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Summary 
Before 2006, the only way life sentences could be converted was through 

governmental clemency. The adoption of the 2006 Conversion of Life 

Imprisonment Act (2006:45) (OmvL), however, increased the possibilities for 

prisoners serving life in prison to have their sentences commuted to a set 

number of years. The purpose of the adoption was to improve legal 

predictability for inmates, their relatives, and The Prison and Probation 

service (KRV) in its work with convicted felons.  

 

In the preparatory works for the new act –  as well as in NJA 2008 p. 579 – 

the risk of recidivism amongst perpetrators of serious offenses was designated 

as an absolute obstacle to the conversion of life sentences. The risk of 

recidivism thus holds a superposition amongst the criteria that the court must 

consider when deliberating on commuting the sentence of an inmate.  

 

The National Board of Forensic Medicine (RMV) estimates the inmates’ risk 

of recidivism. Their investigation, which is summarized in a statement and 

subsequently sent to the court, rates the inmate’s risk of becoming a 

reoffender as either low, medium, or high.  

 

The purpose of this essay is to critically examine from a rule of law 

perspective the regulatory system for the commuting of life sentences. The 

rule of law is in this essay defined as predictability and equal treatment. 

 

The investigation shows that the regulatory framework for commuting life 

sentences is deficient with regard to the notion of legal certainty. The Swedish 

Supreme Court has stated that a concrete and significant risk of recidivism in 

serious offenses constitute an absolute obstacle for conversion. What 

constitutes a serious offense, however, is not defined. Thus, it is difficult for 

the individual to predict whether there is a risk of such a serious offense. The 

investigation also shows that the court in its assessments takes into account 
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whether the convicted person himself participated in promoting his 

reintegration in society. The commuting of a life sentence therefore seems 

like something one must deserve, rather than a punishment for previous 

crimes.  

 

It is worth noting that the RMV and the Court – while attaching great value 

to certain factors, such as substance abuse – does not clarify exactly how the 

risk of relapsing into, for example substance abuse, may be linked to the risk 

of reoffending. Additionally, it is also worth remembering that a report from 

2005 showed the predictive ability of risk assessment instruments being at 

best 75%, meaning that one out of four risk assessments is incorrect.  

 

It can be stated, then, that the Conversion of Life Imprisonment Act is – from 

a rule of law point of view – an improvement compared to the previous system 

of conversion by government clemency. However, this prima facie 

improvement does not mean that the regulation of commuting sentences 

meets the requirements of legal certainty. 
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Sammanfattning 
Livstids fängelse kunde innan 2006 endast tidsbestämmas genom det s.k. 

nådeinstitutet. Genom införandet av lag (2006:45) om omvandling av fängelse på 

livstid utökades möjligheten för livstidsfångar att få sitt straff tidsbestämt. Syftet 

med införande av lagen var att förbättra förutsebarheten, inte bara för de intagna utan 

även för de dömdas anhöriga och KRV vid dess arbete med de intagna. 
  
I motiven till omvandlingslagen, samt i NJA 2008 s. 579, betonades att risken för 

återfall i allvarlig brottslighet ska utgöra ett absolut hinder för omvandling av 

fängelse på livstid. Kriteriet intar således en särställning bland de kriterier som 

domstolen ska beakta. Rättsmedicinalverket är den myndighet som ska utreda den 

dömdes risk för återfall i allvarlig brottslighet. Utredningen, som sammanfattas i ett 

utlåtande till domstolen, ska gradera den dömdes risk som låg, medelhög eller hög.  

 
Syftet med framställningen är att ur ett rättssäkerhetsperspektiv kritiskt granska 

regleringen för omvandlingen av fängelse på livstid. Begreppet rättssäkerhet 

definieras i framställningen som förutsebarhet och likabehandling. 

 

Arbetet visar att regleringen för omvandlingsprövningen brister i flera aspekter vad 

gäller rättssäkerhet. Högsta domstolen har uttalat att en konkret och beaktansvärd 

risk för återfall i allvarlig brottslighet utgör ett absolut hinder mot omvandling. Vad 

som utgör allvarlig brottslighet är dock inte definierat. Det är således svårt för den 

enskilde att förutse huruvida det föreligger risk för sådan allvarlig brottslighet. 

Utredningen visar även att domstolen i sina bedömningar beaktar huruvida den 

dömde själv deltagit i att främja sin återanpassning till samhället. Här ter sig 

omvandling av livstidsstraffet snarare som något man måste förtjäna än ett straff för 

tidigare brott.  

 
Det noteras i utredningen att RMV och tingsrätten lägger stor vikt vid vissa faktorer, 

exempelvis missbruk. Det framgår dock ej hur risken för återfall i missbruk kan 

kopplas till risken för återfall i allvarlig brottslighet. Anmärkningsvärt är också att 

en rapport från 2005 visar att den prediktiva förmågan hos 

riskbedömningsinstrument som bäst är 75%, vilket innebär att var fjärde 

riskbedömning är fel.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Omvandlingslagen,  jämfört med 

nådeinstitutet, är en förbättring ur ett rättssäkerhetsperspektiv. En förbättring innebär 

dock inte att rättssäkerheten automatiskt är uppfylld.  
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1 Inledning  

1.1 Omvandlingslagen och rättssäkerhet  
I Sverige kan fängelse utdömas på viss tid eller livstid. Fängelse på 

livstid är det strängaste straffet som kan utdömas i Sverige. Mord, grovt 

spioneri, människorov och uppror är exempel på brott som har livstids 

fängelse i straffskalan.1  Genom införandet av lag (2006:45) om omvandling 

av fängelse på livstid2 utökades möjligheten för livstidsfångar att få sitt straff 

omvandlat till ett tidsbestämt straff. Innan år 2006 och omvandlingslagens 

införande tidsbestämdes livstidsstraffet genom det så kallade 

nådeinstitutet. Institutet, som numera regleras i 12 kap. 9 § RF, innebar (och 

innebär fortfarande) att regeringen genom nåd kunde mildra eller efterge 

brottspåföljd. Således kunde livstidsstraffet endast omvandlas till ett 

tidsbestämt straff genom regeringens nåd. Vid sådana nådeärenden behövde 

(och behöver) inte regeringen redovisa de skäl som föranlett beslutet om nåd.  

 

Som skäl för införandet av omvandlingslagen 

framhävdes nådeinstitutets bristande förutsebarhet avseende de krav eller 

förutsättningar som ställs för att bli benådad. Kritikerna av systemet menade 

att den bristande förutsebarheten inte bara drabbade den dömde och dess 

anhöriga, men även Kriminalvården och arbetet med återanpassning för den 

intagne.3 Efter OmvL införande uttalade Högsta domstolen4 i NJA 2008 s. 

579 I-III att det endast är risken för återfall i allvarlig brottslighet som kan 

utgöra ett absolut hinder för omvandling av fängelse på livstid. Det finns 

således skäl att granska utredningen och bedömningen avseende risken för 

återfall i allvarlig brottslighet. Hur utreds risken för återfall i allvarlig 

brottslighet och hur förhåller sig regleringen av omvandling till rättssäkerhet?  

 

 
1 Se 3 kap. 1 §, 19 kap. 6 §, 4 kap. 1 §, 18 kap. 1 § BrB.  
2 Nedan: OmvL eller Omvandlingslagen.  
3 Prop. 2005/06:35 s. 20. 
4 Nedan: HD.  
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med framställningen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv kritiskt 

granska konstruktionen av regleringen för omvandling av fängelse på livstid. 

Som utredningen ska visa längre fram utgör Rättsmedicinalverkets5 utredning 

ett viktigt underlag för tingsrättens bedömning av återfallsrisken. Av denna 

anledning måste RMV:s utredning och dess begränsningar i viss mån belysas. 

Av omfångsmässiga skäl finns inte möjlighet att närmare redogöra för 

mätmetodernas lämplighet. Avsikten är att ge läsaren en grundläggande 

förståelse för hur RMV genomför sina riskbedömningar, detta för att en 

kritisk granskning av OmvL ska bli värdefull. Genom att närmare studera den 

utredning av återfallsrisken som RMV genomför är ambitionen att utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv identifiera eventuella sårbarhetsaspekter i 

omvandlingsprövningen. 

 
Av framställningstekniskt syfte, samt för att illustrera för läsaren de yttersta 

konsekvenserna av regleringen för omvandling, kommer 

omvandlingsprövningar att redovisas. Med utgångspunkt i prövningarna ska 

närmare studeras vilka faktorer som faktiskt påverkar den rättsliga 

bedömningen.   

 

För uppfyllande av framställningens syfte kan följande frågeställningar 

formuleras:  

 

- Hur utreds och bedöms risken för återfall i allvarlig brottslighet vid 

omvandlingsprövningar?  

 

- Finns det, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, några brister i regleringen 

och prövningen om omvandling av fängelse på livstid? Om så, vilka? 

 

 
5 Nedan: RMV. 
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1.3 Avgränsningar 
Framställningen avgränsas på så sätt att förutsättningarna för villkorlig 

frigivning, som även aktualiseras när livstidsdömda får sitt straff tidsbestämt, 

inte kommer att beröras.  

 

Av utrymmesmässiga skäl finns inte heller möjlighet att djupare redovisa de 

olika definitioner avseende begreppet rättssäkerhet som presenterats i 

doktrin.6  

 

Vid redogörelsen för exempel på omvandlingsprövningar ska det noteras att 

det endast är de delar av RMV:s utredningar som refereras i besluten av tings- 

och hovrätten som analyseras. Av omfångsmässiga skäl finns inte möjlighet 

att redogöra för en större mängd fall och därmed är det inte möjligt att i denna 

framställning dra några generella slutsatser om OmvL tillämplighet.7 Av 

samma skäl redogörs inte heller för Kriminalvårdens yttranden i 

omvandlingsärenden.  

 

1.4 Forskningsläge  
Många forskare har behandlat innebörden av rättssäkerhet och begreppet har 

länge vållat stor debatt.8 Vad gäller riskbedömningar inom psykiatrin är detta 

område inte på något sätt outforskat. Området som rör OmvL och 

rättssäkerhet är desto mer osäkert. Helen Örnemark Hansen har i en artikel 

fört resonemang om individualiseringens påverkan på straff och 

verkställighet. I artikeln diskuterar hon kort OmvL och dess förhållande till 

rättssäkerhet.9 I övrigt har snarlika ämnen diskuterats i examensuppsatser. I 

förevarande arbete ska OmvL och utredningen om risk för återfall i allvarlig 

brottslighet granskas ur ett rättssäkerhetsperspektiv, varför 

forskningsområdena här sammanflätas.   

 
6 Se exempelvis Pezcenik (1988), Jareborg (1992) och Lindblom (2000). 
7 Se avsnitt 1.5 för redogörelse av skälen för val av material.  
8 Jfr Pezcenik (1988), Jareborg (1992) och Lindblom (2000). 
9 Örnemark (2011).   
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1.5 Metod och material 
Syftet med arbetet är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv kritiskt granska 

regleringen av och prövningen för omvandling av fängelse på livstid. För 

uppfyllandet av framställningens syfte lämpar sig därför rättsanalytisk metod, 

som tillåter ett större urval av material. Till skillnad från den rättsdogmatiska 

metoden söker inte den rättsanalytiska metoden efter ett rätt svar.10  

 

Valet av material har gjorts med beaktande av framställningens syfte. Vid 

identifieringen av relevanta källor har tre faktorer varit vägledande: 

auktoritet, relevans och tillförlitlighet.11 Vid utredning av 

rättssäkerhetsbegreppet har doktrin använts. Vid beskrivning av regleringen 

för omvandlingsprövningen har rättskällorna varit vägledande. Det material 

som använts vid studerandet av RMV:s riskbedömningar är myndighetens 

interna föreskrifter, rapporter samt litteratur av författare med 

arbetserfarenhet på ämnet.  

 

Valet av omvandlingsprövningar som rör Helmer Ljus samt Kent, grundas i 

att båda har spenderat över 20 år i fängelse och att Helmer är Sveriges äldste 

livstidsdömde. Prövningarna utgör både en slags illustration av konsekvensen 

av regleringen för omvandling, men även ett slags stickprovsunderlag. 

 

1.6 Disposition  
För förståelse av framställningens fortsatta syfte har i kapitel två begreppet 

rättssäkerhet definierats. Efterföljande kapitel tre behandlar livstidsstraffets 

kriminalpolitiska aspekter. Avsnittet syftar till att belysa de olika ideologiska 

motsättningar som livstidsstraffet aktualiserar. I kapitlet behandlas även det 

regelverk som gäller för omvandling av fängelse på livstid samt 

återfallsriskens roll i omvandlingsprövningen. I kapitel fyra avhandlas risk- 

och skyddsfaktorer, riskbedömningar samt RMV:s utredning om risk för 

 
10 Sandgren (2018), s. 50 ff.  
11 Sandgren (2018) s. 36 ff. 
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återfall i brottslighet. I kapitel fem redovisas fall från verkligheten där RMV 

och tingsrättens bedömningar studeras. Framställningen avslutas med att 

regleringen för omvandling av livstidsstraffet diskuteras ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv med beaktande av vad som framkommit ur de 

föregående avsnitten.  
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2 Rättssäkerhet  

2.1 Inledning 
Inledningsvis ska begreppet rättssäkerhet definieras. Begreppet har 

diskuterats och diskuteras fortfarande flitigt.12  

 

Redan i förarbetena till Rättegångsbalken (RB) används begreppet 

rättssäkerhet, dock utan någon tydlig definition.13 Det som åsyftas verkar vara 

materiellt riktiga avgöranden i domstolsprocessen.14 Rättssäkerhetsbegreppet 

har även definierats som krav på likabehandling (lika fall ska behandlas lika) 

och förutsebarhet.15  

 

2.2 Rättssäkerhetens olika delar 
För likabehandling och upprätthållandet av förutsebarhet krävs tydliga regler 

som statliga aktörer ska utgå ifrån.16 Utgångspunkt kan här tas i 

legalitetsprincipen, som är en viktig princip i inom straff- och processrätten.17 

Principen finns bland annat stadgad i 1 kap. 1 § Regeringsformen (RF), som 

uttrycker att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Vidare uttrycks 

principen även i 1 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Legalitetsprincipen kan på 

annat sätt uttryckas med de latinska fraserna nullum crimen sine lege (inget 

brott utan lag) och nulla poena sine lege (inget straff utan lag).18  

 

Legalitetsprincipen kan sägas bestå av fyra delar: föreskriftskravet, 

analogiförbudet, obestämdhetsförbudet samt retroaktivitetsförbudet.19 Av 

föreskriftskravet följer att offentligt ingripande endast får ske med stöd av 

 
12 Se ex. Larsson, Dagens juridik 4/5 2021.    
13 Prop. 1931:80 s. 122. 
14 Bylander (2006), s. 355. 
15 Jfr ex. Lindblom (2000), s. 65, Frändberg (2019), s. 25 ff.  
16 Ekelöf mfl (2018b), s. 43. 
17 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren (2015), s. 28.  
18 Zetterström & Lind (2018), s. 240.  
19 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 46. 
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lag.20 Obestämdhetsförbudet innebär krav på lagar och reglers tydlighet för 

att motverka skönsmässiga bedömningar, vilket leder till en för individen 

ökad förutsebarhet. Rättssäkerhetsbegreppets krav på förutsebarhet uppfylls 

härmed.21  

  
Även kravet på likabehandling uppfylls genom föreskriftskravet och 

obestämdhetsförbudet. Med ledning av tydliga regler motverkas 

skönsmässiga bedömningar och lika fall bedöms lika i större utsträckning. Ett 

problem med nomokrati, d.v.s. att både lagstiftaren och rättstillämparen är 

bundna av regler, är att rättvisa inte garanteras bara för att lika fall behandlas 

lika. Här måste således skiljas mellan reglernas formella och materiella 

egenskaper.22 Det finns dock i vissa fall utrymme för rättstillämparen att göra 

en individualiserad bedömning. Exempel på sådan bedömning kan utgöras 

både av de övervägningar som rätten gör vid val av lämplig påföljd samt vid 

straffmätningen, där hänsyn tas till förmildrande och försvårande 

omständigheter. En sådan ordning är nödvändig för att inom ramen för en 

enhetlig rättstillämpning göra nyanserade bedömningar.23  

 

Peczenik menar att begreppet rättssäkerhet omfattar fyra delar: a) rättsliga b) 

beslut, som i hög grad är c) förutsebara och d) etiskt godtagbara.24 Peczenik 

har även belyst motsättningarna mellan förutsebarhet och rättvisa. Han menar 

att det är en av juristens viktigaste uppgifter att finna kompromisser mellan 

flexibilitet och stabilitet. Resultatet av en sådan kompromiss ska vara både 

materiellt rättvis och förutsebar (med förutsebar menas här likhet inför 

lagen).25 Jareborg avvisar denna uppdelning då han menar att man bör avstå 

från att dela upp rättssäkerhetsbegreppet i vad som kan betecknas som formell 

och materiell rättssäkerhet.26  

 

 
20 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 46. 
21 Ekelöf, mfl (2018a), s. 60. 
22 Dahlman (2010), s. 63 ff. 
23 Jfr 29 kap. 1 § BrB. 
24 Peczenik (1988), s. 48 ff.  
25 Peczenik (1995), s. 44 ff. 
26 Jareborg (1992), s. 88 ff. 
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En viktig distinktion måste göras från begreppet rättstrygghet.27 Kravet på 

rättssäkerhet utgör ett skydd för individen från godtyckligt ingripande från 

staten.28 Med rättstrygghet menas istället statens ansvar att skydda individen 

från att bli utsatt för brott av andra individer.29  

 

2.3 Sammanfattning  
I förevarande framställning definieras rättssäkerhet som individens möjlighet 

att förutse statens ingripande åtgärder, vilket även rör statens fortsatta 

ingripande. Med fortsatta ingripande menas att kravet på rättssäkerhet även 

gäller efter domstillfället. Begreppet innefattar även kravet på likabehandling. 

Således kommer legalitetsprincipen som paraplybegrepp för de olika delarna 

(obestämdhetsförbud, retroaktivitetsförbud, analogiförbud och 

föreskriftskrav) här att likställas med rättssäkerhet.  

 

 
27 Jfr Leijonhufvud, Wennberg & Ågren (2015), s. 27, Lindblom (2000) s. 58 ff.   
28 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren (2015), s. 27.  
29 Ibid. s. 27. 
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3 Omvandling av livstidsstraff 

3.1 Livstidsstraffet som vattendelare 
Livstidsstraffet har länge varit omdiskuterat. I Sverige kan livstidsstraffet 

utdömas för ett flertal brott, bland annat mord. Straffskalan för mord ändrades 

år 2009 till fängelse på viss tid, lägst 10 år och högst 18 år, eller livstid. 

Höjningen av straffnivån motiverades bland annat med att acceptansen för 

våldsbrott minskat.30 År 2014 ändrades bestämmelsen om straff för mord 

återigen, då med syfte att livstids fängelse skulle utdömas i allt högre 

utsträckning.31 Ändringen motiverades med att den begränsade omfattningen 

av utdömandet av livstidsstraff inte ansågs återspegla den strängare synen på 

våldsbrott som utvecklats.32 Det rättsläge som rådde innan ändringen förblev 

dock detsamma då HD i NJA 2016 s. 3 konstaterade att det bakomliggande 

syftet med ändringen inte var förenligt med lagtextens formulering.  

Lagtexten hade enligt HD företräde.33 Då lagändringen 2014 inte resulterade 

i någon önskvärd förändring, beslutades 2016 att en utredning skulle tillsättas 

avseende straffbestämmelsen för mord.34 I januari 2020 trädde en ändring av 

straffbestämmelsen för mord i kraft.35 Bestämmelsen innehåller numera en 

uppräkning av skäl för utdömande av livstidsstraff.36  

 

Sett ur olika rättspolitiska perspektiv kan livstidsstraffet motiveras och 

kritiseras. De senare årens strävan efter att i större utsträckning utdöma 

livstidsstraff har från vissa håll fått utstå kritik. Inför den senaste ändringen 

uttalades bland annat att livstidsstraffet brister i förutsebarhet, är omodernt, 

ineffektivt och inhumant.37 Livstidsstraffet har från andra håll motiverats med 

hänvisning till människans okränkbara värde och att mord är en slutlig, 

 
30 SOU 2007:90 s. 15. 
31 Prop. 2013/14:194 s. 15. 
32 Prop. 2013/14:194 s. 14. 
33 NJA 2016 s. 3 p. 22-26. 
34 Prop. 2018/19:138 s. 5. 
35 Lag (2019:805) om ändring av brottsbalken. 
36 Se 3 kap. 1 § BrB.  
37 Bet. JuU 2019/20:JuU4 s. 15.  
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irreparabel, kränkning av individen. Gärningen ska av den anledningen 

straffas därefter.38 Livstidsstraffet kan även motiveras som ett samhällsskydd; 

en nödvärnsrätt som samhället besitter gentemot kroniska brottslingar.39 Vid 

införandet av OmvL framhölls som skäl för livstidsstraffet att det tydligt 

symboliserar ett avståndstagande från de allra grövsta gärningarna. Samtidigt 

betonades vikten av ett väl fungerande  samhällsskydd.40   

  

3.2 Reglering för omvandling  
Omvandlingslagens ikraftträdande år 2006 innebar ett nytt system för 

omvandling av livstidsstraff. Efter ansökan till Örebro 

tingsrätt ska en prövning göras om ett livstidsstraff ska omvandlas till ett 

tidsbestämt straff. 41 En förutsättning för en sådan omvandlingsprövning är att 

den dömde har avtjänat minst tio år i fängelse.42 I vissa fall kan 

Kriminalvården skicka in en ansökan om omvandling för den 

intagne.43  Straffets längd får vid en omvandling inte understiga maximum av 

straffets längd vid utdömande av fängelse på viss tid. Numera är det längsta 

visstidsstraffet 18 år.44 För omvandlingsprövningen ska enligt 4 § OmvL fem 

faktorer särskilt beaktas: 

 

- Den avtjänade tiden 

- Vilka omständigheter som har legat till grund för straffmätningen 

enligt domen 

- Risken för återfall i allvarlig brottslighet  

- Om den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten 

- Om den dömde medverkat till att främja sin återanpassning i 

samhället 

 
38 Asp (2016), s. 148. 
39 Thyrén (1910), s. 95 f., 106 f. och 130 f. 
40 Prop. 2005/06:35 s. 18 ff.  
41 3 § OmvL.  
42 2, 3, 6 §§ OmvL. 
43 2 § OmvL. 
44 Prop. 2005/06:35 s. 1. 
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Närmare reglering om omvandlingsprövningen finns i förordningen 

(2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid samt i 

Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning inför 

prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSLF:FS 2018:6). 

Tingsrätten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, vid en prövning om 

omvandling inhämta yttrande från Kriminalvården.45 Ett sådant yttrande ska 

redogöra för straffets verkställighet och andra omständigheter som kan vara 

av värde för rättens bedömning.46 Rätten ska även av Rättsmedicinalverket 

inhämta en utredning med ett utlåtande angående den dömdes risk för återfall 

i brottslighet.47 Som vägledning för utförandet av riskbedömningar har 

Rättsmedicinalverket interna föreskrifter.48  

 

3.3 Återfallsrisk som absolut hinder  
HD gav i NJA 2008 s. 579 I-III vägledning i hur prövningen av omvandling 

av livstidsstraff ska göras. Frågorna i målen gällde huruvida det förelåg 

förutsättningar för tidsbestämmande av fängelsestraff enligt OmvL. HD 

konstaterade att regleringen lämnar det öppet för att även andra 

omständigheter än de uppräknade i lagen ska kunna beaktas vid prövningen. 

Exempel på sådana faktorer kan vara tredjemansskäl (hänsynen till anhöriga) 

och hälsoskäl.49 Domstolen betonade dock att beaktande av sådana faktorer 

endast ska göras i undantagsfall.50 I motiven till omvandlingslagen 

framhävdes att det nya systemet ger större flexibilitet, där praktiska 

möjligheter ges för att otillfredsställande resultat kan undvikas.51  

 

Vid prövningen för omvandling av livstidsstraff måste en avvägning göras 

mellan den intagnes intressen och samhällets anspråk på ett adekvat 

 
45 9 § OmvL.  
46 2 § Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid. 
47 10 § OmvL. 
48 Rättsmedicinalverkets interna riktlinjer: Handledning för Rättsmedicinalverkets 
riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid – Dnr X16-90523. 
49 Jfr Prop 2005/06:35 s 16. 
50 NJA 2008 s. 579. 
51 Prop 2005/06:35 s. 28. 
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rättsskydd.52 En sådan avvägning kräver en utredning av bland annat den 

intagnes risk för återfall i allvarlig brottslighet.53 Bedömningen om risken för 

återfall ska enligt HD grundas på omständigheter som är konkreta och som 

direkt kan hänföras till den intagne.54 Vid en konkret och beaktansvärd risk 

för återfall ska en ansökan om omvandling avslås.55 HD uttalade i NJA 2008 

s. 579 I-III att, med beaktande av behovet av ett starkt samhällsskydd, risken 

för återfall därmed utgör ett absolut hinder för att bifalla en ansökan om 

omvandling.56 För bifall är inhämtande av utredning således obligatoriskt.57 

Vilken slags brottslighet som utgör allvarlig brottslighet framgår inte närmare 

av regleringen eller  motiven.58  Genom tolkning får motiven förstås så att det 

ska röra sådan (eller liknande) brottslighet som den intagne dömts för. Enligt 

HD kan förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning tjäna som vägledning. Utredning om 

återfallsrisk genomförs av RMV. I kapitel fyra ska översiktligt redogöras för 

hur riskbedömningar genomförs samt vilka faktorer som utlåtandet sedan 

baseras på.  

 

3.4 Sammanfattning 
Regeringen har de senaste åren strävat efter att livstidsstraffet ska utdömas i 

högre utsträckning, vilket tydligt framgått i motiven till straffskärpningarna 

för mord. Med beaktande av ett adekvat samhällsskydd ska risken för återfall 

i allvarlig brottslighet prövas. Vid en konkret och beaktansvärd risk föreligger 

hinder för bifall av omvandlingsansökan.  

 
 
 
 

 
52 Prop. 2005/2006:35: s. 19.  
53 4 § OmvL. 
54 NJA 2008 s. 579 I-III. 
55 Prop. 2005/06:35 s. 60. 
56 NJA 2008 s. 579. 
57 10 § OmvL. 
58 Prop. 2005/06:35 s. 36. 
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4 Rättsmedicinalverkets 
utredning  

4.1 Riskfaktorer  

4.1.1 Allmänt om risk- och skyddsfaktorer  
För bedömning av återfall i allvarlig brottslighet måste en individs 

riskfaktorer identifieras. En riskfaktor är en omständighet som ökar 

sannolikheten för ett visst resultat. En sådan omständighet kan vara en 

händelse, en egenskap eller ett förhållande som på något sätt påverkar 

sannolikheten för ett särskilt utfall. En riskfaktor innebär inte ett direkt 

orsakssamband till, i det här fallet, återfall i brottslighet. Riskfaktorer kan 

sägas korrelera till eller återfinnas samtidigt som det kriminella beteendet. 

Det är därför problematiskt att tala om att endast en riskfaktor är en orsak till 

ett brottsligt beteende, då det ofta är flera faktorer som spelar in.59 

 

Riskfaktorer kan delas in i statiska, stabila och akuta.60 De statiska 

riskfaktorerna är historiska och kan ej förändras. Exempel kan vara ålder, kön 

och debutålder för kriminalitet. De två senare faktorerna, stabila och akuta, är 

båda dynamiska men skiljer sig på så sätt att akuta riskfaktorer kan förändras 

över timmar och dagar. Stabila faktorer kan endast påverkas i ett längre 

perspektiv och kräver insatser eller behandling. En statisk riskfaktor kan 

förenklat sägas förklara vem personen är, den stabila riskfaktorn vad som ska 

fokuseras på vid behandling och de akuta riskfaktorerna vilken åtgärd eller 

grad av övervakning som behövs. En riskfaktor kan således vara både statisk, 

stabil och akut.61  

 

 
59Andershed & Andershed (2019), s. 17.  
60 Hanson & Morton-Bourgon (2009), s. 1-21. 
61 Sturup mfl., (2014), s. 22. 
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4.1.2 Kriminogenitetsanalys  
Av relevans för framställningen är missbruk som riskfaktor. Missbruk kan 

utgöra både statisk, stabil och akut riskfaktor. Då en person med ett tidigare 

missbruk har begått ett våldsbrott under berusning är missbruket en statisk 

riskfaktor. Missbruket utgör sedan en stabil riskfaktor när personen får gå i 

behandling under verkställigheten av ett fängelsestraff. Det är först vid 

frigivning som missbruket utgör en akut riskfaktor där nykterhetskontroller 

kan bli aktuella. Att helt dela upp riskfaktorer som statiska eller dynamiska 

kan således vara vilseledande.62 Vid identifiering av en riskfaktor hos en 

individ krävs en bedömning av huruvida den evidensbaserade riskfaktorn i 

fråga är kriminogen i det enskilda fallet, d.v.s. relaterad till en högre risk för 

våld eller annan brottslighet för individen i fråga. Den evidensbaserade 

riskfaktorn för framtida kriminalitet, alkoholmissbruk, behöver således inte 

vara en riskfaktor i det enskilda fallet. Vid en riskbedömning bör därför göras 

en kriminogenitetsanalys, en analys om hur riskfaktorn påverkar individen i 

det enskilda fallet.63 Om vilket samband substansmissbruk har till brott är 

omtvistat. Huruvida substansbruket förekommer det kriminella beteendet 

eller om det kriminella beteendet förekommer substansbruket är således 

oklart.64 

 

4.2 Allmänt om riskbedömningar  
För att identifiera och behandla personer med risk för skadligt eller brottsligt 

beteende krävs riskbedömningsinstrument. Det finns ca 120 olika sådana 

instrument som används för riskutvärdering i olika psykiatriska inrättningar 

eller sammanhang.65 Olika metoder har använts genom historien, och man 

talar om tre generationer av riskbedömning.  

 

 
62 Sturup mfl., (2014), s. 22. 
63 Andershed & Wirius (2010), s. 59. 
64 Andershed & Andershed (2019), s. 30. 
65 Singh, J.P., et al., (2011), s. 2. 
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Den första generationen består av en ostrukturerad klinisk riskbedömning 

som utgörs av expertutlåtanden baserade på expertens erfarenheter.66 Denna 

typ av riskbedömningar karaktäriseras av att det är utredarens profession som 

är den enda regeln. Det finns således inga regler för hur bedömningen ska 

göras.67 Bland annat har den ostrukturerade kliniska bedömningen kritiserats 

för att inte redovisa de skäl som legat till grund för bedömningarna samt att 

bedömningarnas träffsäkerhet inte varit bättre än slumpen, vilket illustrerats 

genom uttrycket ”flipping coins in the courtroom”.68 Därutöver har den första 

generationens bedömningar kritiserats för att det mellan utredare finns en hög 

grad av bristande överensstämmande.69 

 
Andra generationens riskbedömningar består av så kallade aktuariska 

riskbedömningar där riskfaktorer som har ett statistiskt samband med 

brottslighet studeras och läggs till grund för bedömningen. Bedömningen 

baserades således främst på statiska faktorer.70 Även denna typ av 

bedömningar har utsatts för kritik. Bland annat har anförts att bedömningen 

missar att ta hänsyn till individuella faktorer som inte är statiska, d.v.s. 

faktorer som exempelvis en individs mående eller framtidsplaner.71 

 

Den sista generationen riskbedömning består av strukturerade kliniska 

bedömningar. Denna generations riskbedömning kan sägas utgöra en 

förening av första och andra generationens riskbedömningar.72 Den tredje 

generationens bedömningar har lagt allt större vikt vid dynamiska faktorer, 

d.v.s. faktorer som kan ändras över tid.73 Bedömningen fångar upp risk- och 

skyddsfaktorer genom checklistor där dynamiska faktorer beaktas i större 

utsträckning än vid de tidigare generationernas bedömningar.74  

 
66 Lotterberg (2008), s. 213. 
67 Lidberg & Wiklund (2004), s. 387.  
68 Jfr Ennis & Litwack (1989). 
69 Lidberg & Wiklund (2004), s. 387.  
70 Lotterberg (2008), s. 213. 
71 Lidberg & Wiklund (2004), s. 387-388.  
72 Sturup mfl., (2014), s. 12. 
73 Sturup mfl., (2014), 13.  
74 Lotterberg (2008), s. 213. 
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4.3 Utredningen  
RMV ska redogöra för risken för återfall i allvarlig brottslighet samt för 

vilken typ av brottslighet det i sådana fall rör sig om.75 Vid utredningen 

tillsätts ett utredningslag. I laget ingår normalt en läkare, en psykolog, en 

representant för omvårdnadspersonal eller en forensisk socialutredare. 

Beroende på ärendets natur ska två till fyra personer ingå i laget. Utredningen 

sker genom samtal med den dömde samt den dömdes anhöriga eller 

kontaktpersoner. Samtalen med den dömde varar mellan fyra och tio 

timmar.76 Utredningen utgör ett underlag för utlåtandet till domstolen. Minst 

två av följande delutredningar ska genomföras:   

 

- En forensisk socialutredning 

- psykologutredning  

- medicinsk-psykiatrisk utredning.77  

 

Utgångspunkt tas i checklistor, där checklistornas utformning är baserade på 

gruppstatistik. De poängantal som ges på riskfaktorer kan således vara 

missvisande i det enskilda fallet. Utredarna kan av denna anledning göra en 

så kallad klinisk korrigering, som utgår från utredarens erfarenhet inom 

området och som baseras på en eller flera individuella faktorer.78 I det 

enskilda ärendet sammanfattas alltid bedömningen genom att det anges en 

risknivå för återfall i brottslighet: låg, medelhög eller hög.79  

 

RMV:s utredningar ska utföras i enlighet med forskning och beprövad 

erfarenhet. Det instrument som väljs ska även vara i enlighet med den 

problembild som finns hos den dömde individen i fråga. Av denna anledning 

använder RMV flera olika instrument beroende på den intagne. Vid 

bedömning av individer dömda för sexualbrott används bland annat 

 
75 3 – 4 §§ Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid. 
76 Eriksson & Haggård-Grann (2008), s. 5. 
77 Rättsmedicinalverkets föreskrifter, HSLF-FS 2018:6. 
78 Sturup mfl., (2014), s. 21.  
79 Eriksson & Haggård-Grann (2008), s. 7 ff. 
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instrumentet STATIC-99R och vid bedömning av individer dömda för brott 

(våld) i nära relation används instrumentet SARA (Spousal Assault Risk 

Assessment Guide). Om en utredare väljer ett annat instrument än det av 

RMV föreslagna, ska utredaren ange forskningsunderlaget av den valda 

metoden.80 

 

I varje del av utredningen ska risk- och skyddsfaktorer anges och vid 

osäkerhet ska även det redovisas. RMV har i sina interna föreskrifter för 

utredningen av skyddsfaktorer föreslagit instrumentet SAPROF (Structured 

Assessment of Protective Factors). I utlåtandet ska det även ges förslag på 

åtgärder som är lämpliga att vidta för att minska risken för återfall i 

brottslighet, exempelvis säkerställd nykterhet.81  

 

Validiteten, med vilket menas prediktiv kapacitet ett instrument besitter, är 

av stor vikt vid valet av mätinstrument. Frågan är alltså hur stor andel av 

bedömningarna predicerar rätt vad gäller återfall i brottslighet. Här kan 

poängteras att, när det gäller psykiskt störda våldsbrottslingar, de faktorer 

som förut setts som de med störst prediktiv förmåga har visat sig ha ingen 

eller svag prediktiv förmåga.82 I en rapport från 2005 framgår att 

riskbedömningar, inom psykiatrin, har en bättre prediktiv förmåga än 

slumpen vad gäller mäns framtida benägenhet till våldshandlingar. Det 

framgår dock att riskbedömningarnas precision, d.v.s. hur stor andel av 

bedömningarna som predicerat korrekt, endast är 70-75%.83  

 

4.3.1 Forensisk socialutredning 
Genom socialutredningen ges en beskrivning av individens 

levnadsförhållanden såsom de var innan livstidsdomen och som de är under 

verkställigheten, d.v.s. den sociala bakgrunden samt den aktuella sociala 

funktionen. Här ska även sociala risk- och skyddsfaktorer redovisas och 

 
80 Rättsmedicinalverkets interna riktlinjer, s. 15 f. 
81 Rättsmedicinalverkets interna riktlinjer, s. 11-12.  
82 Lidberg & Wiklund (2004), s. 389. 
83 SBU (2005), s. 11, 62.  
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värderas. Det ska observeras att avsaknad av en riskfaktor inte i sig utgör en 

skyddsfaktor. Vad gäller levnadsförhållanden innan domen ska utredningen 

redogöra för faktorer såsom försörjning, boendeförhållanden, missbruk, och 

uppväxtmiljö. Den intagnes tidigare brottslighet samt gärningsbeskrivningen 

av den gärning som ledde till livstidsdomen ska redovisas. Redogörelsen för 

den aktuella sociala funktionen ska beskriva den dömdes (miss)skötsamhet 

under verkställigheten, deltagande i programverksamhet (behandling), 

sysselsättning och permissionsgång. Den dömdes inställning till brottet ska 

även det redovisas.84 

 

4.3.2 Psykologutredning 
Psykologutredningen ska baseras på referentsamtal, handlingar från 

Kriminalvården, dokument från § 7-undersökning och rättspsykiatrisk 

undersökning samt domstolsakter. Av relevans för utredningen är den 

psykologiska bakgrunden, d.v.s. antisociala beteenden, kriminalitet, 

uppförandestörning samt utvecklingsrelaterade avvikelser. Missbruk och dess 

påverkan på kognitiva funktioner och personlighet ska redovisas. Missbruk 

ska således i denna delen redovisas utifrån psykologiskt relevanta aspekter. 

Om det finns en koppling mellan handlingen som föranledde domen och 

psykologiskt relevanta aspekter ska även dessa redovisas. Den dömdes 

inställning till den brottsliga gärningen ska redovisas, likaså stabiliteten i den 

dömdes personlighetsmässiga utveckling i jämförelse med tidigare 

psykologiska fungerande. Utredningen ska även redogöra för hur beroende 

den dömdes prosociala utveckling är av en kontrollerande och strukturerad 

miljö. Eventuella attityder som tyder på ökad återfallsrisk samt den dömdes 

insikt kring situationer och miljöer som kan medföra högre risk för återfall 

ska även uppges. Relevanta psykiatriska diagnoser ska ställas, exempelvis 

utvecklingsrelaterade funktionsstörningar eller personlighetssyndrom. 

Psykologiska risk- och skyddsfaktorer för återfall i allvarlig brottslighet ska 

 
84 Rättsmedicinalverkets interna riktlinjer, s. 6 ff. 
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redovisas. Exempel på sådana riskfaktorer är psykopatiska drag, substansbruk 

eller personlighetsstörning.85 

 

4.3.3 Medicinsk-psykiatrisk utredning 
I den medicinsk-psykiatriska delen av utredningen ska risk-och 

skyddsfaktorer kopplade till fysisk och psykisk sjukdom samt bruk av 

substanser redovisas. Vad gäller substansbruket ska historiska och aktuella 

uppgifter om bruk av exempelvis droger och alkohol redovisas. Kroppsliga 

sjukdomar som hjärnskador, som kan vara av relevans för bedömningen om 

risk för återfall, ska även dessa redovisas i den medicinsk-psykiatriska delen. 

Psykisk ohälsa som kan vara av relevans för återfallsrisken ska redovisas 

liksom psykiatriska symtom aktuella vid tidpunkten.86  

 

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att RMV genomför en gedigen 

utredning av den intagne. Historiska riskfaktorer såsom debutålder och 

missbruk redovisas, liksom dynamiska faktorer såsom sysselsättning såväl 

som permissionsgång. RMV använder olika mätinstrument beroende på den 

dömde, men enligt en rapport från 2005 är riskbedömningarnas precision 

endast 70-75%.  

 
 

 
85 Rättsmedicinalverkets interna riktlinjer, s. 8 ff.  
86 Ibid. s. 11. 
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5 Utdrag ur verkligheten  

5.1 Inledning 
I förevarande kapitel kommer fall från verkligheten att redovisas. Syftet är att 

åskådliggöra för läsaren verkliga omprövningsbeslut och vilka faktorer som 

domstolen tar i beaktande vid prövningen om omvandling av fängelse på 

livstid.  

  

5.2 Fall 1: Sveriges äldste livstidsfånge  

5.2.1 Bakgrund   
Sveriges äldste livstidsfånge, Helmer Ljus, dömdes år 1988 för mord till ett 

tidsbestämt straff. Kort efter Helmers frigivning dömdes han år 1999 av 

Ljusdals tingsrätt för ytterligare ett mord till fängelse på livstid - en dom 

vilken Hovrätten för Nedre Norrland sedan fastställde. Enligt domstolen hade 

Helmer uppsåtligen dödat det rörelsehindrade offret när denne låg i sängen. 

Tingsrätten kunde inte avgöra den direkt utlösande orsaken till gärningen. 

Brottet präglades, enligt tingsrätten, av särskild grymhet då offret haft 

svårighet att värja sig i den skyddslösa ställning han låg.87 Helmer har ansökt 

om omvandling av livstidsstraffet sex gånger. Nedan kommer redovisas för 

den första och den senaste omvandlingsansökningen.  

 

5.2.2 Omvandlingsprövningar 
5.2.2.1 2009 års omvandlingsprövning  

5.2.2.1.1 Rättsmedicinalverkets utredning  
Vid 2009 års omvandlingsprövning var Helmer Ljus 80 år gammal. Av 

RMV:s utlåtande framgår bland annat att det faktum att Helmer även tidigare 

blivit dömd för mord skulle ses som en belastande omständighet då detta tyder 

 
87 Ljusdals tingsrätt, dom 1999-07-01 i mål nr B4-99. 
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på att han är kapabel till att upprepa våld. Även sociala riskfaktorer såsom 

misskötsamhet vid permissioner, avsaknad av kontaktnät, tidig 

missanpassning och Helmers svårigheter på arbetsmarknaden betonades. 

RMV menade att Helmer, till följd av mångårigt alkoholmissbruk, vid tiden 

för mordet hade nedsatt självkontroll. Helmer visade enligt RMV på 

psykopatiska drag och en personlighetsstörning av antisocial karaktär. 

Sammantaget ansåg RMV att graderingen av risken för återfall i allvarlig 

brottslighet skulle anses vara hög, då Helmer inte visat på någon begynnande 

insikt om sitt alkoholberoende eller tendenser till attitydförändring i övrigt.88 

 

5.2.2.1.2 Tingsrättens bedömning  
Helmers långvariga alkoholmissbruk och det faktum att han aldrig haft en 

stadigvarande bostad utgör enligt tingsrätten riskfaktorer. Helmers tidigare 

våldsbrott och hans uteblivna åtgärder för att främja sin anpassning till 

samhället ska enligt tingsrätten ligga honom till last. Hans ålder till trots anser 

Tingsrätten att hans hälsa inte är sådan att risken för återfall i allvarlig 

brottslighet  kan anses utesluten. Det föreligger därför enligt tingsrätten en 

konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet.89 Hovrätten 

fastställde tingsrättens beslut.90  

 

5.2.2.2 2020 års omvandlingsprövning  

5.2.2.2.1 Rättsmedicinalverkets utredning  
Som riskfaktorer belyser RMV, likt tidigare utredningar, bland annat Helmers 

bristande respekt för de normer som finns i samhället, hans tidiga debut i 

kriminalitet och missbruk samt hans bristande insikt om sitt alkoholmissbruk. 

RMV betonar även Helmers bristande omdöme, att han saknar 

framtidsplanering, att han ej varit etablerad på arbetsmarknaden och hans 

dåliga självkontroll. Det faktum att Helmer vid två skilda tillfällen dömts för 

mord uttrycks också som en riskfaktor för återfall. Den enda skyddsfaktor 

som nämns är Helmers tryggade inkomst i egenskap av att han är 

 
88 Örebro tingsrätt, slutligt beslut 2009-09-04 i mål nr B 631-09. 
89 Örebro tingsrätt, slutligt beslut 2009-09-04 i mål nr B 631-09. 
90 Göta hovrätt, slutligt beslut 2009-12-23 i mål nr Ö 2429-09. 
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ålderspensionär. Vid RMV:s sammanvägda bedömning noteras Helmers 

tilltagande hälsobesvär, såväl fysiska som psykiska. Det understryks dock att 

detta inte är anmärkningsvärt med beaktande av att Helmer vid utredningen 

är 92 år gammal. Helmers risk för återfall i brott bedöms vara beroende av 

vilken miljö Helmer skulle vistas i och till vilken grad Helmer skulle vara 

kontrollerad av samhället. Hans höga ålder till trots bedömer RMV att Helmer 

fortfarande hade svårt att tygla sig i vissa situationer.91 

5.2.2.2.2 Tingsrättens bedömning  
Tingsrätten konstaterar att Helmer inte deltagit i någon risksänkande 

programverksamhet avseende sitt alkoholmissbruk eller sin våldsbrottslighet. 

Det har inte funnits någon för Helmer lämplig programverksamhet inom 

KRV, vilket enligt tidigare beslut inte ska ligga Helmer till last men som kan 

påverka bedömningen om återfallsrisken. Helmers demensutveckling ses som 

en försvårande omständighet med hänsyn till Helmers redan bristfälliga 

omdöme och avhämmade beteende. Sammanfattningsvis ansåg tingsrätten att 

RMV:s slutsatser var relevanta och välgrundade, varför rätten slöt sig till den 

bedömning som RMV hade gjort.92 Hovrätten fastställde tingsrättens beslut.93 

 
 

5.3 Fall 2: ett basebollträ och ett 
hagelgevär  

5.3.1 Bakgrund  
Kent hade natten till den 1 januari 1995 uppsåtligen misshandlat Mats med 

ett basebollträ. När Mats försökte fly hade Kent på nära håll skjutit ihjäl Mats 

med ett hagelgevär.94 Kent har varit frihetsberövad sedan januari 1995.  

 

 
91 Örebro tingsrätt, slutligt beslut 2020-11-16 i mål nr B 830-20. 
92 Örebro tingsrätt, slutligt beslut 2020-11-16 i mål nr B 830-20. 
93 Göta hovrätt, slutligt beslut 2021-05-19 i mål nr Ö 3964-20. 
94 Örebro tingsrätt, slutligt beslut 2021-04-12 i mål nr B 1014-20. 
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5.3.2 Omvandlingsprövning 
5.3.2.1 RMV:s utredning  
RMV graderade Kents risk för återfall i allvarlig brottslighet som medelhög. 

Av utlåtandet framgår att RMV identifierade flera statiska (historiska) 

riskfaktorer, såsom tidig debutålder och en kriminell mångfald (hans 

brottslighet hade varierat). Det framgår även att Kent tidigt utvecklade ett 

missbruk och att hans följsamhet för behandling varit bristfällig genom åren. 

Utöver detta hade Kent visat prov på omfattande misskötsamhet varpå han 

har lagförts för gärning begången inne på anstalt. Vidare anges som centrala 

riskfaktorer att Kent har bedömts ha ett antisocialpersonlighetssyndrom med 

psykopatiska drag samt ADHD. Det skyddsfaktorer som nämns är bland 

annat att Kent erhållit goda vitsord för sina arbetsinsatser inne på anstalten 

och att han uppvisat bättre attityd kring läkemedelsbehandling för sin 

ADHD-diagnos. I den sammanvägda bedömningen noterar RMV att Kents 

livssituation skulle vara stressfylld vid en frigivning då han spenderat 

många år på anstalt och inte heller haft egna permissioner.95 

 

5.3.2.2 Tingsrättens bedömning  
Inledningsvis konstaterar tingsrätten att domstolen redan vid Kents tidigare 

ansökningar om omvandling funnit att straffvärdet avseende brotten enligt 

livstidsdomen samt efterföljande domen inte är högre än de 26 år som Kent 

suttit inne. Med endast detta i beaktande skulle vara möjligt att bifalla Kents 

ansökan om omvandling. Prövningen om risken för återfall ska dock göras. 

Tingsrätten betonar att Kents misskötsamhet i anstalt inte utgör ett hinder för 

omvandling men att detta får vikt vid bedömningen av återfallsrisken och 

således på prövningen om omvandling. Tingsrätten betonar behovet av ett 

adekvat samhällsskydd men noterar även att det faktum att det allmänt sett 

inte kan uteslutas att den intagne återfaller i brottslighet inte kan utgöra ett 

hinder mot omvandling. Det krävs en konkret och beaktansvärd risk. 

Tingsrätten fann att RMV:s slutsatser var både relevanta och välgrundade. 

Domstolen delade RMV:s uppfattning att Kents bristande insikt avseende 

 
95 Örebro tingsrätt, slutligt beslut den 2021-04-12 i mål nr B 1014-20 s. 5 ff. 
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hans missbruk och kriminalitet samt hans bristande impulskontroll skulle ses 

som belastande. RMV rekommenderade att Kent konkretiserar sin framtida 

kontakt med vård och/eller myndigheter vid eventuell frigivning samt att Kent 

fortsätter med sin medicinering. Domstolen delade denna uppfattning, trots 

att Kent vid förhöret förklarat sig vara i behov av fortsatt medverkan i 12-

stegsprogram. Rätten betonade att det fortsatt finns behov av behandling och 

medicinering för arbetet med Kents insikt om sitt missbruk samt sin 

kriminalitet. Domstolen anförde slutligen att Kent, för omvandling av 

livstidsstraffet, behöver visa att han kan sköta sig på en anstalt med 

säkerhetsklass 2 samt att han kan genomföra permissioner på egen hand.96  

 

5.4 Sammanfattning 
Av ovan redovisade omvandlingsprövningar kan konstateras att domstolen i 

sin bedömning lägger stor vikt vid RMV:s utredningar. I Helmers fall läggs 

bland annat vikt vid hans alkoholmissbruk och hans bristande respekt för 

normer samt att han kan ha svårt att tygla sitt humör. I Kents fall betonas även 

där hans tidiga debutålder, hans kriminella mångfald samt hans missbruk. 

Härvid läggs även vikt vid hans misskötsamhet på anstalt, vilken han blivit 

dömd för vid ett tillfälle. Det betonas att Kent är på rätt väg vad gäller 

behandling och medicinering men att han är i fortsatt behov av detsamma.  

 

 
96 Örebro tingsrätt, slutligt beslut 2021-04-12 i mål nr  B 1014-20.  
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6 Diskussion: en rättssäker 
reglering?  

6.1 Inledning 
I detta avslutande kapitel kommer framställningens formulerade frågor att 

besvaras. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av diskussionen.  

 

- Hur utreds och bedöms risken för återfall i allvarlig brottslighet vid 

omvandlingsprövningar?  

 

- Finns det, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, några brister i regleringen 

och prövningen om omvandling av fängelse på livstid? Om så, vilka? 

 

Som ovan noterats var syftet med införandet av OmvL att förbättra 

förutsebarheten inte bara för den dömde och dess anhöriga utan även för KRV 

i arbetet med den dömdes återanpassning till samhället. Förutsebarhet är en 

viktig komponent i det som brukar kallas för rättssäkerhet. Om man 

accepterar kravet på rättssäkerhet som en rättighet som individer alltid 

åtnjuter gentemot det allmänna, så bör rättssäkerheten även försäkras vid 

prövning om omvandling av livstidsstraff. En dömd individ ska således ha 

möjlighet att förutse hur länge staten tänker ingripa, eller i varje fall ha 

möjlighet att förutse på vilka grunder tingsrätten gör sin bedömning vid en 

omvandlingsprövning. Med anledning av livstidsstraffets ”tidsobestämda” 

karaktär kan man se omvandlingslagen som ett försök till kompensation för 

straffets bristande förutsebarhet. Nedan kommer jag att redogöra för varför 

jag anser att försöket misslyckas.   

 

6.2 Utredningen  
I kapitel 3 och 4 har närmare redovisats hur utredningen genomförs avseende 

risken för återfall i allvarlig brottslighet. Som HD konstaterade utgör risken 
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för återfall i allvarlig brottslighet ett absolut hinder mot omvandling av 

fängelse på livstid. Kriteriet intar således en särställning vid 

omvandlingsprövningen. Det framstår som anmärkningsvärt att 

utredningslaget som längst talar med den intagne i tio timmar. Yttrandet väger 

tungt hos tingsrätten och det kan därför ifrågasättas om tio timmar räcker, 

med hänsyn till ärendets natur. Det framstår också som anmärkningsvärt att 

den prediktiva förmågan hos riskbedömningsinstrument som bäst är 75%. 

Således predicerar var fjärde riskbedömning fel.97  

 

6.3 Vad är allvarlig brottslighet? 
Risken för återfall i allvarlig brottslighet intar en särställning bland de 

kriterier som lagen räknar upp. Vilken slags brottslighet som åsyftas 

framkommer dock varken ur lag, förordning eller ur lagmotiven. Genom 

tolkning kan tänkas att det ska gälla liknande allvarlig brottslighet som ”fick 

den dömde dömd”. Redan här kan det anses finnas en brist vad gäller 

förutsebarheten –lagen är vagt formulerad och obestämdhetsförbudet är ej 

uppfyllt. Härav följer att det istället för lagstiftaren blir rättstillämparen 

(domstolen) som genom tolkning ska avgöra vad som ska utgöra sådan 

allvarlig brottslighet att det utgör ett hinder för ansökan om omvandling av 

livstids fängelse. Om man föredrar att dela upp rättssäkerhetsbegreppet i 

formell och materiell rättssäkerhet, brister det härmed i den formella 

rättssäkerheten.98  

 

Vad gäller Helmer Ljus prövningar kan även noteras att varken tingsrätten 

eller RMV ger en närmare motivering till kopplingen mellan missbruk och 

risken för återfall i allvarlig brottslighet. Att RMV gjort en 

kriminogenitetsanalys avseende Helmers missbruk finns det inte anledning 

att ifrågasätta. Som framgått ovan ska missbruk presenteras bland 

psykologiskt relevanta aspekter samt att sådana aspekter som är av relevans 

för domen ska redovisas. Här ska således en individualiserad bedömning 

 
97 Resultatet diskuteras vidare i avsnitt 6.5.  
98 Se avsnitt 6.4. 
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göras, där individuella faktorer får spela en viktig roll. Att så sker ligger 

visserligen i sakens natur när det gäller individers återfallsrisk. Det är således 

en relevant aspekt att Helmer var berusad vid gärningstillfällena. Vad som 

dock kan ifrågasättas är tingsrättens (bristande) motivering till varför Helmers 

risk för återfall i missbruk betyder risk för återfall i allvarlig brottslighet. Inte 

heller redovisas överväganden som gjorts (om de gjorts?) av det faktum att 

Helmer suttit inlåst sedan 1999 och därför inte druckit alkohol på mer än 22 

år. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är ett svårt att förstå hur risken för återfall 

i missbruk i detta fall utgör en konkret och beaktansvärd risk för återfall i 

allvarlig brottslighet. Att det är vedertaget att kriminalitet och missbruk har 

ett samband räcker inte om man hävdar att prövningen uppfyller kraven på 

rättssäkerhet. Som noterats i framställningen råder oklarhet huruvida 

missbruket förekommer kriminaliteten eller om motsatta förhållande råder. 

Frågan kvarstår om det är så att man snarare straffar en livsstil än ett tidigare 

begånget brott? Svaret på frågan kan inte ges i denna framställning.  

 

Anmärkningsvärt är även uttalandet om att Kents tillvaro vid eventuell 

frigivning, efter många år på anstalt, skulle vara stressfylld. Frigivning efter 

många år i fängelse skulle antagligen vara stressfyllt för vem som helst. Även 

i Kents fall betonas hans missbruksproblematik. Trots att han själv betonat 

sitt behov av fortsatt genomförande av 12-stegsprogram anser tingsrätten att 

hans insikt om problemen inte är tillräcklig. För omvandling behöver Kent, 

enligt domstolen, även visa på skötsamhet samt att han kan genomföra 

permissioner på egen hand. Här blir omvandlingen av livstidsstraffet något 

som den dömde snarare måste förtjäna, än ett straff för ett begånget brott.  

 

6.4 Rättsmedicinalverket som lagstiftare?  
Med beaktande av de prövningar som redovisats i kapitel 5 kan följande 

noteras. Tingsrätten har i samtliga fall gått på RMV:s linje, oftast med 

motiveringen att det inte finns skäl att ifrågasätta RMV:s bedömning. Det är 

här viktigt att betona att det av denna anledning inte är möjligt att dra 

slutsatsen att tingsrätten alltid följer RMV:s utredning. Det kan dock här 
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finnas skäl att ställa sig frågan när det faktiskt skulle finnas skäl att ifrågasätta 

den bedömning RMV gjort? På grund av framställningens begränsade 

omfång kan inte ett svar på den frågan ges i detta arbete. Med beaktande av 

vad som anfördes under 6.1.1 kan, möjligtvis djärvt, hävdas att det lämnas åt 

RMV att tolka och fylla ut de luckor i lagen som lagstiftaren lämnat. RMV 

har som expertmyndighet möjlighet att självständigt utvärdera och bestämma 

utredningsmetoder (instrument), vilka riskfaktorer som ska beaktas och 

vilken vikt varje riskfaktor ska få. Härigenom är individuella riskfaktorer av 

stor vikt vid bedömningen, vilket i sig inte är anmärkningsvärt, men ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv finns här problem. Den enskilde individen vet inte 

på förhand vilka faktorer som kommer beaktas. Här kan även ifrågasättas om 

utredarnas (omedvetna) bias kan spela in. Det är inte omöjligt att tänka sig att 

en utredare har lättare att identifiera riskfaktorer för dömda som begått ”värre 

brott”, exempelvis mord på barn. Att så är fallet finns det inga belägg för, 

men utan tydliga regler för vad som ska beaktas finns en sådan risk. Här kan 

även belysas motivuttalandet om att omvandlingssystemets flexibilitet ger 

praktiska möjligheter till att undvika ”otillfredsställande resultat”. Härav kan 

man tolka det som en möjlighet för domstolen att avgöra vilka dömda som 

”förtjänat” eller ”inte förtjänat” omvandling av livstidsstraffet.  

 

6.5 Samhällsskyddet eller den enskildes 
integritet?  

Frågan om livstidsstraffet och regleringen för tidsbestämmande mynnar 

ytterst ut i en intressekonflikt mellan behovet av ett adekvat samhällsskydd 

och individens integritet. I en sådan konflikt, med staten på ena sidan och 

individen på den andre, bör tydliga regler finnas för undvikande av 

maktmissbruk. Genom otydliga regler kan samhällsskyddet effektivt bevaras 

genom att låsa in (och fortsätta låsa in) de individer som samhället fördömer 

som farliga. På motsvarande sätt bevaras den enskildes integritet och 

möjlighet till förutsebarhet genom tydliga regler (legalitetsprincipen). Ur ett 

samhällsperspektiv är det en fördel med individualiserade bedömningar, men 

individens rätt till förutsebarhet vad gäller statens ingripanden får aldrig stå 
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tillbaka på grund av otydligt formulerade regler. Som noterades i avsnitt 3.1 

har de senare årens ”hårdare tag” lett till lagstiftning som underkänts av HD. 

Av vikt är därför att den ”bestraffningshets” som präglat senare årens 

kriminalpolitik inte tummar på den för individen grundläggande 

rättssäkerheten. Vad gäller riskbedömningsinstrumenten är det problematiskt 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv att den prediktiva förmågan inte är bättre än 

75%. Det finns därför skäl att ifrågasätta huruvida samhällets behov av 

adekvat skydd är av större vikt än den enskildes integritet och rättssäkerhet, 

med hänsyn till att var fjärde riskbedömning är fel. Härav framstår 

omvandlingsprövningen snarare som en prognos för framtida brottslighet och 

således rättfärdigas fortsatt inkapacitering på basis av ett brott som inte ännu 

begåtts (eller kanske ens skulle begås).  

 

6.6 Sammanfattning 
Att OmvL ur ett rättssäkerhetsperspektiv är en klar förbättring i jämförelse 

med nådeinstitutet är uppenbart. Vid närmare granskning kan dock 

konstateras att OmvL lämnar en del kvar att önska. Den egentliga frågan blir 

om samhällets intresse av skydd mot grovt kriminella faktiskt väger tyngre än 

den enskildes rätt till reell rättssäkerhet? Eller har man genom att begå sådana 

gärningar som kan leda till livstids fängelse förbrukat sin rätt att förutse hur 

länge staten planerar att låsa in en? Frågan utgör själva kärnan i den 

ideologiska debatten, som på inte något sätt bör vara slutdiskuterad.   
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