder alkohol 

samt tog lugnande och sömngivande läkemedel(i form av benzodiazepiner).  

Natten till den 31 december blir JR och MK osams, vilket resulterade i att 

JR tog till våld mot MK. Han utdelade slag mot MK med både knytnävar 

och en bultsax. När slagen med bultsaxen utdelades mot MK befann han sig 

sittandes eller liggandes på golvet. Efter en uppmätning av alkoholhalten i 

MK:s blod, vilket var 3,43 promille, konstaterades att han var kraftigt 

berusad vid gärningstillfället. Efter angreppet på MK lämnade JR 

lägenheten en kort stund, därefter återvände han och skar MK två gånger 

djupt över halsen. Det konstaterades senare att MK bara kunde varit vid liv 

en kort tid efter överfallet, högst några minuter.  

Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse på livstid, medan hovrätten 

dömde till ett tidsbestämt straff på sjutton år och sex månader.41  

Högsta domstolen tog i sitt avgörande upp lagändringen från 2014 och hur 

den nya lagtexten överensstämmer med legalitetsprincipen. Förutom 

föreskriftskravet, analogiförbudet och förbudet mot retroaktiv lagstiftning 

poängterade domstolen att legalitetsprincipen fungerar som en garanti för 

rättssäkerheten, då lagstiftningen måste vara förutsebar när den enskilde kan 

bli föremål för straffrättsligt ingripande. Det kan då också ställas krav på att 

straffbuden ses som rimliga och att straffbestämmelserna är formulerade 

begripligt och i tillräcklig grad tydligt.  
                                                
41 NJA 2016 s.3, s.4. 
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Högsta domstolen menade att legalitetsprincipen berör även 

påföljdsområdet trots att den primära betydelsen är om någon kan dömas till 

straffrättsligt ansvar. Det ska finnas straffskalor för olika brott samt att 

regler för påföljdsbestämningen kan utläsas av domstolarna. Regleringen 

måste vara så tydlig att olika domstolar tolkar och behandlar lika fall lika. 

Högst domstolen hänvisar bl.a. till brottsbalkens 29 kap. 1§ första stycket, 

där beaktandet av en enhetlig rättstillämpning vid påföljdsbestämning 

omnämns.  

Högsta domstolen tog även upp de invändningar Lagrådet haft (på 

propositionen) och menade att lagtextens formulering snarare skulle 

begränsa möjligheten till utdömande av livstidsstraffet. 

Det Högsta domstolen kom fram till gällande 2014 års lagändring var 

följande: då livstidsstraffet är lagens strängaste straff och det utgör ett 

synnerligen hårt ingripande mot den enskilde ställs det specifika krav på att 

lagstiftningen formulerats på ett tydligt vis. Ur den nya lagtexten går det inte 

att utläsa de motiv och innebörd som lagstiftaren haft med lagändringen. 

Vidare håller Högsta domstolen med Lagrådet i kritiken att det snarare 

begränsar möjligheten till utdömande av livstidsstraff och utgör absolut inte 

en straffskärpning. Det ansågs inte att på ett korrekt sätt finnas möjlighet att 

få motiven till lagändringen att falla in under lagtexten. Lagens ord ska ha 

företrädde så Högsta domstolens tolkning var efter godtagbar läsning av 

lagtexten att den inte innebar någon förändring av det tidigare rättsläget. 

Den nya lagtexten utgjorde istället bara ett förtydligande av den tidigare 

lagtexten. Slutsatsen Högsta domstolen drog var att 2014 års lagändring var 

en omformulering av brottsbalkens 3 kap. 1 § vilket inte förändrade 

rättsläget sedan 2009 års reformering av straffskalan för mord.  

Påföljden i målet fastställdes till fängelse i sexton år.42 

                                                
42 NJA 2016 s.3. 
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5.1 Petter Asp professor i straffrätt och 
justitieråd  

Petter Asp skrev 2016 en artikel Straffet för mord- en text om rollfördelning, 

styrning, legalitet och kvalitet(artikeln publicerades innan han utsågs till 

justitieråd i september 2016) där han menade att fram till 1989 års reform 

hade domaren större möjlighet att fastställa påföljd. Tanken med reformen 

var att maktutövningen skulle vara lagbunden och att legalitetsprincipen 

skulle få större utrymme även vid påföljdsbestämning.43 Dessutom anser 

han att kravet på förutsebarhet inte kan ställas hur högt som helst och att de 

allmänna reglerna om straffmätning och påföljdsval karaktäriserats av en 

viss öppenhet och obestämdhet. Det som skedde med 2014 års reform var 

enligt Petter Asp att den var alltför obestämd. Han ser inga problem med att 

bestämmelsen i 3 kap. 1 § brottsbalken skulle stå i strid med 

legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Problemet han likt flera andra 

uttalat var just att syftet med lagändringen var att skärpa straffmätningen vid 

mord samtidigt som formuleringen av lagtexten närmast gav uttryck för 

motsatsen.44 Han menade att i och med att det lades till försvårande i 

lagtexten tillförde man ytterligare en förutsättning som var tvungen att 

uppfyllas för att döma till livstid, vilket ledde till att domstolen blev mer 

begränsad än tidigare. Nu räckte det inte med att en person (i) dödar (ii) en 

annan människa utan det krävdes dessutom (iii) att omständigheterna var 

försvårande.45 Det bör heller inte vara så att en huvudregel har som 

förutsättning att några särskilda villkor måste vara uppfyllda om 

omständigheterna är försvårande, vilket Petter Asp menar att det Lagrådet 

påpekade i förslaget var att ”normalfallet” är motsägelsefullt, då 

lagändringen i praktiken menar att livstid ska utdömas i en majoritet av 

fallen. 

                                                
43 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 159f. 
44 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 162. 
45 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 163. 
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Han visar detta genom en ganska enkel men rimlig formel, där han menar att 

om man har ett visst antal fall som är att hänföra till a eller b utan några 

angivna kriterier, kommer införandet av en tilläggsförutsättning för att välja 

b med stor sannolikhet inte öka tillämpningsområdet för b. 

 

Före ändringen  Efter ändringen 

Om X så a eller b  Om X så a eller, om Y, b 

Trots det menar Petter Asp att det var precis vad lagstiftaren försökte göra.46 

Högsta domstolen uttalade ”motivuttalanden till lagändringen på ett 

godtagbart sätt kan inordnas under lagtexten”47 Analogiförbudet måste 

kunna inordnas under en lagtext annars görs det en analogisk tillämpning 

eller att tillämpning sker vid sidan av lagen vilket strider mot förbudet.48 

Petter Asp ansåg också att lagtexten med formuleringen ”försvårande” är att 

se som ett väldigt obestämt uttryck som inte ger möjlighet att skapa några 

betydande gränser.49 Inte heller lyckades lagstiftaren ge tillräckligt med 

exempel på tänkbara konkreta gärningar som skulle inordnas under den 

delen av straffskalan som utgjorde livstids fängelse, vilket han menar 

framför allt är den del som Högsta domstolen och Lagrådet sett som 

problem med utformningen av lagtexten.50 

Hade inte bestämmelsen kunnat tolkas i ljuset av förarbetena?              

Högsta domstolens beslut var inte enigt och minoriteten menade att vid 

tillämpningen av bestämmelsen skulle syftet lagstiftaren hade respekteras. 

Även om resultatet lett till oförutsebarhet för den som endast sett hur 

lagtexten förändrats, men det ansågs inte stå i strid med legalitetsprincipens 

analogiförbud. Petter Asp väljer istället att gå på majoritetens linje, där han 

                                                
46 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 163f. 
47 NJA 2016 s.3, s10. 
48 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 164. 
49 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 165. 
50 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 166. 
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menar att om förändringarna i lagtexten inte över huvud taget 

överensstämmer med motiven måste man nog räkna med att det tar stopp. 

”Att lagtexten sätter en gräns för motivens betydelse – bör i en rättsstat 

rimligen kunna accepteras av alla”51 

 

5.2 Riksåklagarens skrivelse till Högsta 
domstolen 

Anders Perklev, riksåklagare (RÅ) skrev i svarsskrivelse ÅM 2015/7049 till 

Högsta domstolen gällande mål B 4712-15 att innan domen från den 3 

februari 2016 (NJA 2016 s.3) användes som grund vid ytterligare avgörande 

av domstolen, borde reformen från 2014 gällande straffmätningen för mord 

bli föremål för prövning av Högsta domstolen i dess helhet, där samtliga 

justitieråd skulle delta. Den bedömning Högsta domstolen gjorde i frågan, 

gällande att legalitetsprincipen inte på ett godtagbart sätt var uppfyllt, var 

tämligen okänt sedan tidigare och han menade att det saknades stöd både i 

Regeringsformen och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna 

att principen skulle ha en sådan långtgående verkan52 samt att Lagrådet inte 

kommenterat att lagtexten skulle bryta mot legalitetsprincipen.  

Han menade också att i princip alla avgöranden från tingsrätter och 

hovrätter, som har utdömt ansvar för mord sedan lagändringen, har tolkat 

lagtexten i en skärpande riktning av straffet vid mord. Varken 

legalitetsprincipen eller lagtextens utformning har utgjort hinder för 

rättstillämpningen av underinstanserna. Anders Perklev skriver i sitt 

yttrande att om lagändringen ska gälla eller inte är av mycket stor principiell 

                                                
51 Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk 
publikation nummer 1/2016, s. 167. 
52 Jfr här Petter Asp kommentar i Asp, Straffet för mord- en text om rollfördelning, 
styrning, legalitet och kvalitet, Juridisk publikation nummer 1/2016, s. 166, till RÅ:s 
svarsskrivelse ÅM 2015/7049, påstående om uttalandena Högsta domstolen gjorde gällande 
legalitetsprincipen samt att det saknade stöd i regeringsformen och Europakonventionen. 
Asp menar att det nog kan stämma att den aspekt av legalitetsprincipen diskuterats i liten 
utsträckning. Men han anser att det står klart att det också på påföljdsområdet finnes en 
allmän legalitets-, förutsebarhets-, eller lagbundenhetsaspekt som måste behandlas då de 
går rakt emot vad som uttalats i förarbetena.  
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betydelse, både när det kommer till hur domstolarna ska döma samt för 

formuleringen av nya lagar.53 

 

Högsta domstolen prövade frågan på nytt i mål B 4712-15 som avgjordes 21 

juni 2016, domstolen var av den åsikten att det inte fanns anledning att inte 

följa bedömningen som gjorts i NJA 2016 s.3.54 

 

                                                
53 ÅM 2015/7049, s 3ff. 
54 Högsta domstolen B 4712-15.  
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6 Ett nytt försök att reformera 
lagen? 

Samtliga partier i Sveriges riksdag förutom vänsterpartiet vill se över och 

skärpa lagstiftningen rörande livstidsstraffet visar en enkät som SVT 

Nyheter gjort. Beatrice Ask (M) f.d. justitieminister anser att en ny 

lagstiftning måste tas fram så att fängelse på livstid blir normalstraff för 

mord.55 Morgan Johansson (S) Sveriges justitieminister svarar på en 

skrivelse från Beatrice Ask, där hon undrar, vilka åtgärder regeringen 

kommer att vidta för att säkerställa riksdagens avsikt med den lagändring 

som trädde i kraft 2014. Frågan var ställd mot bakgrund av domen som 

avkunnades av Högsta domstolen 3 februari 2016. Morgan Johansson 

uttalade i sitt svar var att i och med Högsta domstolens tolkning av lagtexten 

riskerar den lagändring, som gjorts inte att få det genomslag som var tänkt, 

vilket inte ansågs tillfredsställande. Regeringen är beredd att se över vilka 

åtgärder, som bedöms nödvändiga för att riksdagens beslut från 2014 ska få 

genomslag i praktiken.56 

 

I oktober 2016 fick en utredare i uppdrag att bl.a. överväga hur 3kap. 1§ 

brottsbalken bör utformas med en straffskärpning där en ökad användning 

av fängelse på livstid ska åstadkommas. Utgångspunkt ska vara 2014 års 

riksdagsbeslut gällande lagstiftningen och särskilt beaktande av 

legalitetsprincipen ska göras.  

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.57 

6.1 Avslutande kommentarer 

I början på 2000-talet såg man att utdömandet av livstidsstraffet succesivt 

tenderade att ökat i förhållande till det tidsbestämda straffet.                  

Detta förändrades i och med Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 

                                                
55 Ericson, SVT Nyheter, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/flera-partier-vill-skarpa-
livstidsstraffet, 17 januari 2017. 
56 Dnr Ju2016/01071/POL, svar på fråga 2015/16:750. 
57 PM Ju2016/07750/LP, Uppdrag angående utformning av straffbestämmelsen om mord. 
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s.194, då domstolen klart och tydligt uttalade att livstidsstraffet skulle vara 

förbehållet de alla allvarligaste fallen av mord, vilket resulterade i att 

livstidsstraffet som påföljd användes mindre(se avsnitt 2.2). 2009 års 

lagreform gjorde att påföljdsmöjligheterna ökade från att enbart kunna välja 

mellan fängelse i 10 år eller fängelse på livstid. Nu infördes en mer 

nyanserad straffskala, som gav domstolarna ett större utrymme vid 

bestämmandet av påföljd. Regeringen ansåg inte att livstidsstraffet vid mord 

tillämpades på ett tillfredställande sätt och att domstolarna tolkade 

förarbetena för snävt i sina avgöranden(se avsnitt 4.2). Dessutom menade 

regeringen att det skett en samhällsförändring gällande synen på brott mot 

enskildas fysiska integritet och att lagstiftningen skulle följa 

samhällsutvecklingen(se avsnitt 4). Regeringens främsta anledning till att en 

skärpning av livstidsstraffet krävdes var att mord angrepp rätten till liv hos 

en annan människa, något som inte kan tolereras. Genom en ökning av 

utdömandet av livstidsstraffet skulle detta ha en normativ effekt och på ett 

tydligt sätt signalera det ställningstagande samhället gjorde till allvarliga 

våldsbrott. Därför ansåg regeringen att de fall av mord, som hade ett mycket 

högt straffvärde hädanefter skulle leda till fängelse på livstid(se avsnitt 4.2).  

 

Redan på förslagsstadiet fanns indikationer från remissinstanserna på att det 

kunde uppstå problem med utformningen av lagförslaget.  

Det förslag som presenterades i Ds 2013:55 lydde; 

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på livstid eller på 

viss tid, lägst tio och högst arton år. Kritiken som bland annat framfördes 

var att det inte tillräckligt tydligt gick att utläsa att om det förelåg 

försvårande omständigheter vid mord skulle livstidsstraffet tillämpas. Det 

poängterades att lagstiftning genom förarbetsuttalande inte var rätt 

tillvägagångssätt, då domstolarna inte var bundna till detta. Lagrådets kritik 

syftade främst till att de inte trodde att förändringen skulle leda till någon 

betydande skillnad i utdömandet av livstidsstraffet dels på grund av 

avsaknaden av gradindelning dels ur en lagtekniskt synpunkt. Förslaget 

Svea hovrätt m.fl. presenterade och som senare kom att ligga till grund för 
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regeringens förslag fick även det kritik, då det enligt lagrådet uteslöt 

möjligheten att döma till tidsbestämt fängelsestraff.  

Regeringen lyssnade till viss del på kritiken och formulerade ett nytt förslag, 

som senare antogs som ny lagstiftning;  

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst 

tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på 

livstid. ( se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2) 

Min åsikt är likt den Petter Asp uttalade, att det är ganska självklart, att om 

det läggs till ytterligare en omständighet, som måste uppfyllas för att straffet 

ska kunna tillämpas blir det svårare att tillämpa(se avsnitt 5.1). När det 

gäller utformningen av lagstiftningen, tror jag helt enkelt att regeringen i sin 

egen övertygelse såg det som en självklarhet vad syftet med lagändringen 

betydde och hur den skulle tillämpas att de inte lyssnade tillräckligt noga på 

den kritik som framfördes av bl.a. remissinstanserna och lagrådet.  

 

Högsta domstolen var inte enig i sitt beslut om lagstiftarens syfte med 

lagstiftningen borde ha respekterats. Enligt mig går det inte ur 

formuleringen av lagtexten att utläsa vilka motiv, som fanns från 

lagstiftaren. Självklart finns det möjlighet att söka svar och vägledning i 

förarbetena, men när det kommer till en så pass allvarlig fråga som att döma 

en person till lagens strängaste straff - fängelse på livstid, anser jag att det 

på ett tydligare sätt måste kunna utläsas i lagtexten vilka  de bakomliggande 

motiven är. Diskussionen om Högsta domstolen kunde ha tolkat 

lagstiftarens motiv utan att bryta mot legalitetsprincipen går isär, men som 

nämndes i kritiken från remissinstanserna är lagstiftande genom 

förarbetsuttalande inte rätt väg att gå, särskilt inte när det handlar om att 

döma en person till livstids fängelse.  

 

Högsta domstolens avgörande i målet B 4653-15 ledde inte till någon 

skärpning av påföljden för mord. Jag anser det häpnadsväckande att 

regeringen lyckades formulera en lag, som tolkades tvärtemot intentionerna. 

Jag är ganska säker på att det inom en snar framtid kommer att presenteras 

ett nytt förslag, där syfte och motiv till lagstiftningen med tydlighet och 
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förutsebarhet uppfylls i lagtexten, vilket kommer att leda till att 

normalpåföljden för mord med försvårande omständigheter blir fängelse på 

livstid. 
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