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Sammanfattning 
Denna uppsats har till syfte att främst utvärdera hur tillämpningen av Lag (2006:45) om 
omvandling av fängelse på livstid (OmvL) sett ut sedan dess ikraftträdande den 1 november 
2006, men även att diskutera hur denna lagstiftning förhåller sig till de grundläggande principer 
som präglar det svenska straffsystemet i övrigt. Utvärderingen har skett med utgångspunkt i en 
studie av främst de avgöranden enligt OmvL som meddelats av Örebro tingsrätt och Göta 
hovrätt, men även andra rättskällor, såsom OmvL i sig, samt förarbeten och doktrin har utgjort 
källmaterial för denna framställning. 

OmvL tillkom som en reaktion på att antalet livstidsfångar i svenska fängelser ökat kraftigt 
under de senaste 20 åren. Lagstiftningen infördes vidare i syfte att skapa ett mer rättssäkert och 
förutsebart system för frigivning av livstidsdömda jämfört med det dittills gällande diskretionära 
nådeinstitutet. Enligt OmvL skall vid omvandlingsprövningen särskilt beaktas den tid som den 
dömde har avtjänat, vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för 
straffmätningen, om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag, 
om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, samt om den dömde har 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället. 

Av den företagna rättsfallstudien framgår att de viktigaste kriterierna för 
omvandlingsprövningen är den tid som den dömde avtjänat och om det finns risk för att den 
dömde återfaller i allvarlig brottslighet. Uppsatsens slutsats är att tillämpningen av OmvL 
huvudsakligen har skett i enlighet med vad som uttalades i förarbetena till lagstiftningen. En 
viss förändring av den inbördes vikten mellan de olika kriterierna har dock skett över tiden, 
resulterande i återfallsrisken nu framstår som det numera enskilt viktigaste kriteriet vid 
omvandlingsprövningen. Vad beträffar överensstämmelsen med de grundläggande principer 
som bildar utgångspunkt för straffsystemet i övrigt framstår OmvL som mer 
individualpreventivt inriktad än övrig lagstiftning som främst bygger på en 
proportionalitetstanke. 
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1 Inledning 
“The sentence of life imprisonment is also unique in that the words, which the judge is required to 
pronounce, do not mean what they say. Whilst in a very small minority of cases the prisoner is in 
the event confined for the rest of his natural life, this is not the usual or intended effect of a 
sentence of life imprisonment, […] But although everyone knows what the words do not mean, 
nobody knows what they do mean[…]” 

Lord Mustill1 

I skrivande stund avtjänar 160 intagna på svenska fängelser livstidsstraff.2 Även om namnet på 
det straff de dömda avtjänar antyder att de kommer att spendera resten av sina liv i fängelse är 
tanken tvärtom att samtliga återigen skall ut i samhället bland övriga människor. Trots att 
livstidsstraffet till sin form är en tidsobestämd påföljd är det nämligen enligt lagstiftaren en 
utgångspunkt att samtliga som avtjänar ett livstidsstraff skall kunna räkna med att de – under 
givna förutsättningar – förr eller senare ska komma att friges.3  

Den enda möjligheten för en livstidsdömd att bli frigiven gick, ända sedan livstidsstraffets 
införande i svensk rätt genom 1734 års lag, fram till dess Lag (2006:45) om omvandling av 
fängelse på livstid (OmvL) trädde i kraft mer än 270 år senare genom den styrande maktens 
benådningsrätt; inledningsvis genom kungen och senare genom regeringen.4 Sedan november 
2006 finns det numera en möjlighet för de livstidsdömda som avtjänat åtminstone 10 år av ett 
livstidsstraff att hos domstol ansöka om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt 
straff. Lagstiftningen infördes med det huvudsakliga syftet att förbättra rättsäkerheten och 
förutsebarheten för den dömde jämfört med det tidigare diskretionära systemet för frigivning 
från livstidsstraff.5 

Användandet av livstidsstraff i straffsystem där straff i första hand bestäms med utgångspunkt i 
proportionalitet mellan brott och straff skapar en mängd problem, varav det främsta kan anses 
vara att livstidsstraffet riskerar att resultera i att de dömda får avtjäna oproportionerligt stränga 
straff.6 Kan dessa problem på något sätt anses ha åtgärdats eller reducerats genom införandet av 
OmvL? På vilka grunder beslutar domstolen om, och i så fall när, samhällets värsta förbrytare 
åter skall försättas på fri fot eller om de även i fortsättningen ska vara frihetsberövade på 
obestämd tid? 

1.1 Syfte 
Denna framställning har som huvudsakligt syfte att genom studier av beslut meddelade av 
svenska domstolar i mål gällande omvandling av fängelse på livstid söka fastställa hur denna 
lagstiftning har fungerat i den praktiska rättstillämpningen sedan dess tillkomst, samt analysera 
om denna tillämpning överensstämmer med lagstiftarens avsikt. Vidare ämnar uppsatsen att, 
med det nyss nämnda huvudsakliga syftet i åtanke, även kortfattat diskutera hur 
rättstillämpningen på detta område bör se ut i framtiden. Det finns således i viss mån såväl de 
lege lata- som de lege ferenda-perspektiv på denna framställning.  

För denna uppsats kommer det vara nödvändigt att besvara dessa frågor:  
• Vilka faktorer har vanligtvis varit utslagsgivande vid avgörandet av ett fall enligt 

omvandlingslagen? (Är vissa faktorer viktigare än andra vid omvandlingsprövningen?) 
                                                
1 R v Secretary of State for the Home Department Ex p Doody [1994] 1 AC 531. 
2 http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/ (2011-12-30). 
3 SOU 2002:26, s. 119. 
4 Dir. 2000:85, s. 1. 
5 Prop. 2005/06:35, s. 1. 
6 Taking Life Imprisonment Seriously: In National and International Law, s. 199. 
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• Finns det någon diskrepans mellan de olika instansernas respektive prövning? 
• Har prövningen förändrats över tid? I så fall hur?  
• Har tillämpningen av OmvL motsvarat lagstiftarens avsikter med lagen? 
• Hur förhåller sig OmvL till det övriga straffsystemet ur ideologisk synpunkt? 

1.2 Metod och material 
Jag har vid arbetet med denna uppsats använt mig av sedvanlig juridisk metod. Materialet har 
således hämtats från de sedvanliga rättskällorna, d.v.s. lag, förarbeten, praxis och doktrin. 
Eftersom syftet med uppsatsen delvis är att fastställa hur den faktiska rättstillämpningen sett ut 
utgör beslut meddelade av Örebro TR och Göta HovR den kvantitativt sett största källan till 
information. De rättsfall som valts ut för mer ingående studier har främst valts i syfte att visa på 
de viktigaste och principiellt mest intressanta svårigheter och frågeställningar som domstolen 
ställs inför vid omvandlingsprövningen. 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats ämnar i första hand ej att behandla den straffmätningsmässiga gränsdragningen 
mellan ett tidsbestämt straff och ett livstidsstraff. I den mån vissa straffmätningsfrågor dyker 
upp handlar det endast om hur långt straff det tidigare utdömda livstidsstraffet ska omvandlas 
till. Vidare avser uppsatsen inte att ge någon ingående redogörelse för regeringens möjlighet att 
genom nådeinstitutet i RF 12 kap. 9 § mildra en livstidsdömds brottspåföljd. En kortare 
redogörelse för nådeinstitutet är dock nödvändig för att kunna ge en rättvisande bakgrund till 
OmvL.  

1.4 Disposition 
Jag kommer inledningsvis att översiktligt skildra den straffteoretiska bakgrunden till det svenska 
straffsystemet samt beskriva hur det ser ut idag. I detta avsnitt ska jag ytterst kortfattat 
presentera två av de grundläggande straffteorier som på ett eller annat sätt är intressanta när 
livstidsstraffet och OmvL diskuteras. I nästföljande kapitel redogörs för bakgrunden till det 
svenska livstidsstraffet samt hur utvecklingen på området sett ut fram till införandet av OmvL. I 
kapitel 4 redovisas bestämmelserna i OmvL samt de tankegångar och syften som låg bakom 
införandet av lagstiftningen. I detta avsnitt kommer dessutom vad som sagts i doktrin och 
rättsvetenskaplig debatt angående denna lagstiftning och dess tillämpning summariskt beskrivas. 
Därefter följer en sammanställning av sammanlagt 13 rättsfall från de domstolar som har att 
avgöra mål enligt OmvL. Rättsfallsreferaten är disponerade som så att det inledningsvis 
kortfattat redogörs för den dom som resulterade i livstidsstraffet. Därefter följer respektive 
instans skäl för besluten. Efter varje rättsfallsreferat följer även en kommentar där jag kort 
analyserar och ger synpunkter på respektive rättsfall samt hänvisar till eventuella beslut som kan 
vara av intresse, t.ex. för att det tar upp samma frågeställning. I det efterföljande kapitlet 
redogörs för övergripande tendenser i tillämpningen av OmvL. Detta avsnitt baseras på en 
sammanställning av samtliga beslut gällande denna lagstiftning meddelade av Örebro TR och 
Göta HovR från lagens ikraftträdande till och med den 30 november 2011 (se bilaga). Uppsatsen 
avslutas slutligen med en analysdel där rättsläget kommenteras och analyseras med 
utgångspunkt i de frågeställningar som angivits ovan. 
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2 Straffteoretisk bakgrund 
Debatten om varför man straffar och vad som är syftet med bestraffning (om det nu finns något 
syfte) har under väldigt lång tid dominerats av ett fåtal grundläggande uppfattningar som av 
tradition brukar kallas för straffteorier.7 Traditionellt görs en åtskillnad mellan absoluta och 
relativa straffteorier. Absoluta straffteorier, som numera inte anses ha någon plats i ett modernt 
samhälle, har som utgångspunkt att straffet i det närmaste är ett uttryck för ett etiskt axiom utan 
något praktiskt socialt syfte. Relativa straffteorier däremot bygger på att straffet har ett syfte: att 
förebygga brott – d.v.s. att förhindra att de gärningar som lagstiftaren tagit avstånd från företas 
genom att föreskriva straff för den som begår dem.8  

2.1 Proportionalitet 
Proportionalitetsprincipen bygger på tanken att den som begått ett brott skall få utstå ett straff 
som står i proportion till brottets allvar. Ytterst innebär proportionalitetsprincipen att den 
straffrättsliga reaktionen skall vara rättvis. Traditionellt görs en distinktion mellan två olika 
typer av proportionalitet; absolut och relativ proportionalitet. Absolut proportionalitet å ena 
sidan innebär att det är möjligt att tilldela en viss brottstyp ett visst straff eller en viss straffskala, 
något som många hävdar är svårt att motivera på rationell grund. Relativ proportionalitet å 
andra sidan går ut på att det går att rangordna ett visst brott i förhållande till andra brott i det 
avseende att en viss brottstyp eller ett visst begånget brott skall bedömas strängare eller mildare 
än (eller likvärdigt) en annan brottstyp eller ett annat begånget brott.9 

Även om det inte går att på rationell grund tillskriva ett brott ett visst ”bestraffningsvärde” – 
exempelvis i form av 2, 3 eller 4 års fängelse – bör ur ren proportionalitetssynpunkt alla brott 
som förtjänar samma straff också erhålla samma straff, oavsett vad straffet må vara. Det går 
således inte, med detta synsätt, att ådöma lika klandervärda gärningar olika långa straff utan att 
samtidigt antyda att de olika gärningarna skiljer sig åt i fråga om förkastlighet.10 

Sett strikt utifrån proportionalitetsprincipen är en bestraffning lyckad om den är rättvis, d.v.s. 
om den står i rimlig proportion till övriga brottsbelagda gärningar. Bestraffningen ses däremot 
inte som misslyckad därför att den inte har några brottspreventiva verkningar.11 

2.2 Individualprevention 
Med individualprevention avses att straffet syftar till att förebygga att den som dömts för ett 
brott återigen gör sig skyldig till brottslighet. Detta syfte uppnås enligt den individualpreventiva 
teorin genom antingen avskräckning, inkapacitering eller vård och behandling.12 Här ska endast 
inkapacitering kort beröras då det är den kategori som är av störst intresse i sammanhanget. 

Rationaliteten hos en inkapaciteringsstrategi är beroende av med vilket mått av säkerhet det går 
att avgöra huruvida en intagen kommer att återfalla i brott (antingen av en viss art eller med en 
viss frekvens). Trots att det har lagts ner enorma belopp på att konstruera tillförlitliga 
prediktionsinstrument är resultaten mycket nedslående – de mest avancerade metoderna ger inte 

                                                
7 Jareborg och Zila, s. 63. 
8 Borgeke, s. 24-25. Det bör påpekas att frågan om absolut proportionalitet inte är helt ointressant enbart på grund av att det inte 
går att hitta rationella argument för att en viss brottstyp skall tilldelas en viss straffskala. Frågan om absolut proportionalitet är 
nämligen relevant för att avgöra på vilken nivå de straffrättsliga ingripandena bör ligga, d.v.s. för repressionsnivån. På detta sätt 
blir proportionalitetsprincipen en begränsning innebärande att vi inte kan acceptera hur stränga straff som helst, se Borgeke, s. 
30. 
9 Jareborg och Zila, s. 68, Borgeke, s. 30. 
10 Jareborg och Zila, s. 68. 
11 Jareborg och Zila, s. 72. 
12 Prop. 1987/88:120, s. 32. 
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bättre resultat än rena lekmannabedömningar, vilka i sin tur i regel inte är nämnvärt mer 
pålitliga än lottdragning. Det sagda får till följd att det måste inkapaciteras långt fler (s.k. falska 
positiva) än de som i verkligheten skulle återfalla i brott för att uppnå en rimlig 
inkapaciteringseffekt. Metoden diskrediteras samtidigt av att många som inte bedömts återfalla 
ändå gör det (s.k. falska negativa). Ofta nämns en säkerhetsgrad av 60 procent. Utöver detta bör 
även framhållas att allvarligare brottslighet, såsom våldsbrott, generellt är mycket svårare att 
förutse än t.ex. förmögenhetsbrottslighet.13 

2.3 ”Den svenska modellen” 
Straffets absoluta grund och syfte var under medeltiden avskräckning och vedergällning. Dessa 
tankar fick sedermera under 1800-talet dock ge vika för proportionalitetsprincipen och principen 
om förutsebarhet. Utvecklingen därefter dominerades av att behandlingsideologin fick allt större 
utrymme, vilket också synliggjordes genom införandet av BrB. Numera har behandlingstankens 
betydelse tonats ner till förmån för proportionalitetsprincipen.14 Det svenska påföljdssystemet 
vilar idag, särskilt sedan den omfattande påföljdsreformen år 1989, istället uttryckligen på 
tanken om proportionalitet mellan brott och straff. Tanken att fängelsetidens längd skall 
bestämmas på individualpreventiva grunder har aldrig slagit igenom i Sverige, förutom vissa 
bestämmelser om fakultativ villkorlig frigivning. Straffmätningen i Sverige har dock alltid styrts 
av ett proportionalitetstänkande.15 

                                                
13 Jareborg och Zila, s. 85. 
14 Örnemark Hansen 2007, s. 398. 
15 Jareborg och Zila, s. 100.  



 8 

3 Livstidsstraffets bakgrund och utveckling 
Det egentliga frihetsstraffet började användas i Sverige under 1570-talet då Johan III genom nåd 
omvandlade dödsstraff till livstids straffarbete. På 1600-talet blev det vanligt att hovrätterna 
genom leuteration (straffnedsättning) omvandlade utdömda dödsstraff till ett visst antal gatlopp 
eller visst antal spö följt av frihetsstraff i form av arbete på fästning, antingen på viss tid, på 
livstid eller på behaglig tid. Fästningsstraff på behaglig tid innebar att den dömde var 
frihetsberövad till dess han visat en sådan förbättring att han kunde försättas på fri fot. Under 
denna period utdömdes frihetsstraffet helt utan stöd i lag. Istället grundades strafformen 
uteslutande på hovrätternas och kungens nåde- och leuterationspraxis.16 

Frihetsstraffet infördes formellt som brottspåföljd i och med 1734 års lag, men användes endast 
som påföljd i relativt begränsad utsträckning. Livstidsstraff förekom enbart i ett fåtal fall, 
samtidigt som det föreskrevs dödsstraff för inte mindre än 68 olika brott. Av denna anledning 
förekom det i stor utsträckning att dödsstraff omvandlades till fästningsarbete på viss tid eller på 
livstid, antingen genom leuteration eller genom benådning. I takt med att straffrätten 
allteftersom tiden gick mildrades genom ökad leuteration och benådning uppstod en stor 
diskrepans mellan de straff som lagen föreskrev och de som verkligen avtjänades. När antalet 
livstidsfångar var som högst – under 1850-talet – uppgick det till knappt 1 500 intagna.17 

År 1864 ersattes Missgärningsbalken från 1734 års lag av 1864 års strafflag. Även om det 
fortfarande stadgades dödsstraff för ett fåtal brott var dödsstraffet alltid fakultativt. Av de 134 
personer som dömdes till döden mellan strafflagens ikraftträdande år 1865 och dödsstraffets 
avskaffande år 1921 fick endast 15 personer sitt dödsstraff verkställt – övriga dömda fick 
dödsstraffet omvandlat till fängelse på livstid.18 

Allteftersom tiden gick tillämpades livstidsstraffet i allt mindre utsträckning. Antalet 
livstidsfångar sjönk från att vara så många som omkring 600 stycken på 1870-talet till cirka 100 
stycken vid sekelskiftet. År 1910 fanns det cirka 60 livstidsfångar, år 1920 35 stycken och år 
1930 25 stycken. Fram till slutet av 1980-talet varierade antalet livstidsdömda mellan 10 och 25 
stycken. Därefter har antalet livstidsdömda ökat markant. År 2002 avtjänade omkring 110 
personer (varav 4 kvinnor) livstidsstraff.19 I december 2011 var siffran 160 personer (varav 6 
kvinnor). Den kraftiga ökningen beror dels på att allt fler döms till livstids fängelse, dels på att 
de som döms till ett livstidsstraff avtjänar flera år än tidigare.20 

Från och med BrB:s införande år 1965 till och med år 1999 meddelades totalt 170 livstidsdomar, 
varav 71 före år 1990 och 99 efter denna tidpunkt. Det är onekligen så att antalet meddelade 
livstidsdomar har ökat avsevärt, framförallt de senaste 20 åren. Antalet livstidsdomar nästintill 
fyrdubblades mellan 1970-talet och 1980-talet (från 12 till 47) och mellan 1980-talet och 1990-
talet mer än fördubblades antalet än en gång (från 47 till 99).21 Mellan år 2000 och 2010 
meddelades totalt 154 livstidsdomar.22 Samtliga 160 intagna som idag avtjänar ett livstidsstraff 
eller ett omvandlat livstidsstraff (vilket för närvarande är 8 personer) är dömda för mord 
alternativt medhjälp, försök eller anstiftan till mord.23 

                                                
16 SOU 2002:26, s. 35. 
17 SOU 2002:26, s. 35. 
18 SOU 2002:26, s. 35-36. 
19 SOU 2002:26, s. 36. 
20 http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/ (2011-12-30). 
21 SOU 2002:26, s. 36. 
22http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/410/40FLa_fra1975.xls&url=/statistik/410/40FL
a_fra1975.xls (2011-12-30). 
23 http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Livstidsdomda/ (2011-12-30). 
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3.1 Frigivning från livstidstidsstraff 
3.1.1 Nådeinstitutet-
Regeringen har enligt 12 kap. 9 § RF (tidigare 11 kap. 13 § 1 st.) möjlighet att genom nåd 
efterge eller mildra en brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott. Nådeinstitutet är 
ensidigt och diskretionärt, vilket innebär att ingen kan vare sig kräva att bli benådad eller ens ta 
del av skälen till ett nådebeslut. Av den anledningen är det inte heller möjligt att prata om någon 
praxis i det avseendet att nåd ska beviljas när vissa angivna omständigheter föreligger. De 
nådeskäl som oftast brukar beaktas anges dock vara medicinska skäl, tredjemansskäl, 
rehabiliteringsskäl samt sociala skäl. Medgivande av nåd motiveras således i första hand av 
humanitära skäl, men det görs alltid en helhetsbedömning där även brottets karaktär har 
betydelse. I övrigt är det främst omständigheter som inträffat efter domstolens prövning som 
beaktas i ett nådeärende. Med utgångspunkt i de beslut som regeringen har meddelat kan 
konstateras att tidsbestämningen av livstidsstraff normalt skett till fängelsestraff om 18-25 år.24 
En omvandling till 18 års fängelse innebär med beaktande av reglerna om villkorlig frigivning 
en faktisk verkställighetstid om 12 år. Nådebeslut fattas därför regelmässigt vid en tidpunkt så 
att en utslussningstid om något eller några år blir möjlig, d.v.s. i praktiken när minst 10 års 
fängelsetid har verkställts.25 

Benådningsrätten motiveras av att det ibland kan finnas ett behov av att rätta till eventuella 
orimliga konsekvenser som ett straff kan visa sig medföra. Skuldfrågan kan dock aldrig prövas i 
ett nådeärende. Att benådningsrätten ligger hos just regeringen har – förutom av ovan nämnda 
historiska skäl – motiverats med att regeringen förhållandevis snabbt och formlöst kan pröva ett 
ärende.26  

3.1.2 Behovet-av-en-ny-reglering--
Den 30 november år 2000 gav Justitiedepartementet en särskild utredare i uppdrag att utarbeta 
ett förslag till en ny ordning för frigivning av livstidsdömda. Enligt uppdraget skulle i framtiden 
en domstol, nämnd eller annat organ pröva om och när livstidsdömda personer skulle komma att 
friges. Tanken var att den nya ordningen skulle gälla som ett komplement vid sidan av 
regeringens benådningsrätt.27  

I direktivet uppmärksammade Justitiedepartementet att det framförts kritik mot att de 
tidsbestämda straffen blivit allt längre och de livstidsdömda allt fler.28 Det påpekades särskilt att 
Fängelsestraffkommittén redan 1986 ansåg att livstidsstraffet är inhumant eftersom dess 
tidsobestämdhet strider mot grundläggande principer om rättvisa och förutsebarhet.29 Även 
kriminalvården framhöll att möjligheten att planera och genomföra en meningsfull 
straffverkställighet försvårades påtagligt av osäkerheten om hur länge den dömde skall vara 
intagen. Den osäkerhet som det dåvarande diskretionära systemet för frigivning av 
livstidsdömda innebar bidrog nämligen högst sannolikt till en bristande motivation hos de 
intagna, vilket i sin tur påverkade deras straffverkställighet negativt. Regeringen menade dock 
att det mänskliga lidande som denna osäkerhet medför var en ofrånkomlig följd av straffet enligt 
den dåvarande ordningen.30 Regeringen ansåg dock trots detta – och trots att ett stort antal 
livstidsdömda även medför en ökad säkerhetsrisk som ställer ökade krav på kriminalvården – att 
övervägande skäl talade för att behålla livstidsstraffet. Man framhöll i detta sammanhang att ett 
avskaffande av livstidsstraffet kan leda till krav på avsevärt högre straffmaximum för 

                                                
24 Prop. 2005/06:35, s. 16. 
25 Dir. 2000:85, s. 5. 
26 Dir. 2000:85, s. 1-2.  
27 Dir. 2000:85, s. 1. 
28 Dir. 2000:85, s. 2. 
29 Dir. 2000:85, s. 2. Se SOU 1986:14, s. 162.  
30 Dir. 2000:85, s. 2-3. 
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tidsbestämda straff. Vidare ansåg regeringen att det fanns en risk för att ett avskaffande av 
livstidsstraffet till förmån för tidsbestämda straff snarare skulle leda till betydligt längre faktiska 
frihetsberövanden. Detta eftersom livstidsstraffet i sin dåvarande form medgav en möjlighet till 
omprövning på grund av den dömdes personliga förhållanden långt efter domen som ett 
tidsbestämt straff saknade. Dessutom ansåg regeringen att livstidsstraffet har ett betydande 
symbolvärde för att visa avståndstagande från de allra allvarligaste brotten.31 

Även om regeringen ansåg att livstidsstraffet inte kan avskaffas ansåg man det fullt 
genomförbart att genom förändringar av det dåvarande systemet för frigivning från livstidsstraff 
– d.v.s. nådeinstitutet – förbättra såväl förutsebarhet och rättssäkerhet som själva innehållet i 
anstaltsvistelsen för de livstidsdömda.32 

3.1.3 SOU-2002:26-
I mars 2002 presenterade Utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda (Ju 2000:10) 
betänkandet Frigivning från livstidsstraff (SOU 2002:26).33 Utredaren fann att nådeinstitutet, 
även om det möjliggjorde ett relativt enkelt, formlöst och flexibelt förfarande, var förenat med 
ett flertal nackdelar. Bland annat ansåg man att det faktum att nådebesluten inte är motiverade 
medför svårigheter såväl för den dömde som för kriminalvården att mer exakt förutse vad som 
krävs för att straffet skall kunna tidsbestämmas. Enligt utredningen finns det också en risk att 
politiska intressen kan påverka bedömningen av om, och i så fall när, en livstidsdömd skall 
friges. Som utredningen fann det var systemet med frigivning av livstidsdömda endast genom 
nåd dessutom i strid med såväl EKMR som FN:s rekommendationer om livstidsstraff från 
1996.34 

Utredningen ställde därefter frågan om ett alternativt system bör gå ut på att omvandla 
livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff, eller om prövningen istället skall mynna ut i ett beslut 
om en viss tidpunkt för villkorlig frigivning. Som utredningen fann det var det senare 
alternativet att föredra. Utredningen motiverade sitt förslag framförallt med att livstidsstraffet 
karaktär av tidsobestämdhet annars riskerade att gå förlorad. Vidare ansågs det även mindre 
lämpligt att prövningsorganet genom tidsbestämningen skulle ändra en lagakraftvunnen dom.35 

Enligt utredningen borde det nya systemet bestå av huvudsakligen fakultativa regler 
innebärande att det görs en bedömning i det enskilda fallet angående när den dömde kan friges. 
Som grund för den föreslagna lösningen angavs att livstidsstraffet i sig är en tämligen 
onyanserad påföljd som kan avse brottslighet av mycket varierande svårhetsgrad.36 Det bör här 
påpekas att utredningen – trots att det inte ingick i uppdraget – inte kunde låta bli att rikta kritik 
mot den onyanserade och svårtolkade påföljdspraxis som straffskalan för mord enligt sin 
dåvarande utformning (d.v.s. fängelse i tio år eller på livstid) medförde. Enligt utredningen var 
det lämpligt att straffskalan för mord utvidgades så att det blev möjligt att döma till längre 
tidsbestämda straff, innebärande att livstidsstraffet därmed förbehölls de allra grövsta 
gärningarna. En sådan reform menade utredningen även skulle ha positiva effekter på ett nytt 
system för frigivningsprövning av livstidsdömda.37  

 
                                                
31 Dir. 2000:85, s. 3. 
32 Dir. 2000:85, s. 3. 
33 SOU 2002:26, s. 1. 
34 SOU 2002:26, s. 121-122. 
35 SOU 2002:26, s. 125-126. 
36 SOU 2002:26, s. 127. 
37 SOU 2002:26, s. 120-121. Straffskalan för mord kom senare att utvidgas genom lag (2009:396). Sedan den 1 juli 2009 är 
straffskalan för mord numera fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid, se 3 kap 1 § BrB. I förarbetena till 
lagändringen motiverades utvidgningen av straffskalan med att den tidigare ordningen medförde alltför stora tröskeleffekter 
samt att påföljdssystemets grundläggande princip om proportionalitet inte kunde ges tillräckligt genomslag. Se Prop. 
2008/09:118, s. 25. 
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I utredningen föreslogs att följande kriterier skulle beaktas vid frigivningsprövningen: 
• Skötsamhet och utveckling under anstaltsvistelsen 
• Frigivningsförhållanden 
• Risken för återfall i brott 
• Brottet och omständigheterna kring detta 
• Den tid som den dömde har varit frihetsberövad38 

Utredningen ansåg vidare att trots att några ytterligare kriterier inte bör uppställas så bör även 
andra omständigheter kunna beaktas vid prövningen.  I detta sammanhang nämndes främst den 
omständigheten att den dömde skall utvisas, men också andra omständigheter som anges i 29 
kap. 5 § BrB samt s.k. nådeskäl bör enligt utredningen kunna tas hänsyn till av 
prövningsorganet.39 

Angående frågan hur kriterierna bör vägas mot varandra ansåg utredaren att det begångna 
brottet och omständigheterna kring detta samt den tid som den dömde har avtjänat bör ha störst 
betydelse vid prövningen, även om en helhetsbedömning alltid bör göras. Hur stor vikt som bör 
läggas vid återfallsrisken är beroende av hur säker bedömningen kan sägas vara. Det gjordes 
därför inget generellt uttalande angående betydelsen av detta kriterium. Det påpekades dock att 
det inte var meningen att någon livstidsdömd aldrig skall bli frigiven med hänvisning till hög 
återfallsrisk. Utgångspunkten var att alla livstidsdömda skall friges för eller senare.40 

3.1.4 Kritik-från-remissinstanser-
Under lagstiftningsarbetet gavs en mängd remissinstanser möjlighet att yttra sig över 
utredningen. Överlag var de flesta remissinstanserna positiva till utredningens förslag i stort.41 
Här ska endast kort återges den viktigaste kritik som riktades mot förslaget med utgångspunkt i 
de kriterier som utredningen föreslog skulle beaktas i den framtida prövningen. 

Skötsamhet och utveckling under anstaltstiden 
Ett flertal remissinstanser, däribland Svea HovR, Hovrätten över Skåne och Blekinge och 
Åklagarmyndigheten i Västerås, ansåg att den dömdes skötsamhet och utveckling under 
anstaltstiden inte bör beaktas vid frigivningsprövningen. Åklagarmyndigheten i Västerås 
menade att sådana omständigheter inte har med brottet att göra och därför inte bör påverka 
frihetsstraffets längd i skärpande riktning.42  

Brottet och omständigheterna kring detta 
Svea HovR ansåg att förslaget att beakta brottets svårhet först vid frigivningsprövningen, samt 
att detta kriterium skulle vara särskilt viktigt, inte var en lämplig lösning. Som skäl för kritiken 
anförde hovrätten att frigivningsprövningen enligt den föreslagna lösningen riskerade att 
grundas på ibland tvivelaktigt underlag, även om man påpekade att de domar där livstids 
fängelse döms ut oftast är utförligt formulerade. Hovrätten ansåg istället att det vore mer 
ändamålsenligt att den domstol som avkunnar domen på livstids fängelse redan vid det tillfället 
kan slå fast att villkorlig frigivning inte bör komma ifråga förrän efter ett visst antal år.43 Denna 
åsikt delades i allt väsentligt av Helsingborgs TR, Domstolsverket och RMV.44 

Risken för återfall i brott 
Hovrätten över Skåne och Blekinge ställde sig emot utredningens förslag att återfallsrisken bör 

                                                
38 SOU 2002:26, s. 128-140. 
39 SOU 2002:26, s. 140-141. 
40 SOU 2002:26, s. 128-142. 
41 Ju2002:2717/BIRS, passim.  
42 Ju2002:2717/BIRS, s. 33-44. 
43 Ju2002:2717/BIRS, s. 33-34. 
44 Ju2002:2717/BIRS, s. 37-42. 
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beaktas särskilt i samband med frigivningsprövningen. Hovrätten framhöll att den 
grundläggande tanken måste vara att samhället genom straffsystemet skall reagera begångna 
brott. Att däremot hålla någon inspärrad baserat på en vad som framkommit i en 
återfallsriskbedömning innebär bör i princip inte förekomma. Ett sådant förfarande innebär 
enligt hovrätten att en person låses in i fängelse för någon han inte gjort, men som han bedöms 
kunna göra om han friges. Med hänvisning till främst de osäkerhetsfaktorer som föreligger bör 
denna form av inkapacitering enligt hovrätten utnyttjas så restriktivt som möjligt.45 Även 
Åklagarmyndigheten i Västerås ställde sig starkt kritisk till att beakta risken för återfall vid 
frigivningsprövningen av livstidsdömda. Fängelsestraff bör vara förbehållet att användas som en 
rent straffande reaktion på begångna brott. Det bör därför inte vara möjligt att låta ett 
frihetsberövande pågå under längre tid baserat enbart på brottspreventiva skäl. För att säkerställa 
att systemet är konsekvent och sammanhängande bör hänsyn till återfallsrisk inte heller tas vid 
frigivningsprövning av livstidsdömda.46 

                                                
45 Ju2002:2717/BIRS, s. 35. 
46 Ju2002:2717/BIRS, s. 44. 
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4 Omvandlingslagen 
Den 1 november 2006 trädde OmvL i kraft. OmvL gäller enligt dess 1 § omvandling av fängelse 
på livstid till fängelse på viss tid. Lagen gäller inte för personer som överförts till Sverige från 
för verkställighet av fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de 
internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller lagen (2002:329) om 
samarbete med Internationella brottmålsdomstolen. OmvL gäller vidare parallellt med 
regeringens möjlighet att enligt RF 12 kap. 9 § genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd. 

Ansökan om omvandling får enligt 2 § OmvL göras av den dömde eller, när det finns särskilda 
skäl, av Kriminalvården. Av 3 § följer att en ansökan får göras när den dömde avtjänat minst 10 
år av livstidsstraffet. Avslås ansökan får en ny ansökas göras tidigast ett år efter det att beslutet 
vann laga kraft. Bifalls en ansökan skall det utdömda livstidsstraffet omvandlas till fängelse på 
viss tid. Fängelsestraffets längd skall bestämmas med utgångspunkt från den tid som den dömde 
har avtjänat och med beaktande av reglerna om villkorlig frigivning samt den dömdes behov av 
åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Fängelsestraffets längd får inte 
understiga det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut, vilket för närvarande är 18 år. 

Omvandlingsprövningen innebär ett tvåpartsförfarande där åklagaren är den dömdes motpart. 
Den dömde skall förordnas offentligt biträde, om det inte kan antas att behov av biträde saknas. 
Rätten skall enligt 9 § OmvL inhämta yttrande från Kriminalvården, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Yttrandet skall enligt 2 § Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på 
livstid av (OmvF) innehålla en redogörelse för straffverkställigheten och andra omständigheter 
som kan vara av betydelse för rättens bedömning. Av 10 § OmvL följer vidare att rätten får 
inhämta en utredning med utlåtande om risken för att den dömde återfaller i brottslighet. En 
ansökan får dock inte bifallas utan att en sådan utredning har inhämtats, om det inte är 
uppenbart obehövligt att en utredning inhämtas. Utredning om risken för återfall i brottslighet 
genomförs enligt 3 § OmvF av RMV. Enligt 12 § OmvL skall den dömde, om han eller hon 
begär det, ges tillfälle att bli hörd muntligen om det inte är uppenbart obehövligt.  

Enligt 4 § 1 st. OmvL har domstolen vid prövning av omvandling att särskilt beakta 
• den tid som den dömde har avtjänat  
• vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för 

straffmätningen, 
• om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag 
• om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, samt 
• om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället. 

4.1 OmvL:s kriterier enligt propositionen 
I detta avsnitt kommer jag att presentera vad som sades i propositionen angående hur de olika 
kriterierna skall tolkas och vägas mot varandra. För det fall att propositionen inte ger någon 
vägledning eller motsäger vad som sades i utredningen kommer även utredningens åsikt anges 
om det är av intresse för uppsatsen. 

Angående kriterierna den tid som den dömde har avtjänat och vad som av domen framgår om de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen är det enligt förarbetena en självklar 
utgångspunkt att omvandlingsprövningen inte skall innebära en omprövning av förhållanden 
som slutligt avgjorts genom en lagakraftvunnen dom. Således skall det vid prövningen inte tas 
in ytterligare utredning eller bevisning rörande själva gärningen och omständigheterna kring 
denna. Utgångspunkten vid omvandlingsprövningen är att brottets straffvärde är fängelse på 
livstid. Det skall enligt regeringen inte göras någon förnyad straffmätning vid 
omvandlingsprövningen, och domstolen skall därför utgå ifrån den ursprungliga domen och vad 
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som där framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen. Syftet är att den 
dömde skall ges möjlighet till en prövning av huruvida det finns förutsättningar att omvandla 
livstidsstraffet. Enligt regeringen skall prövningen i första hand grundas på förhållanden och 
omständigheter som inträffat efter domen. Lagstiftaren medger dock at det inte går att bortse 
från att ett livstidstidsstraff kan avse brott av olika karaktär och svårighetsgrad, varför även 
brottet och den tid som avtjänandet pågått bör beaktas särskilt vid omvandlingsprövningen.47 

Regeringen framhöll i propositionen vidare att det är av stor vikt att frigivning kan ske utan att 
behovet av samhällsskydd eftersätts. Av denna anledning ansåg man att ett kriterium som tog 
sikte på om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag bör beaktas 
i syfte att minska risken för att den dömde begår ytterligare brott. Regeringen menade dock att 
endast risk för ”allvarlig brottslighet” skall beaktas. Någon närmare förklaring av vad som 
avsågs med begreppet gavs dock inte i propositionen.48 I utredningen föreslogs emellertid att 
återfallsrisken skall bedömas främst i förhållande till brott som riktar sig mot eller medför fara 
för annans liv eller hälsa, varvid det även hänvisades till en förteckning gjord av 
Psykansvarskommittén i utredningen Psykisk störning, brott och ansvar.49 I den nämnda 
förteckningen förekommer främst brott i 3, 4, 6 och 13 kap. BrB, men även rån och grovt rån 
anges utgöra brott mot liv och hälsa.50 

Till skillnad från vad som föreslagits av utredningen51 menade regeringen att risken för återfall 
bör kunna beaktas även om den inte är ”påtaglig”. Regeringen framhöll att en 
återfallsriskbedömning är beroende av hur säkra bedömningar som kan göras, och att betydelsen 
av återfallsrisken därför bör avgöras från fall till fall. En omvandlingsansökan bör dock lämnas 
utan bifall om det föreligger en konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet. 
Exakt vad som avsågs med formuleringen ”konkret och beaktansvärd” förklarades dock inte 
annat än att det angavs att det är en lägre risknivå än ”påtaglig” risk. I likhet med vissa 
remissinstanser framhöll regeringen dessutom att det ankommer på domstolen att göra 
bedömningen av återfallsrisken och att RMV:s utredning om risken endast utgör underlag för 
domstolens bedömning. En sådan utredning utgör dock inte det enda materialet för domstolens 
prövning, utan även andra faktorer kan ha betydelse för rättens bedömning, t.ex. att den dömde 
begått nya brott eller allvarligt misskött sig.52 

Beträffande kriterierna om den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om den 
dömde har medverkat för att främja sin anpassning i samhället uppmärksammades i 
propositionen att det under utredningen framförts invändningar mot att skötsamheten och 
utvecklingen skall beaktas särskilt vid prövningen.53 Regeringen menade dock att det var en 
utgångspunkt för den ifrågavarande reformen att skapa förutsättningar och främja den dömdes 
motivation att själv medverka till sin anpassning i samhälle. Vidare ville man ge incitament för 
den dömde, dels t skötsamhet under verkställigheten, dels till att själv verka för en positiv 
utveckling och förbättrade frigivningsförhållanden. Regeringen menade att det är ett rimligt 
grundkrav att den dömde sköter sig under verkställigheten och efter egen förmåga följer de 
regler som gäller för verkställigheten och pekade på det skötsamhetskrav som då fanns i 9 § 2 st. 
Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt, enligt vilket misskötsamhet kunde medföra indragna 
permissioner.54  

                                                
47 Prop. 2005/06:35, s. 38.  
48 Prop. 2005/06:35, s. 38-39. 
49 SOU 2002:26, s. 176.  
50 SOU 2002:3, s. 487-488. 
51 Se SOU 2002:26, s. 26, 176. 
52 Prop. 2005/06:35, s. 39. 
53 Prop. 2005/06:35, s. 37, se SOU 2002:26, s. 129. 
54 Prop. 2005/06:35, s. 40. Numera finns kravet på skötsamhet i 12 kap. 1 § Fängelselagen (2010:610). 
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Mot bakgrund av att ett liv i anstalt skiljer sig avsevärt från ett liv i frihet och att skötsamhet 
från den dömdes sida kan vara spekulativ ansåg regeringen att skötsamhet i sig inte bör utgöra 
ett kriterium att beakta vid omvandlingsprövningen. Vad som däremot bör beaktas är om den 
dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten. Allvarliga åsidosättanden av detta slag 
bör leda till någon form av reaktion, oavsett om de är av den karaktären att de leder till lagföring 
eller inte. På samma sätt som det för tidsbestämda straff finns ett system för senareläggning av 
den villkorliga frigivningen i 26 kap. 6 och 7 §§ BrB bör det enligt propositionen finnas en 
motsvarande möjlighet att ingripa mot misskötsamhet såvitt gäller tidsobestämda straff.55 

Angående frågan om vilken misskötsamhet som bör beaktas hänvisade regeringen till de 
uttalanden som gjordes vid införandet av 26 kap. 7 § BrB, där det sades att senareläggning av 
den villkorliga frigivningen endast skall tillgripas i de mer flagranta fallen där det är fråga om 
t.ex. rymningar eller berusning. Stor hänsyn måste dock tas till de skillnader som finns mellan 
att avtjäna ett tidsbestämt och ett tidsobestämt straff. Eftersom den livstidsdömde vid 
omvandlingsprövningen har varit intagen under så pass lång tid bör enstaka regelbrott som 
huvudregel inte påverka bedömningen. Det bör dessutom beaktas när under verkställigheten en 
överträdelse skett. Således finns det vid omvandlingsprövningen ett större utrymme att bortse 
från överträdelser som inträffat tidigt under verkställigheten.56 Allvarlig misskötsamhet skall 
enligt regeringen dock kunna leda till att en ansökan om tidsbestämning lämnas utan bifall.57 

Den dömdes insatser att själv främja sin anpassning till samhället bör bedömas utifrån hans 
eller hennes personliga förutsättningar och ges en vid tillämpning. Bedömningen bör inte utgå 
enbart från den dömdes egna faktiska agerande, utan även andra faktorer bör kunna tillmätas 
betydelse. Om den dömde har medverkat i detta hänseende bör det kunna påverka tidpunkten för 
beslutet om omvandling på ett för den dömde positivt sätt.58 

Vad gäller den inbördes betydelsen av de olika kriterierna uttalades det i propositionen att det 
måste avgöras i varje enskilt fall hur de förhåller sig till varandra och vilken tyngd de skall ges 
sinsemellan. Domstolen har att göra en helhetsbedömning och därvid ta ställning till om det 
finns förutsättningar att frångå det utdömda livstidsstraffet genom att omvandla det till ett 
tidsbestämt straff.59 

Beträffande frågan om även andra omständigheter än de uttryckligen angivna bör kunna beaktas 
vid omvandlingsprövningen uttalade regeringen att även de omständigheter som normalt anförs 
i ett nådeärende bör kunna beaktas av domstolen i flertalet fall. Vissa omständigheter, såsom 
sjukdom eller s.k. tredjemansskäl bör dock inte ges självständig betydelse.60 Ett förordnande om 
utvisning bör emellertid kunna påverka tidsbestämningen på så sätt att utslussningstiden blir 
kortare än vad som annars varit fallet.61 

Enligt propositionen ska omvandlingsprövningen ske i två led: I det första ledet ska domstolen, 
utifrån de angivna kriterierna, avgöra huruvida det finns förutsättningar att frångå det utdömda 
livstidsstraffet, i det andra ledet skall straffets längd bestämmas.62 I förarbetena uttalade 
regeringen att domstolen vid tidsbestämningen bör beakta reglerna om villkorlig frigivning och 
de åtgärder som kan behövas för att underlätta övergången till ett liv i frihet för den dömde. 
Detta inte minst med hänsyn till den förhållandevis långa tid som kan behövas för utslussning av 
en livstidsdömd. Ett sådant förfarande överensstämmer för övrigt väl med det förfaringssätt som 

                                                
55 Prop. 2005/06:35, s. 40. 
56 Prop. 2005/06:35, s. 40-41. 
57 Prop. 2005/06:35, s. 60.  
58 Prop. 2005/06:35, s. 41. 
59 Prop. 2005/06:35, s. 60. 
60 Prop. 2005/06:35, s. 28.  
61 Prop. 2005/06:35, s. 61. 
62 Prop. 2005/06:35, s. 41. 
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använts när livstidsstraff tidigare tidsbestämts. Regeringens beslut om tidsbestämning via nåd 
sker nämligen, som tidigare nämnts, normalt med beaktande av den utslussningstid som 
kriminalvården anser sig behöva, innebärande att straffet tidsbestäms så att den dömde friges 
något eller ett par år efter nådebeslutet. Regeringen framhöll vidare i propositionen att 
införandet av OmvL inte avsåg att innebära någon förändring av de anstaltstider som var 
rådande enligt då gällande ordning, där regeringen genom nåd generellt bestämde livstidsstraff 
till 18-25 år, även om det förekom verkställighetstider som översteg 25 år.63  

4.2 OmvL i doktrinen 
OmvL är relativt sparsamt behandlat i den rättsvetenskapliga doktrinen. De framställningar som 
finns riktar sig dessutom i förhållandevis stor utsträckning på att företrädesvis debattera om 
införandet av OmvL har medfört att livstidsstraffet i praktiken avskaffats eller om så bör ske. Då 
den nyss nämnda frågeställningen inte är av primärt intresse för denna uppsats kommer jag 
endast ta upp vad som i doktrinen sagts som anknyter till domstolarnas – framtida eller tidigare 
– tillämpning av lagstiftningen och dess kriterier. 

Claes Lernestedt har uttryckt oro för att den lagändring som möjliggjorde för domstolar att 
utdöma tidsbestämda straff upp till 18 års fängelse riskerar att medföra att den nedre gränsen för 
den tid som livstidsstraff omvandlas tid pressas uppåt. Enligt Lernestedt i det närmaste 
nödvändig eftersom det annars saknas nyansering mellan ett tidsbestämt straff och 
livstidsstraff.64 Även Helén Örnemark Hansen är av uppfattningen att den ändrade straffskalan 
för mord kommer att påverka omvandlingen av livstidsstraff. Örnemark Hansen anser dock, till 
skillnad från Lernestedt, att det är den övre gränsen som kommer att höjas till följd av 
lagändringen.65 Vidare anser Örnemark Hansen att prövningen enligt OmvL utgör en förnyad 
straffmätning och tidsbestämning eftersom domstolen tolkar det som sägs i livstidsdomen. 
Enligt hennes uppfattning utgör det första ledet av 4 § OmvL på nytt en prövning av straffvärdet 
och det andra ledet själva straffmätningen och påföljdsbestämningen.66 Hon anser även att 
domstolarna bör utveckla vilka kriterier (om några) som beaktas vid tidsbestämningen vid sidan 
av behovet av utslussningsåtgärder.67 Örnemark Hansen anser även att den domstol som 
ursprungligen dömer i brottmålet även borde få tidsbestämma livstidsstraffet från början.68 

Catharina Sitte Durling anser att flera av de uppställda kriterierna är problematiska. Dels menar 
hon att bedömningar av återfallsrisk är och kommer att vara diskutabla, dels att det även kan 
riktas principiella invändningar mot att lägga sådana bedömningar till grund för ett beslut om 
omvandling. Vidare är Sitte Durling – i likhet med vissa remissinstanser – kritisk mot att brottet 
och omständigheterna kring detta beaktas på nytt vid omvandlingsprövningen. Hon tolkar vidare 
departementschefens uttalande i propositionen om att det främst är förhållanden och 
omständigheter som inträffat efter domen som skall ligga till grund för beslutet som att agerande 
och utveckling väger tyngst om de olika kriterierna i OmvL ska vägas mot varandra. Hon 
återkommer dock till att det faktum att det är ofrånkomligt att man genom att vid 
omvandlingsprövningen återigen beakta straffmätningsrelevanta omständigheter –
omständigheter som redan lagts till grund för den dömande domstolen uppfattning att brottets 
svårhet motsvarar fängelse på livstid. Sitte Durling menar att man genom att förfara på detta sätt 
vid omvandlingsprövningen återigen lägger dessa omständigheter den dömde till last – denna 
gång många år efter livstidsdomen.69 

                                                
63 Prop. 2005/06:35, s. 41-42. 
64 Lernestedt, s. 376. 
65 Örnemark Hansen 2008 I, s. 209.  
66 Örnemark Hansen 2008 I, s. 204. Se även Örnemark Hansen 2008 II, s. 673.  
67 Örnemark Hansen 2008 I, s. 208. 
68 Örnemark Hansen 2008 I, s. 201. 
69 Sitte Durling, s. 300-301. 
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5 Rättsfallsstudie 

5.1 Örebro TR, mål nr. B 4262-06 
5.1.1 Livstidsdomen-
Den 17 mars 1996 dömdes JBF av Svea HovR till livstids fängelse för mord. Den brottsliga 
gärningen bestod i att JBF från nära håll skjutit en person i buken med ett avsågat hagelgevär. 
Hovrätten, som fastställde Huddinge TR:s dom, anförde att JBF genom att fyra av ett avsågat 
hagelgevär rakt mot offret visat sig totalt likgiltig för dennes liv och att gärningen därför var 
uppsåtlig. Eftersom gärningen enligt hovrätten dessutom närmast var att betrakta som en 
avrättning ansåg man att den var att bedöma som mord.  

Beträffande påföljden delade hovrätten Huddinge TR:s bedömning att ”omständigheterna i detta 
mål är sådana att påföljden skall bestämmas till fängelse på livstid”. 

5.1.2 Omvandlingsprövningen-
JBF:s livstidsdom avser endast mord, men tingsrätten noterar att han tidigare dömts för i 
huvudsak våldsbrottslighet och viss förmögenhetsbrottslighet. Dessutom har JBF dessförinnan 
begått kvalificerade våldshandlingar i sitt hemland. Att dessa våldshandlingar möjligtvis var 
betingade av politiska motiv saknar enligt domstolen betydelse i sammanhanget. Vid 
återfallsriskbedömningen koncentrerar sig tingsrätten på att granska huruvida det finns risk för 
att JBF skall återfalla i våldsbrottslighet av allvarligt slag. Såväl RMV:s yttrande – enligt vilket 
risken för återfall ansågs vara låg – samt annat i ärendet befintligt processmaterial pekar enligt 
tingsrätten på att det inte finns någon konkret och beaktansvärd risk för att JBF skall återfalla i 
vare sig allvarlig våldsbrottslighet eller annan brottslighet av allvarligt slag. Vid en samlad 
bedömning finner tingsrätten således inte att kriteriet risk för återfall i brott av allvarligt slag 
hindrar att det utdömda livstidsstraffet omvandlades till ett tidsbestämt fängelsestraff.  

Under verkställigheten av livstidsstraffet har JBF vid två tillfällen gjort sig skyldig till allvarlig 
misskötsamhet genom att bruka narkotika. Efter viss tvekan finner tingsrätten, främst med 
hänsyn till att det varit fråga om två regelöverträdelser av ringa omfattning och att det löpt lång 
tid sedan dessa inträffade, att JBF:s misskötsamhet inte hindrar en omvandling av 
livstidsstraffet. Domstolen påpekar i sammanhanget vidare att JBF skött samtliga beviljade 
utevistelser utan anmärkning. Ytterligare en omständighet som talar för bifall av JBF:s 
omvandlingsansökan är att han medverkat och fortfarande medverkar till att främja sin 
anpassning i samhället genom att delta i programverksamheter och psykologsamtal, samt även i 
andra hänseenden agera på sätt som får anses vara till fördel för honom, hans närmaste 
omgivning och samhället i stort inför en kommande frigivning. 

Därefter behandlar domstolen kriterierna den tid som den dömde har avtjänat och vad som av 
domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen i ett 
sammanhang. Som tingsrätten ser det är straffvärdet för JBF:s begångna gärning ”betydande”. 
Domstolen ställer detta ställningstagande i relation till de dryga tretton år som JBF avtjänat vid 
prövningstillfället, samt jämför med de omvandlingsärenden som tingsrätten tidigare avgjort. 
Vid denna jämförelse kommer domstolen fram till att JBF har avtjänat tillräckligt lång tid för att 
hans livstidsstraff skall kunna omvandlas.  

Tingsrätten anser att det inte finns några andra kriterier än de i OmvL uttryckligen angivna som 
bör beaktas vid den ifrågavarande prövningen. Vid en sammantagen bedömning kommer rätten 
fram till att det finns förutsättningar för att frångå JBF:s ådömda livstidsstraff, vilket medför att 
domstolen har att bestämma fängelsestraffets längd. 
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Beträffande tidsbestämningen anför domstolen att det inte behövs några särskilt betydande eller 
genomgripande utslussningsåtgärder avseende JBF. Tingsrätten bestämmer av denna anledning 
fängelsestraffets längd till tjugoett år. 

5.1.3 Kommentar-
Detta beslut kan betecknas som ett tämligen typiskt tidigt omvandlingsavgörande, både vad 
gäller de beslut som resulterat i bifall och de beslut där domstolen avslagit ansökan. Avgörande i 
de tidiga besluten är nämligen utfallet av en bedömning av den tid som den dömde avtjänat ställt 
i förhållande till den straffvärdebedömning domstolen gör (se mer om detta nedan i kapitel 6).  
På motsvarande sätt var straffvärdebedömningen avgörande i Göta HovR:s fall Ö 1464-07 där 
hovrätten fastställde Örebro tingsrätts beslut utan vidare motivering. I det nyss nämnda fallet var 
nämligen det enda som enligt domstolarnas bedömning talade mot ett bifall just den tid som den 
dömde avtjänat i förhållande till straffvärdet för det begångna brottet. 

Bedömningen av straffvärdet jämfört med den avtjänade tiden i bl.a. detta fall kom dessutom 
sedermera att ligga till grund för tingsrättens praxis i straffvärdebedömningen. Tingsrätten 
hänvisar nämligen till detta beslut i sitt bifallsbeslut i mål nr. B 3829-06. På liknande sätt har 
tingsrätten i fråga om straffvärdebedömningen även i andra fall hänvisat till sina tidigare 
meddelade beslut; se bl.a. Örebro tingsrätts beslut i mål nr. B 1233-07 som hänvisar till det 
tidigare beslutet B 507-07. 

5.2 Örebro TR, mål nr. B 1900-0770 
5.2.1 Livstidsdomen-
BS dömdes den 22 december 1988 av Malmö TR till livstids fängelse för mord, misshandel och 
skadegörelse. Enligt åtalet avseende mord hade BS med stor kraft upprepade gånger slagit en 
kvinna med såväl en hammare som med en köttyxa samt ett flertal gånger stuckit eller huggit en 
kniv i kroppen på henne. Kvinnan avled till följd av våldet mot huvudet. Tingsrätten fann det 
bevisat att BS bragt kvinnan om livet på det sätt som åtalet gjort gällande och ansåg det vidare 
uppenbart att hans uppsåt omfattade att hon skulle dö. 

Livstidsdomen omfattade även två fall av misshandel där BS dels samma dag som 
mordgärningen tilldelat en man ett slagit en man i huvudet med en köttyxa, dels vid ett tidigare 
tillfälle slagit en kvinna på överkroppen med ett inplastat kedjelås med hänglås på. Beträffande 
påföljden uttalade domstolen följande:  

”Tingsrätten, som beaktar bl. a. att [BS] förut flera gånger fällts till ansvar för grova våldsbrott, 
finner den normala påföljden för mord inte böra frångås i detta fall. [BS] skall således dömas till 
fängelse på livstid.” 

5.2.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR, som inleder med att pröva om BS åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, 
konstaterar att utredningen visar att det upprättats 19 rapporter angående att BS skall ha misskött 
sig under verkställigheten. Detta anser domstolen inte vara anmärkningsvärt mot bakgrund av 
den 19 år långa verkställighetstiden. Rätten framhåller vidare att företrädare för anstalten Hall 
har anfört att BS visat mycket god skötsamhet under sin vistelse där, samt att han enligt 
utredningen inte misskött de permissioner som beviljats honom. Sammantaget anser tingsrätten 
inte att det behandlade kriteriet utgör hinder mot bifall av hans omvandlingsansökan.  

När domstolen granskar huruvida BS själv främjat sin anpassning till samhället observerar man 
att Kriminalvården, mot bakgrund av bl.a. BS psykiska problematik, inte bedömt honom vara 
lämplig och mottaglig för behandlingsinsatser i form av andra brotts- och missbruksrelaterade 

                                                
70 Målet överklagades till Göta HovR, men avskrevs sedan BS avlidit den 12 januari 2008, se Göta Hovr:s mål nr. Ö 2983-07. 
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program. Med beaktande av detta bortser domstolen från att BS måhända inte själv tagit initiativ 
till att få delta i sådana programverksamheter vid sin prövning av det ifrågavarande kriteriet. 
Rätten finner vid en samlad bedömning att BS, utifrån sina personliga förutsättningar, får anses 
ha medverkat till att främja sin anpassning i samhället och att inte heller detta kriterium talar 
mot att omvandla det utdömda livstidsstraffet. 

Tingsrätten noterar att det i livstidsdomen uttalas att BS slog ihjäl offret på ett ”rått sätt”. Enligt 
domstolens mening gör de omständigheter som låg till grund för straffmätningen att 
mordbrottets straffvärde är ”mycket betydande”. När denna bedömning jämförs med de 19 år 
som BS avtjänat och med de omvandlingsärenden man tidigare avgjort finner tingsrätten det stå 
”helt klart” att han avtjänat tillräckligt lång tid för att komma i åtnjutande av omvandling av 
livstidsstraffet. 

Som det sista av de i 4 § 1 st. OmvL uttryckligen angivna kriterierna prövar tingsrätten därefter 
om det finns risk för att BS återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Rätten noterar att 
livstidsdomen, förutom mord, avser bland annat två fall av misshandel, samt att BS före 
livstidsdomen dömts för allvarlig våldsbrottslighet vid ett flertal tillfällen, varför prövningen 
koncentreras på att bedöma om det finns risk för att BS återfaller i våldsbrottslighet av allvarligt 
slag.  Enligt RMV:s yttrande föreligger det en medelhög risk för att BS återfaller i brottslighet. 
RMV anför emellertid att BS förmåga att klara av kommande påfrestningar efter en frigivning 
prövats i mycket liten omfattning, varför det finns ett betydande mått av osäkerhet kring 
bedömningen. Tingsrätten, som påpekar att verkets yttrande inte är det enda processmaterialet 
av intresse i sammanhanget, beaktar även bl.a. tidigare riskbedömningsunderlag från april 2003 
och november 2006. Med hänvisning till det samlade materialet kommer domstolen fram till att 
risken för att BS skall återfalla i allvarlig våldsbrottslighet inte är fullt så påtaglig som RMV vill 
göra gällande i sitt senaste yttrande. Tingsrätten beaktar även att BS under den mycket 
långvariga anstaltstiden avhållit sig från missbruk av alkohol, droger och andra 
beroendeframkallande medel – substanser som hans tidigare våldsbrottslighet varit starkt 
förknippade med. Sammantaget finner tingsrätten, bl.a. vid beaktande av BS ”höga ålder och 
uppenbarligen mycket bräckliga hälsotillstånd”, att det inte framkommit att det nu och för 
överblickbar framtid finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i våldsbrottslighet av 
allvarligt slag.  

Vid en helhetsbedömning av vad som framkommit beträffande BS finner tingsrätten, med 
beaktande av de i 4 § 1 st. uttryckligen angivna kriterierna och hans ”uppenbarligen mycket 
bräckliga hälstillstånd, som är en sådan omständighet som också bör kunna vägas in trots att den 
närmast har karaktären av så kallat nådeskäl”, att det finns förutsättningar för att bifalla BS 
omvandlingsansökan. 

När tingsrätten skall bestämma fängelsestraffets längd fäster man avseende vid att det 
beträffande BS krävs förhållandevis grundliga insatser för att underlätta hans övergång till ett liv 
i frihet och att utslussningstiden därför bör vara mycket lång. Domstolen anser vidare att RMV:s 
föreslagna utslussningsåtgärder är välgrundade och att utslussningstiden bör bestämmas till 
omkring tre år, vilket leder till att fängelsestraffets tidsbestäms till 33 år. 

5.2.3 Kommentar-
Det förevarande fallet illustrerar hur de s.k. nådeskälen kan påverka omvandlingsprövningen 
även om de inte ges självständig betydelse. Tingsrätten tar nämligen hänsyn till den dömdes 
hälsotillstånd såväl vid sin bedömning av återfallsrisken som vid den sammantagna 
helhetsbedömningen. Att exempelvis misskötsamhet kan påverka bedömningen av 
återfallsrisken uttrycks i förarbetena.71 Däremot sägs ingenting om exakt hur s.k. nådeskäl ska 

                                                
71 Prop. 2005/06:35, s. 39. 
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kunna påverka en omvandlingsprövning. Beslutet i fråga visar också att tingsrätten gör sin 
återfallsriskbedömning relativt fristående från RMV:s utlåtande och att man även ser till annat 
tillgängligt material vid denna bedömning. 

Helén Örnemark Hansen har betecknat bl. a. detta fall som ”feldömt” av den anledning att den 
tidsbestämning som Örebro TR gör inte överensstämmer med de generella riktlinjer som HD 
anger i sitt avgörande NJA 2008 s. 579.72 HD anger i sitt beslut nämligen att 24 år generellt får 
anses utgöra ett slags tak för det omvandlade straffets längd (se mer om detta nedan i avsnitt 
5.4). Vad Örnemark Hansen emellertid tycks ha förbisett med detta fall är att BS vid tidpunkten 
för Örebro tingsrätts omvandlingsprövning redan avtjänat 19 år i fängelse. Skulle Örebro TR 
rättat sig efter HD:s avgörande (som för övrigt meddelades ett drygt halvår efter tingsrättens 
beslut) skulle BS, med beaktande av reglerna om villkorlig frigivning, ha frigetts efter 16 år – 
d.v.s. drygt tre år före beslutet om omvandling meddelades. Att strafftiden bestäms till så pass 
lång tid som 33 år är emellertid inte ett resultat av tingsrättens straffvärdebedömning, utan 
snarare en konsekvens av den långa utslussningstid man anser vara nödvändig i BS fall. En 
sådan tillämpning ligger för övrigt väl i linje med vad som uttalas om den tid som livstidsstraffet 
skall omvandlas till.73 

Även om det refererade fallet tyder på att s.k. nådeskäl faktiskt har betydelse vid 
omvandlingsprövningen bör dess inflytande inte överskattas. Göta HovR uttalade nämligen i 
mål nr. Ö 2429-09 att vad den sökande anfört om sin höga ålder och dåliga hälsotillstånd inte 
bör tillmätas självständig betydelse vid bedömningen av om omvandling skall ske. I såväl det nu 
refererade fallet som det nyss nämnda hovrättsavgörandet har den sökandes ålder och hälsa dock 
uttryckligen beaktats vid bedömningen av återfallsrisken.  

5.3 Göta HovR, mål nr. Ö 1514-07 
5.3.1 Livstidsdomen-
JC dömdes den 2 juni 1993 av Svea HovR för att gemensamt och i samråd med NN ha berövat 
AG livet genom att tilldela honom sammanlagt över 20 knivhugg i överkroppen. Hovrätten fann 
det klarlagt att JC suttit på AG:s ena ben och fot samtidigt som NN utdelade knivhugg mot 
honom. Mot bakgrund av detta, samt att JC erkänt att han tilldelat AG ett knivhugg i magen, 
ansåg hovrätten att JC tagit sådan del i gärningen att han inte kunde undgå ansvar som 
gärningsman.  

Beträffande påföljdsfrågan sällade sig hovrätten till Stockholms tingsrätts bedömning att 
gärningen var att bedöma som mord samt att någon annan påföljd än livstids fängelse inte kunde 
komma i fråga för någon av de tilltalade. Jämte livstidsdomen förordnades att JC skulle utvisas 
ur Sverige med förbud att återvända till landet utan tidsbegränsning. 

5.3.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. B 162-07) 
Tingsrätten finner det av utredningen i målet klarlagt att JC deltagit i den brotts- och 
missbruksrelaterade programverksamhet som Kriminalvården kunnat erbjuda honom. Därutöver 
framgår att JC även visat intresse att delta i ytterligare sådan programverksamhet, men att 
Kriminalvården inte kunnat tillgodose dessa önskemål. Därtill har JC under verkställigheten 
bedrivit mycket framgångsrika studier i ett flertal ämnen. Tingsrätten anser att detta gör att JC 
måste anses ha medverkat till att främja sin anpassning i samhället, vilket talar för bifall av hans 
ansökan. 

                                                
72 Örnemark Hansen 2009, s. 550. 
73 Se Prop. 2005/2006, s. 35.  
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Utredningen visar vidare att Kriminalvården yttrat att JC utövat otillåtet våld mot medintagna, 
samt att han ska ha planerat att använda våld mot kriminalvårdspersonal. Tingsrätten, som inte 
anser den påstådda misskötsamheten vara vederlagd, påpekar att det åligger åklagaren att 
inhämta ytterligare utredning i den mån denne inte godtar den dömdes påstående och att rätten 
därför ”på goda rättssäkerhetsmässiga grunder” utgår från att han inte visat påstådd 
misskötsamhet. Det finns dock beträffande JC ett tämligen digert antal klarlagda fall av 
misskötsamhet; bl.a. har han brukat narkotika och andra berusningsmedel vid ett flertal 
tillfällen, begått skadegörelse, innehavt knivar och stickvapen i bostadsrummet vid fyra 
tillfällen, deltagit i slagsmål, samt vägrat lämna urinprov vid ett trettiotal tillfällen – däribland en 
gång efter det att han ansökt om omvandling. Att JC vägrat lämna urinprov fortlöpande och i 
stor omfattning under en period av närmare nio år gör att tingsrätten anser att agerandet är att 
anse som systematiskt och att var och en av dessa regelöverträdelser därför bör bedömas som 
misskötsamhet av allvarligt slag. Domstolen anser mot denna bakgrund att JC åsidosatt vad som 
gäller för verkställigheten, vilket talar mot att bifalla hans omvandlingsansökan. 

Beträffande återfallriskbedömningen konstaterar tingsrätten inledningsvis att det bakomliggande 
motivet – behovet av samhällsskydd – gäller lika starkt oavsett om den dömde efter frigivningen 
skall bo i Sverige eller om han eller hon ska utvisas härifrån för att bo i ett annat land. Trots att 
JC en kort tid före det att han dömdes för mord lagfördes för snatteri vid två tillfällen gör 
tingsrätten bedömningen av återfallsrisk huvudsakligen i fråga om våldsbrottslighet av allvarligt 
slag. I sitt yttrande till tingsrätten anför RMV att ”risken för återfall i våldsbrott inte kan 
betraktas som annat än låg” i JC:s fall. Domstolen understryker emellertid att det inte är enbart 
RMV:s yttrande som utgör underlag i denna fråga. Enligt tingsrättens mening måste även det 
faktum att JC fortlöpande och stor omfattning begått allvarlig misskötsamhet under 
verkställigheten tillmätas betydelse i sammanhanget. Framförallt misskötsamheten som avser 
innehav av stickvapen och knivar, samt slagsmål och skadegörelse utgör enligt tingsrätten 
påtagliga tecken på ett ”våldsbenäget handlingsmönster”. Vid en samlad bedömning anser 
tingsrätten att återfallsrisken beträffande JC är högre än vad RMV funnit.  

Tingsrätten anser att straffvärdet för den brottslighet som JC gjort sig skyldig till är ”mycket 
betydande”. Efter att straffvärdebedömningen jämförts med de dryga 14 år som JC avtjänat vid 
prövningstillfället kommer rätten fram till att han för närvarande inte kan anses ha avtjänat 
tillräckligt lång tid för att hans omvandlingsansökan ska kunna bifallas.  

Domstolen berör slutligen det faktum att det i JC:s livstidsdom även finns ett förordnande om 
utvisning av honom med förbud att återvända till Sverige utan begränsning i tiden. Eftersom 
bestämmelsen i 29 kap. 5 § 4 p. BrB, (enligt vilken rätten i skälig omfattning skall beakta om 
den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet utvisas ur riket) inte är 
tillämplig för de som döms till livstids fängelse bör den i tingsrättens mening i stället mycket väl 
kunna aktualiseras för en livstidsdömd i ett omvandlingsärende. En förutsättning för att så skall 
kunna ske är emellertid enligt tingsrätten att den dömde förorsakas men genom utvisningen. 
Eftersom JC vid tiden för mordet befann sig i Sverige efter att ha fått ett så kallat turistvisum 
måste hans anknytning till landet då anses varit låg, ett förhållande som enligt domstolen 
kvarstår även vid tidpunkten för ansökan. Således finns det inte anledning att ta hänsyn till 
utvisningsförordnandet vid prövningen av JC:s ansökan om omvandling.  

Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att JC:s åsidosättanden av vad som gäller för 
verkställigheten och att han ännu inte avtjänat tillräckligt lång tid har sådan tyngd i förhållande 
till vad som framkommit om de övriga kriterierna att det saknas förutsättningar för att frångå det 
utdömda livstidsstraffet. JC:s omvandlingsansökan lämnas därför utan bifall. 

Göta HovR 
Hovrätten instämmer i underrättens bedömning att JC har medverkat till att främja sin 
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anpassning i samhället liksom att risken för att han ska göra sig skyldig till annan brottslighet av 
allvarligt slag är låg. Vidare anser hovrätten visserligen att den misskötsamhet som JC visat 
under verkställigheten är allvarlig, samt att det faktum att han misskött sig även efter det att han 
ansökt om omvandling är särskilt försvårande. Trots detta anser hovrätten att misskötsamheten – 
mot bakgrund av de restriktiva formerna för avtjänandet av livstidsstraffet som följer med ett 
utvisningsbeslut – inte är sådan att JC kan anses ha åsidosatt vad som gäller för verkställigheten 
i sådan omfattning att detta i sig utesluter en omvandling av livstidsstraffet. 

Beträffande straffvärdebedömningen anser hovrätten att det mord som JC var delaktig i har ett 
mycket högt straffvärde. Domstolen påpekar dock att när flera medgärningsmän döms för 
samma brott skall deras ansvar enligt 23 kap. 4 § BrB bedömas utifrån vars och ens uppsåt och 
grad av medverkan. Det sagda medför att om flera medgärningsmän döms till livstids fängelse 
så måste en motsvarande uppskattning av straffvärdet av vars och ens medverkan göras vid 
bedömningen om livstidsstraffet skall omvandlas eller inte. Mot bakgrund av de gärningar som 
JC funnits skyldig till, jämfört med de närmare femton år som han avtjänat vid prövningen i 
hovrätten finner domstolen att JC avtjänat tillräckligt lång tid för att komma i åtnjutande av en 
omvandling av livstidsstraffet.  

När domstolen därefter har att bestämma det omvandlade fängelsestraffets längd uttalar man att 
man anser att den gärning som JC gjort sig skyldig till motsvarar ett straffvärde om 24 år. 
Hovrätten anför därefter att man anser att den förordnade utvisningen får anses förorsaka JC ett 
visst men, även om hans anknytning till Sverige företrädesvis består i att han avtjänat sitt 
fängelsestraff här. Med hänsyn till detta men och med beaktande av de restriktiva formerna för 
avtjänandet av livstidsstraffet som utvisningsbeslutet medfört finner hovrätten det skäligt att 
avräkna ett år och sex månader. Fängelsestraffets längd bestäms således till 22 år och sex 
månader. 

5.3.3 Kommentar-
Vad som till synes har blivit avgörande i denna omvandlingsprövning är domstolarnas 
bedömning av omständigheten att den dömde skall utvisas efter det att han avtjänat sitt straff. 
Det saknas vägledande avgöranden om hur stor hänsyn som bör tas när en avräkning p.g.a. 
utvisning skall göras.74 Enligt Borgeke bör dock, med ledning av de rättsfall som finns på 
området, slutsatsen kunna dras att straffreduktionen normalt bör vara mellan tio och tjugo 
procent vid längre straff, men att nedsättningen vid kortare straff nog bör vara procentuellt 
större.75 (Avräkningen i detta fall motsvarar 6,25 %.) 

Intressant är även att HovR för första gången uttrycker straffvärdet i ett visst antal år. Tidigare 
har såväl tingsrätten som hovrätten uteslutande uttryckt straffvärdet i termer som ”betydande”, 
”mycket betydande” och ”synnerligen högt”. Extra anmärkningsvärt är att denna mer 
preciserade straffvärdebedömning dessutom kommer innan HD angett sina generella 
”straffmätningsstationer” för omvandlade livstidsstraff (se mer om detta strax nedan). 

5.4 NJA 2008 s. 579 
Den 21 maj 2008 meddelade HD beslut i tre mål om omvandling av fängelse på livstid. Då 
dessa beslut in casu inte är av vidare intresse för denna framställning kommer här endast återges 
vad domstolen uttalade angående tillämpningen av de olika kriterierna. 

Kriterier för omvandling 
Beträffande frågan vilka kriterier som en domstol skall kunna ta hänsyn till vid en 
omvandlingsansökan instämmer HD i att 4 § 1 st. OmvL visserligen lämnar öppet för en 
                                                
74 Karnov Internet, 29 kap. 5 § BrB, not 1287 (2011-12-30). 
75 Borgeke, s. 187. 
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domstol att beakta även andra omständigheter vid prövningen. HD anser dock att detta torde 
kunna bli aktuellt endast undantagsvis. Domstolen hänvisar därefter till motiven, där det uttalas 
att sjukdom eller s.k. tredjemansskäl inte bör kunna ges någon självständig betydelse vid 
domstolsprövningen. I förarbetena sägs visserligen också att sådana omständigheter som 
normalt anförs i ett nådeärende i flertalet fall torde kunna beaktas av domstol vid en 
omvandlingsprövning, men HD säger sig ha svårt att ”avgöra vilka slags skäl som lagstiftaren 
haft i tankarna”. Rätten konstaterar visserligen att det i betänkandet uttalades att de i 29 kap. 5 § 
BrB stadgade s.k. billighetsskälen i viss utsträckning skulle kunna beaktas vid prövningen. 
Sammantaget anser HD dock att övervägande skäl talar för att dessa omständigheter, för det fall 
de kan mer påtagligt påverka den tid som ett straff om livstids fängelse omvandlas till, primärt 
bör beaktas genom tillämpning av nådeinstitutet. 

Avtjänad tid 
Vad gäller kriteriet den tid som den dömde avtjänat uttalar domstolen att den tid för när en 
ansökan om omvandling först får göras uppenbarligen är avsedd at korrespondera med den tid 
ett fängelsestraff som lägst får omvandlas till. För det fall att en ansökan som inges i anslutning 
till att tio år avtjänats omvandlas till fängelse i 18 år skall den dömde nämligen som huvudregel 
friges efter 12 år. I ett sådant fall kommer det således föreligga god tid för såväl prövning i 
domstol som frigivningsförberedelser. 

HD konstaterar dock att förarbetena inte behandlat frågan om hur en domstol bör hantera en 
situation där den dömde ansökt om omvandling efter att ha avtjänat tio år, men domstolen finner 
att fängelsestraffet, med hänsyn till de omständigheter som legat till grund för straffmätningen, 
bör omvandlas till exempelvis 21 år. En sådan situation skulle leda till att det dröjer närmare 
fyra år innan en villkorlig frigivning kan komma ifråga. Enligt HD:s mening kan detta dock inte 
anses utgöra skäl mot att tidsbestämma straffet. Inte heller intresset av utrymme för 
förberedelser inför en frigivning talar mot en tidsbestämning. Det enda som talar mot en 
tidsbestämning i ett sådant fall är faktorer som är föränderliga över tiden, och då i första hand 
återfallsrisken.  

HD anser i denna fråga att om ”det står klart att återfallsrisken är låg och några särskilda 
omständigheter inte föreligger som gör att den kan antas komma att förändras, kan intresset av 
en förnyad riskbedömning inte anses utgöra något hinder mot att fatta ett beslut om omvandling, 
även om tiden till en möjlig villkorlig frigivning enligt beslutet skulle vara förhållandevis lång.” 
Samma ställningstagande gäller enligt domstolen beträffande risk för senare inträffad 
misskötsamhet. I sådana fall finns det dessutom möjlighet att enligt 26 kap. 6 § st. 2 och 7 § BrB 
skjuta upp den villkorliga frigivningen eller, för det fall att misskötsamheten utgör brott, döma 
särskilt för den brottsligheten, menar HD. Att på detta sätt utnyttja de sanktionsmöjligheter som 
står till buds istället för att vägra omvandling anser HD står i klart bättre överensstämmelse med 
de uttalade syftena bakom OmvL. 

De omständigheter som legat till grund för straffmätningen 
Beträffande den tid som ett livstidsstraff skall omvandlas till yttrar HD bl.a. att det vid 
tidsbestämning av ett livstidsstraff saknas en tillämplig straffskala med angiven maximitid att 
utgå ifrån. Av denna anledning anser domstolen att straffmätningen inte ger utrymme för mer än 
en mycket grov kategorisering inom det spann om 18-25 år som en omvandling enligt 
förarbetena normalt skall ske till. HD uttalar därefter följande:  

”I det fall att en omvandling till 18 års fängelse inte kan anses möjlig på grund av brottets karaktär 
och svårhetsgrad torde i allmänhet en strafftid om 21 års fängelse få anses vara tillräcklig med 
möjlighet att under särskilt försvårande omständigheter bestämma tiden till 24 års fängelse.” 
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HD understryker dock att även om det inte uttryckligen framgår av lagen får det anses naturligt 
att såväl annan brottslighet som omfattas av livstidsdomen (däribland även brott begångna under 
verkställigheten) som att det varit fråga om återfall skall kunna beaktas vid tidsbestämningen.  

Risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag 
Det sägs ingenting i motiven om vilken brottslighet som är att bedöma som så pass allvarlig att 
återfallsrisken utgör hinder för att bifalla en ansökan. HD noterar dock att risk för återfall i 
allvarlig brottslighet utgör en förutsättning för att förena överlämnande till rättspsykiatrisk vård 
med särskild utskrivningsprövning. Enligt domstolens mening finns det anledning att utgå från 
att vad som anses utgöra allvarlig brottslighet i det sammanhanget bör kunna tjäna som 
vägledning även vid tillämpning av OmvL.76 

Domstolen noterar därefter att det i propositionen inte förklaras mer ingående vad som avses 
med lokutionen konkret och beaktansvärd risk annat än att det sägs vara en lägre risknivå än 
”påtaglig risk”. Enligt HD bör dock en risk av ifrågavarande slag inte anses föreligga enbart av 
den anledning att det allmänt sett inte kan uteslutas att den dömde skulle kunna återfalla i 
brottslighet av allvarligt slag. Ett otillräckligt eller svårbedömt riskbedömningsunderlag får inte 
heller utgöra grund för att lämna en ansökan om omvandling utan bifall. 

Den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten 
I likhet med vad man tidigare uttalat i avgörandet anser HD att det får anses föreligga ett visst 
utrymme för att beakta allvarliga åsidosättanden av vad som gäller för verkställigheten vid 
prövningen av hur långt fängelsestraff ett livstidsstraff skall omvandlas till. HD gör inte något 
mer ställningstagande i frågan än att man säger att det ”får antas” att en ansökan inte skall 
bifallas om den dömde gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet förhållandevis kort tid före 
prövningen. 

Den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället 
Mot bakgrund av att det i propositionen uttalats att kriteriet om den dömde medverkat till att 
främja sin anpassning i samhället bör ges en vid tillämpning anser HD att detta i viss mån även 
skall kunna beaktas när det gäller längden av det fängelsestraff som ett livstidsstraff skall 
omvandlas till. I likhet med allvarlig misskötsamhet är det dessutom en faktor som är av 
betydelse för bedömningen av återfallsrisken. 

Beaktande av reglerna om villkorlig frigivning samt den dömdes behov av åtgärder för att 
underlätta övergången till ett liv i frihet 
I enlighet med vad man tidigare anfört anser HD att det inte är möjligt att upprätthålla en sådan 
strikt uppdelning av prövningen som det talas om i förarbetena. Detta eftersom de faktorer som 
är av betydelse för förutsättningarna för omvandling också är av betydelse för längden av det 
fängelsestraff som omvandling kan ske till. HD förtydligar dock att det alltid skall sättas så lång 
tid så att det finns det utrymme som kriminalvården anser sig behöva för utslussning när ett 
omvandlat straff skall tidsbestämmas – även om det bedöms att en kortare tid skulle vara möjlig 
enligt de allmänna bestämmelserna. 

                                                
76 Av förarbetena till Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård framgår att ”allvarlig brottslighet” i det sammanhanget i första 
hand avser brott som riktar sig mot eller innebär fara för en annans person, liv, hälsa eller personliga säkerhet. Misshandel kan, 
beroende på omständigheterna utgöra sådant brott. Även grova egendomsbrott, t.ex. grov stöld samt grov skadegörelse räknas 
enligt förarbetena till denna kategori. Även brott som inte kan sägas direkt drabba någon enskild, såsom exempelvis 
narkotikabrott oss spioneri kan emellertid motivera särskild utskrivningsprövning. Se Prop. 1990/91:58, s. 534. 
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5.5 Göta HovR, mål nr. Ö 2493-08 
5.5.1 Livstidsdomen-
MF dömdes den 13 februari 1995 till fängelse på livstid av HD för mord i sju fall och försök till 
mord i tre fall. 

Avgörande för påföljdsvalet var enligt HD huruvida MF begått brotten under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning och om han led av sådan störning vid domstillfället. HD bedömde, 
liksom båda underinstanserna, att MF inte led av en sådan störning, och att påföljden därför 
skulle bestämmas till fängelse. 

Beträffande längden på fängelsestraffet uttalade HD följande:  
”Det förhållandet att [MF] till följd av det psykosartade tillståndet får förutsättas ha haft starkt 
nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande utgör en omständighet som i enlighet med 29 kap 3 
§ första stycket 2 brottsbalken skall beaktas som mildrande vid bedömningen av straffvärdet. Även 
med hänsyn tagen till detta och till omständigheterna i övrigt är det inte möjligt att för en 
brottslighet som omfattar sju mord och tre mordförsök tillämpa annan fängelsepåföljd än fängelse 
på livstid.” 

5.5.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. B 300-08) 
Örebro TR inleder med att poängtera att det inte finns några andra kriterier än de i lagen angivna 
som skall beaktas vid prövningen. Därefter behandlar domstolen kriterierna om den dömde har 
åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja sin 
anpassning till samhället i ett sammanhang. Rätten uppmärksammar att kriminalvården i sitt 
yttrande uttalat att MF uppvisat ”en exemplarisk skötsamhet” samt att han genom studier, 
anstaltsarbete och aktivt deltagande i terapibehandling har medverkat till att främja sin 
anpassning till samhället. Vad som framkommit beträffande dessa två kriterier talar således för 
att MF:s omvandlingsansökan skall bifallas. 

Vad gäller kriteriet om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag 
påpekar domstolen att det är ett kriterium som intar en särställning vid omvandlingsprövningen 
på så sätt att återfallsrisken kan utgöra ett absolut hinder mot ett bifall. Tingsrätten understryker 
därefter att de flerfaldiga och synnerligen allvarliga brott som MF dömts för enligt 
livstidsdomen utgör en inte obetydlig riskfaktor för återfall i våldsbrott, även med beaktande av 
den tid som löpt sedan brotten förövades. Sammantaget finner rätten dock att det, i det 
tidsperspektiv som är överskådligt, inte finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i 
allvarlig våldsbrottslighet MF:s fall. Således talar inte heller prövningen av detta kriterium mot 
ett bifall av omvandlingsansökan. 

Domstolen behandlar därefter frågan om till hur lång tid det är möjligt att tidsbestämma ett 
omvandlat livstidsstraff. Tingsrätten hänvisar i detta sammanhang till HD:s då relativt 
nyutkomna avgörande NJA 2008 s. 579 och tolkar avgörandet på så sätt att det inte utesluter att 
det är möjligt att i ett omvandlingsärende tidsbestämma ett livstidsstraff till längre tid än 24 år – 
förutsatt att de omständigheter som legat till grund för straffmätningen bedöms vara ”mer än 
särskilt försvårande” – här bortser tingsrätten från ett sådant fall då den dömde vid tiden för 
omvandlingsprövningen redan har avtjänat så lång tid att tidsbestämningen med nödvändighet 
måste ske till en tid som överstiger 24 år, vilket skett vid ett flertal tillfällen. Tingsrätten anser 
vid en sådan prövning att omständigheterna i MF:s fall är ”exceptionellt försvårande” och att ett 
tidsbestämt fängelsestraff i händelse av omvandling måste vida överstiga 24 år. 

Tingsrätten behandlar därefter frågan om MF:s 14 avtjänade år är tillräckligt för att hans straff 
ska kunna tidsbestämmas. Domstolen påpekar att denna fråga bör väckas trots att man inte 
redovisat något mer exakt ställningstagande angående straffvärdebedömningen. Rätten redovisar 
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därefter ett utdrag ur NJA 2008 s. 579 där HD bland annat berör frågan om en dömd person 
efter tio år ansöker om omvandling och rätten finner att ett tidsbestämt fängelsestraff med 
hänsyn till de omständigheter som legat till grund för straffmätningen bör bestämmas till 
exempelvis 21 år. Enligt HD bör i ett sådant fall endast faktorer som är föränderliga över tiden– 
i första hand återfallsrisken – kunna utgöra skäl mot en tidsbestämning.  

Örebro TR anser dock inte HD:s uttalande vara invändningsfritt. Enligt tingsrätten bör 
domstolens bedömning av återfallsrisken i ett enskilt fall grundas på ett underlag som beskriver 
den dömdes situation sådan den ter sig vid en tidpunkt som ligger åtminstone förhållandevis 
nära tidpunkten för omvandlingsansökan. Tingsrätten anmärker även på att HD:s uttalande om 
”att i de fall återfallsrisken bedöms som låg torde det dock, om några särskilda förhållanden inte 
föreligger, i allmänhet saknas anledning att anta att den senare skulle kunna komma att bedömas 
som konkret och beaktansvärd” inte tycks vara grundat på vare sig något medicinskt eller annat 
underlag. Tingsrätten hänvisar i denna fråga till sitt eget mål nr. B 3839-06, där Socialstyrelsens 
vetenskapliga råd anförde att ”vid en riskbedömning måste också tidsperspektivet beaktas. 
Riskbedömningar är att betrakta som ’färskvara’”.  

Tingsrätten anknyter därpå till vad man tidigare sagt angående omständigheterna i MF:s fall och 
att ett tidsbestämt fängelsestraff i händelse av omvandling måste vida överstiga 24 år. Enligt 
rättens mening talar redan detta mot ett bifall av omvandlingsansökan. Dessutom understryker 
domstolen att tiden till en möjlig villkorlig frigivning, med hänvisning till den grova 
straffvärdebedömning som gjorts, skulle vara mer än förhållandevis lång. Tingsrätten anser 
dessutom att det på grund av de speciella omständigheterna knutna till hans person finns ett stort 
intresse av att göra en förnyad riskbedömning – MF hade nämligen begått brotten då han befann 
sig i ett psykotiskt tillstånd som utlösts av kraftig alkoholberusning. Vidare anser RMV att just 
alkohol är den största riskfaktorn för återfall i MF:s fall. Det sagda kombinerat med det faktum 
att MF ännu inte haft några permissioner på egen hand, samt att det enligt utredningen får anses 
föreligga viss osäkerhet angående hans förmåga att avstå från alkohol i framtiden talar enligt 
tingsrätten mot att bifalla omvandlingsansökan. MF:s ansökan lämnas därför utan bifall. 

Göta HovR 
Hovrätten inleder sin prövning i målet med att konstatera att utredningen ger för handen att MF 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället, att det inte finns någonting som tyder på att 
han åsidosatt vad som gäller för verkställigheten samt att det inte för närvarande föreligger 
någon konkret eller beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet. Inget av de nyss 
behandlade kriterierna talar således emot ett bifall av ansökan. 

Domstolen övergår därefter till att behandla kriterierierna de omständigheter som legat till 
grund för straffmätningen och den tid som den dömde avtjänat. Hovrätten konstaterar att HD i 
NJA 2008 s. 579 slagit fast att påföljden under ”särskilt försvårande omständigheter” kan 
bestämmas till 24 års fängelse, men ställer därefter frågan om det är vid omvandling av 
livstidsstraff är möjligt att – enbart med beaktande av straffvärdet av den brottslighet som lett 
till straffet – bestämma längre påföljd än fängelse 24 år. Hovrätten säger sig dela tingsrättens 
uppfattning att så är fallet och att HD:s avgörande således inte utgör hinder mot detta. Till stöd 
för sin uppfattning anför hovrätten att ett annat synsätt skulle leda till att det vid 
brottskonkurrens där det är fråga om flera mycket grova brott skulle saknas möjlighet att vid 
tidsbestämning av straffet ta hänsyn till brottslighetens samlade straffvärde fullt ut och att en del 
av syftet med prövningen därmed skulle gå förlorad.  

Avslutningsvis uttalar domstolen att den brottslighet som MF dömts för har ett straffvärde som 
överstiger 24 år. Straffvärdet är därmed sådant att det saknas förutsättning att redan nu 
omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. 
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5.5.3 Kommentar-
Vad som är påtagligt i detta fall är att såväl tingsrätten som hovrätten tolkar HD:s uttalande som 
att det är möjligt att tidsbestämma ett straff till mer än 24 år. Ingen av domstolarna uttalar dock 
exakt hur högt straffvärdet är – eller ens hur straffvärdebedömningen bör göras – i detta fall. 
Återigen är det främst straffvärdet i förhållande till den avtjänade tiden, denna gång dock i 
kombination med att domstolarna bedömer återfallsrisken som något osäker, som utgör hinder 
mot omvandling. Av intresse är också att tingsrätten uttalar att de brott som den sökande dömts 
för utgör en inte obetydlig riskfaktor för återfall i våldsbrott. 

Mest intressant i detta fall är dock det sätt på vilket tingsrätten ”kör över” HD:s uttalande i NJA 
2008 s. 579 om att intresset av en förnyad riskbedömning inte får hindra omvandling av ett 
livstidsstraff. Hade HD:s uttalande angående detta fått fullt genomslag hos underrätterna torde 
MF:s livstidsstraff tidsbestämts vid detta tillfälle. 

Den sökande i detta fall kom senare att få sin omvandlingsansökan prövad av HD. Se avsnitt 
5.13 nedan. 

5.6 Örebro TR, mål nr. B 291-08 
5.6.1 Livstidsdomen-
RÖ dömdes den 17 juli 1998 av Svea HovR till livstids fängelse för bland annat mord och grovt 
narkotikabrott. Av gärningsbeskrivningen framgår att RÖ sedan han en tid planerat att mörda 
offret invigt en annan person (NN) i planerna. RÖ kom därefter överens med NN om att denne 
mot vederlag i form av kontanter och narkotika skulle utföra dådet. Därutöver anskaffade RÖ 
den pistol med tillhörande ammunition som kom att användas vid mordet. RÖ:s medverkan i 
mordet bedömdes vara av så kvalificerad att han jämte NN var att anse som gärningsman.  

RÖ dömdes därutöver även för grovt narkotikabrott bestående i att han gemensamt och i samråd 
med annan olovligen innehaft narkotika, vilken förvärvats i syfte att överlåtas. Efter 
livstidsdomen meddelades RÖ den 10 december åtalsunderlåtelse avseende narkotikabrott. 

5.6.2 Omvandlingsprövningen-
Tingsrätten inleder sin prövning med att undersöka huruvida det kan anses föreligga en konkret 
och beaktansvärd risk för att RÖ ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag. Domstolen 
konstaterar att RMV bedömt risken för återfall i brott som hög. Tingsrätten, som inte finner 
anledning att ifrågasätta verkets bedömning, menar att risken även gäller för vad som betecknas 
som allvarlig brottslighet. Därefter uttalar rätten att man noterat att RÖ:s brottslighet är klart 
relaterad till hans narkotikamissbruk och att detta missbruk är en allvarlig riskfaktor för återfall i 
brott, samt att RÖ återfallit i missbruk mindre än ett år innan omvandlingsprövningen. 
Sammantaget bedömer tingsrätten att risken för återfall i allvarlig brottslighet är konkret och 
beaktansvärd, vilket utgör ett absolut hinder för att i nuläget omvandla livstidsstraff. RÖ:s 
omvandlingsansökan avslås därför utan vidare prövning. 

5.6.3 Kommentar-
Tingsrättens något koncisa avgörande i detta fall utgör ett tämligen belysande och konkret 
exempel på hur pass påtagligt tingsrätten tolkar kriteriet återfallsrisk som ett absolut hinder för 
omvandling i och med att domstolen överhuvudtaget inte gör en bedömning av de övriga 
kriterierna. 
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5.7 Göta HovR, mål nr. Ö 3322-08 
5.7.1 Livstidsdomen-
KH dömdes den 14 juli 1995 av Svea HovR till livstids fängelse för mord och olovlig körning. 
Enligt åtalet hade KH uppsåtligen misshandlat en man med ett basebollträ och, när denne 
försökte fly från KH, på nära håll skjutit ihjäl offret med ett hagelgevär.  

Beträffande påföljden uttalade Huddinge TR bl.a. att straffet för att mörda en människa normalt 
är fängelse på livstid och att det kortare straffet om 10 år endast bör användas när sådana 
omständigheter som anges i 29 kap. 3, 5 och 7 §§ BrB föreligger. Tingsrätten fann inte några 
sådana förmildrande omständigheter vara för handen i KH:s fall. Vidare beaktade tingsrätten 
KH:s agerande före mordet med misshandel och dödshot, samt hans hänsynslösa åtgärder med 
kroppen efteråt, vilka föranledde att denne inte kunnat återfinnas och därmed berövats de 
anhöriga. Påföljden bestämdes således till fängelse på livstid. Svea HovR delade sedermera 
tingsrättens bedömning i fråga om påföljd. 

Den 7 mars 2002 meddelades beslut om åtalsunderlåtelse beträffande dopningsbrott avseende 
KH. KH dömdes därefter den 1 april 2005 för att under verkställigheten på 
kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje tillsammans med två medtilltalade misshandlat en 
målsägande. Såväl Södertälje TR som Svea HovR bedömde brottet som grov misshandel och 
dömde KH för sådant brott, varpå det förordnades att det tidigare utdömda livstidsstraffet skulle 
avse även det nya brottet.  

5.7.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. 2425-08) 
Tingsrätten inleder med att konstatera att utredningen i ärendet visar att KH under 
verkställigheten gjort sig skyldig till åtskilliga överträdelser, varav flera av allvarligare slag. Två 
av överträdelserna resulterade dessutom i lagföringar i form av åtalsunderlåtelse och dom. 
Enligt tingsrätten har KH dock visat på en klar förbättring den senaste tiden. De mer flagranta 
åsidosättandena ligger enligt rätten relativt långt tillbaka i tiden, varför frågan om huruvida KH 
åsidosatt vad som gäller för verkställigheten inte kan anses utgöra ett absolut hinder mot bifall 
av hans ansökan. 

Det framgår av processmaterialet enligt tingsrätten att KH genomgått en positiv utveckling till 
följd av egna omvärderingar och insatta behandlingsinsatser. Dessutom anser domstolen att KH 
genom kontakter med anhöriga och andra börjat planera på ett realistiskt sätt för ett framtida liv 
i frihet. Detta talar för ett bifall av ansökan. 

Vid tidpunkten för tingsrättens prövning har KH avtjänat drygt 13 år och 10 månader av sitt 
livstidsstraff. Enligt domstolens mening är straffvärdet avseende brotten enligt livstidsdomen 
och den efterföljande domen i och för sig inte högre än att det – med utgångspunkt i endast detta 
– skulle vara möjligt att omvandla livstidsstraffet. 

I sin bedömning av risken för återfall i brottslighet säger sig tingsrätten inte ha någon annan 
uppfattning än RMV beträffande de riskfaktorer som verket redovisat i sitt yttrande. Enligt 
RMV föreligger det beträffande KH en medelhög risk för återfall i brottslighet. Domstolen tar i 
sin riskbedömning dock även hänsyn till att KH återfallit i våldsbrottslighet under 
verkställigheten samt att han dessutom gjort sig skyldig till flera allvarliga regelöverträdelser i 
övrigt under anstaltstiden. Utöver detta beaktar tingsrätten att han även före livstidsdomen 
dömts för allvarlig brottslighet såsom grovt narkotikabrott. Sammantaget anser rätten att det 
sagda visar att KH har en förhållandevis betydande kriminell identifiering – även med 
beaktande av hans positiva utveckling den senaste tiden. Domstolen bedömer därför att det 
åtminstone under överblickbar framtid finns en konkret och beaktansvärd risk för att KH 
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återfaller i brottslighet av allvarligt slag, varmed tingsrätten åsyftar bl.a. icke lindrig 
våldsbrottslighet. Tingsrätten lämnar på grund av det anförda KH:s omvandlingsansökan utan 
bifall. 

Göta HovR 
Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att varken verkställigheten av straffet, KH:s medverkan 
till att främja sin anpassning i samhället eller straffvärdet av den brottslighet han dömts för ställt 
i relation till den avtjänade tiden utgör hinder mot en omvandling av det utdömda 
livstidsstraffet. Hovrätten delar dock även tingsrättens bedömning att risken för återfall i 
allvarlig brottslighet är så pass hög att detta med styrka talar mot att bifalla ansökan. 
Tingsrättens beslut fastställs därför. 

5.7.3 Kommentar-
I detta fall nekas återigen omvandling med anledning av att risken för återfall i allvarlig 
brottslighet bedöms vara konkret och beaktansvärd, vilket utgör ett absolut hinder för 
omvandling. Vad som skiljer beslutet i det ifrågavarande målet från exempelvis det i avsnitt 5.6 
är att domstolen i detta fall uttalar att den tid den dömde avtjänat och straffvärdet av brottet i och 
för sig möjliggör omvandling. Avslagsbeslutet måste således sägas vara motiverat av enbart 
individualpreventiva skäl. 

5.8 Örebro TR, mål nr. B 474-09 
5.8.1 Livstidsdomen-
Svea HovR dömde den 10 juni 1999 VB till fängelse på livstid för mord. Den brottsliga 
gärningen bestod i att VB skjutit en annan person i buken med ett handeldvapen. Sollentuna TR, 
vars bedömning beträffande såväl uppsåt, brottsrubricering och påföljd sedermera delades av 
Svea HovR, ansåg att det skott som VB avlossat var ägnat att döda offret och gärningen var att 
bedöma som mord. I påföljdsfrågan uttalade tingsrätten att mordet skett kallblodigt och med stor 
grymhet i närvaro av offrets sambo och åttaåriga dotter och att påföljden därför skulle 
bestämmas till fängelse på livstid. 

5.8.2 Omvandlingsprövningen-
Utredningen i målet visar att VB rapporterats för ett flertal regelöverträdelser under 
straffverkställigheten. Tingsrätten anser dock att endast en av dessa incidenter bör bedömas som 
allvarlig misskötsamhet. Händelsen i fråga bestod i att VB avvikit och därefter undanhållit sig 
från verkställigheten under några veckors tid. Enligt domstolen inträffade denna händelse 
emellertid så pass lång tillbaka i tiden att den inte bör påverka frågan om VB åsidosatt vad som 
gäller för verkställigheten. Det nu behandlade kriteriet utgör därför inte något hinder mot ett 
bifall av ansökan. 

Processmaterialet ger vidare för handen att VB genom främst arbete, deltagande i olika 
programverksamheter, studier och kontakter med familjemedlemmar och andra personer utanför 
anstalten har medverkat och alltjämt medverkar till att främja sin anpassning i samhället. Även 
VB:s väl genomförda permissioner – med undantag för vad som uttalats beträffande 
skötsamheten – utgör grund för den nämnda slutsatsen. 

Tingsrätten övergår därefter till att bedöma återfallsrisken beträffande VB. Domstolen uttalar i 
sammanhanget inledningsvis följande intressanta passus:  

”Brottslighet av allvarligt slag torde utgöras av brott som riktar sig mot eller innebär fara för 
annans liv, hälsa eller personliga säkerhet samt grova egendomsbrott såsom grov stöld och grov 
skadegörelse. Även narkotikabrott torde kunna inrymmas i begreppet brottslighet av allvarligt 
slag.” 
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Tingsrätten övergår därefter till att bedöma återfallsrisken beträffande VB, varpå man anmärker 
domstolen på RMV:s yttrande, vilket man anser uppenbarligen avgetts med utlåtande utan 
medverkan av rättspsykiatrisk expertis. Rätten anser vidare att RMV, som bedömt att det 
beträffande VB finns en medelhög risk för återfall i allvarlig brottslighet, byggt sin bedömning 
på något schabloniserade och inte till VB direkt hänförliga utgångspunkter. Tingsrätten, som 
även ifrågasätter ytterligare delar av RMV:s yttrande, beaktar vid sin prövning av återfallsrisken 
särskilt det förhållande att VB under verkställighetstiden inte uppträtt våldsamt eller hotfullt mot 
någon annan person. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det åtminstone för 
närvarande inte finns en konkret och beaktansvärd risk för att VB återfaller i brottslighet av 
allvarligt slag. 

Beträffande straffvärdebedömningen anser tingsrätten, efter att ha hänvisat till de generella steg 
som HD slog fast i NJA 2008 s. 579, att brottets karaktär och svårhetsgrad svarar mot en 
strafftid om 21 år. Då VB vid tiden för prövningen avtjänat drygt tio år och nio månader av sitt 
livstidsstraff innebär denna bedömning att han skulle kunna friges efter drygt tre år, det vill säga 
då han avtjänat 14 år. Enligt tingsrättens bedömning behövs det i VB:s fall en utslussningstid 
om cirka ett år för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Domstolen ställer därefter frågan 
om den relativt långa tiden till dess att en villkorlig frigivning kan bli aktuell utgör skäl för att 
för närvarande inte bifalla hans ansökan. Tingsrätten hänvisar till HD:s uttalande om att det 
enda som kan utgöra skäl mot tidsbestämning i en sådan situation är över tiden föränderliga 
faktorer, och då framförallt återfallsrisken. Tingsrätten konstaterar att man inte funnit att det för 
närvarande finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag 
beträffande VB. Domstolen anser dock att det i den bedömningen ligger en osäkerhetsfaktor 
som gör att det på goda grunder finns skäl att göra en förnyad bedömning av återfallsrisken i 
VB:s fall och att så bör ske vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till att en villkorlig 
frigivning tidigast kan ske. Sammantaget anser tingsrätten att vad man nyss sagt väger så tungt 
att VB:s ansökan om omvandling skall lämnas utan bifall. 

5.8.3 Kommentar-
Likt det i avsnitt 5.5 refererade fallet nekas här omvandling på den grund att domstolen anser 
bedömningen av återfallsrisken vara osäker och att tiden till dess en villkorlig frigivning blir 
aktuellt överstiger den uppskattade tiden som krävs för utslussning. Skillnaden mot fallet i 
avsnitt 5.5 är att domstolen här uttalar såväl ett mer preciserat straffvärde som en estimerad 
utslussningstid för den dömde. Således kan den dömde i detta fall på goda grunder ”räkna ut” 
när han återigen bör ansöka om omvandling.  

Motiveringen i detta fall, vilken återkommer i en mängd beslut (se bilaga), kan i min mening 
dock egentligen sägas vara i allt väsentligt densamma som den som domstolarna vid 
återkommande tillfällen använde sig av vid de tidiga beslut där avslag motiverades enbart med 
att den dömde inte ansågs ha avtjänat tillräckligt lång tid. Jag återkommer med en mer utvecklad 
motivering till detta i analysen.  

5.9 Göta HovR, mål nr. Ö 2464-09 
5.9.1 Livstidsdomen-
Av beslutet i omvandlingsprövningen framgår inte annat än att FS dömdes till fängelse på livstid 
för två mord av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 20 mars 1996. 

5.9.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. B 4182-08) 
Tingsrätten inleder med att konstatera att FS i stor utsträckning medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället, vilket talar för att bifalla hans omvandlingsansökan. Beträffande 
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misskötsamhet visar utredningen att FS, förutom det första året av verkställigheten, skött sig 
utan anmärkning. Eftersom den visade misskötsamheten ligger långt bak i tiden utgör den dock 
inte hinder mot bifall av hans ansökan. 

I sin prövning av återfallsrisken beaktar tingsrätten RMV:s ingivna yttrande, enligt vilket det 
föreligger en låg risk för att FS återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Rätten menar vidare att 
det inte heller med beaktande FS uppträdande under verkställigheten kan hävdas att det 
föreligger en påtaglig risk för att han skulle göra sig skyldig till brottslighet av allvarligt slag. 
Således finner tingsrätten att det beträffande återfallsrisken inte framkommit omständigheter 
som i nuläget talar mot att omvandla FS livstidsstraff. 

Tingsrätten övergår därefter till att bedöma kriterierna den tid som den dömde har avtjänat och 
vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen. 
Domstolen konstaterar att samtliga fall i HD:s avgörande NJA 2008 s. 579 avsåg ansökningar 
från livstidsdömda som begått ett mord, medan straffvärdebedömningen i FS fall ska göras 
utifrån två fall av mord. Därtill framgår enligt tingsrätten av livstidsdomen även att morden varit 
brutala och att de två offren utsatts för lidande och dödsångest. Domstolen menar därför att 
mordbrottens sammanlagda straffvärde ”med råge” överstiger 24 års fängelse. Vid tidpunkten 
för ansökan har FS avtjänat 14 år och 2 månader. Rätten anför att eftersom en riskbedömning är 
att betrakta som en ”färskvara” bör ett beslut om omvandling inte fattas alltför lång tid innan 
den beräknade villkorliga frigivningen. Trots att man bedömt risken för att FS återfaller i 
allvarlig brottslighet i dagsläget är låg menar domstolen att risken kan komma att förändras, och 
detta särskilt om FS återfaller i missbruk. Mot bakgrund av det anförda anser därför tingsrätten 
att FS livstidsstraff inte kan omvandlas redan nu, varför hans omvandlingsansökan lämnas utan 
bifall. 

Göta HovR 
Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att varken FS misskötsamhet eller medverkan till 
att främja sin anpassning i samhället utgör hinder mot bifall av ansökan. Inte heller har det 
framkommit att det föreligger någon sådan konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig 
brottslighet som talar emot ett bifall. 

Hovrätten anser dock i likhet med tingsrätten att den brottslighet FS dömts för har ett så högt 
straffvärde att det saknas förutsättningar för att redan nu omvandla det utdömda livstidsstraffet. 
Tingsrättens beslut fastställs följaktligen. 

5.9.3 Kommentar-
Här nekas omvandling av HovR med hänvisning till att straffvärdet är så högt att det saknas 
förutsättningar att redan nu omvandla det utdömda livstidsstraffet. Tingsrättens motivering tar 
dock enligt sin lydelse snarast sikte på att bedömningen av återfallsrisken anses vara osäker och 
kan komma att ändras. Skillnaden i de båda motiveringarna är dock enligt min mening, vilket 
jag redan antytt, egentligen av mindre betydelse. Jag återkommer till detta resonemang i kapitel 
7. 

Fallet åskådliggör även att domstolarna inte har någon praxis avseende straffmätning av flera 
mord att falla tillbaka på. Detta eftersom ingen av domstolarna uttrycker vad straffvärdet i det 
förvarande fallet är, annat än tingsrätten uttalar att det överstiger fängelse 24 år.  

5.10 Göta HovR, mål nr. Ö 3303-09 
5.10.1 Livstidsdomen-
Av beslutet i omvandlingsprövningen framgår inte annat än att IK dömdes till fängelse på livstid 
för mord och försök till mord av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 21 maj 1999. 



 32 

5.10.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. B 2097-09) 
Tingsrätten uttalar inledningsvis att IK visat god skötsamhet under verkställigheten. Domstolen 
anser även att IK, genom att delta i påverkansprogram, klosterverksamhet samt psykologkontakt 
har främjat sin återanpassning till samhället. Rättens bedömning i detta fall utgör således inte 
hinder för att omvandla IK:s livstidsstraff. Domstolen förtydligar att vad som blir avgörande 
istället är om det finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i brottslighet av allvarligt 
slag samt förhållandet mellan avtjänad tid och straffvärdet för brotten. 

Med hänvisning till att IK dömts för såväl mord som försök till mord menar tingsrätten att 
straffvärdet under inga förhållanden kan stanna vid fängelse 18 år, vilket är utgångspunkten för 
ett mord. Enligt tingsrätten uppgår straffvärdet för den brottslighet IK funnits skyldig till 
fängelse 22 år. 

RMV har i sitt yttrande funnit en risk för att IK återfaller i ”stalking-beteende”. Enligt 
tingsrätten kan sådant beteende inte betecknas som allvarlig brottslighet, varför man bortser från 
denna risk vid prövningen av IK:s omvandlingsansökan. RMV har även funnit att det finns en 
medelhög risk för att IK återfaller i närståendevåld. Enligt såväl RMV som tingsrätten kan 
denna risk dock inte betecknas som konkret förrän IK åter befinner sig i en nära relation där den 
kan realiseras. Vid bedömningen av återfallsrisken beträffande IK beaktar rätten även att IK vid 
ett tänkt datum för frigivning kommer att vara nästan 76 år gammal, vilket man anser i sig är en 
skyddsfaktor mot återfall i brott. Sammantaget anser tingsrätten att återfallsrisken inte är 
beaktansvärd, och att denna bedömning således inte utgör skäl mot att omvandla. 

Därefter konstaterar domstolen att en omvandling till fängelse 22 år skulle medföra att en 
villkorlig frigivning ligger flera år fram i tiden. Enligt domstolen utgör den långa tiden till en 
villkorlig frigivning inte något hinder mot en omvandling i IK:s fall eftersom de anser att hans 
personliga förhållanden inte är av den typen att de i någon nämnvärd utsträckning kan påverka 
riskfaktorerna i höjande riktning. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten därför skäl att 
omvandla det livstidsstraff IK ådömts till ett tidsbestämt fängelsestraff om 22 år. 

Göta HovR 
IK överklagar tingsrättens avgörande och yrkar att hovrätten ska bestämma det omvandlade 
straffet till fängelse 18 år eller i vart fall till ett kortare fängelsestraff än 22 år. Som grund för sitt 
ändringsyrkande anför IK att de brott han dömts för har ett straffvärde som understiger 22 år och 
att omvandling till ett kortare straff i vart fall är skäligt med hänsyn till hans ålder och 
hälsotillstånd. 

Hovrätten inleder med att hänvisa till OmvL:s förarbeten och HD:s avgörande NJA 2008 s. 579 
där det uttalas att bl.a. sjukdom inte bör ges någon självständig betydelse vid 
omvandlingsprövningen och att sådana omständigheter primärt bör beaktas genom 
nådeinstitutet. Av denna anledning saknas det enligt domstolen anledning att låta IK:s höga 
ålder påverka bedömningen av hur långt tidsbestämt fängelsestraff det utdömda livstidsstraffet 
ska omvandlas till.  

Hovrätten bedömer vidare att de brott som IK dömts för måste anses vara klart kvalificerad, och 
att det därför inte kan komma i fråga att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff 
understigande 22 år. IK:s överklagande lämnas därför utan bifall. 

5.10.3 Kommentar-
I detta fall domstolen straffvärdebedömning till att en tidsbestämning av livstidsstraffet 
resulterar i att den villkorliga frigivningen ligger flera år fram i tiden. Till skillnad från tidigare 
fall där den villkorliga frigivningen också legat långt fram i tiden bifalls dock detta beslut. Detta 
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sker främst med hänvisning till att man inte bedömer att återfallsrisken inte kommer att ändras i 
detta fall. Med tanke på vad tingsrätten tidigare uttalat om att riskbedömningar är att anse som 
”färskvara” är detta beslut något egendomligt och möjligtvis också i strid med tidigare praxis. 
Vidare kan av hovrättens avgörande utläsas att ålder och hälsa inte påverkar tiden av det 
tidsbestämda straff som livstidsstraffet omvandlas till, något som HD uttalat att de anser bör 
ske.77 

5.11 Örebro TR, mål nr. B 4110-10 
5.11.1 Livstidsdomen-
JA dömdes den 7 juni 2000 av Göta HovRtill fängelse på livstid för mord i två fall, försök till 
mord, tre fall av grovt rån samt försök till grovt rån. JA dömdes för bl.a. mordet tillsammans 
med två andra gärningsmän. Enligt domen berövade de tre gärningsmännen två poliser 
gemensamt och i samförstånd genom att skjuta dem till döds. JA dömdes därefter den 18 
december 2006 för folkrättsbrott, grovt brott, av Stockholms tingsrätt, varvid domstolen 
förordnade att livstidsstraffet skulle avse även den nya brottsligheten. 

Beträffande påföljden uttalades i den första domen bl.a. följande av Linköpings tingsrätt, vilket 
hovrätten sedermera anslöt sig till:  

”Det brutala mordet av två poliser innebär ett klart angrepp på centrala funktioner i ett 
demokratiskt samhälle. […] De gärningar som [JA] döms för har sammantaget ett utomordentligt 
högt straffvärde. Annan påföljd än fängelse på livstid kan därmed inte komma i fråga.” 

5.11.2 Omvandlingsprövningen-
Tingsrätten inleder med att påpeka att det inte finns några andra omständigheter än de som 
uttryckligen anges i OmvL som ska beaktas i JA:s fall. Domstolen övergår därefter till att pröva 
huruvida JA åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, varpå man konstaterar att han gjort 
sig skyldig till vissa överträdelser, men att ingen av dessa kan anses vara av allvarlig art. 
Beträffande det ifrågavarande kriteriet finns det således ingenting som talar mot att JA beviljas 
omvandling av livstidsstraffet. 

Enligt utredningen har JA under verkställigheten tagit egna initiativ till att underlätta sin 
övergång till ett liv i frihet, bl.a. genom kontakt med stödpersoner och deltagande i behandlings- 
och påverkansprogram samt genom att ägnat mycket tid till studier under anstaltstiden. 
Tingsrätten anser på grund av detta att JA utifrån sina egna förutsättningar har medverkat till att 
främja sin anpassning i samhället, vilket talar för bifall av hans ansökan. 

Rätten övergår därefter till att bedöma om det finns risk för att JA återfaller i brottslighet av 
allvarligt slag. Enligt RMV:s ställningstagande, vilket tingsrätten finner välgrundat, finns det en 
låg återfallsrisk beträffande JA. Tingsrätten understryker dock att ”de flerfaldiga och 
synnerligen allvarliga brott som den ursprungliga livstidsdomen och domen i december 2006 
avser utgör en betydande riskfaktor i återfallshänseende”. Domstolen påpekar vidare att JA:s 
förhållandevis unga ålder gör att han befinner sig i ett åldersspann där det generellt sett 
fortfarande finns en relativt hög brottsaktivitet bland hårt kriminellt belastade personer. 
Tingsrätten finner dock vid en samlad bedömning, med hänvisning till ett flertal skyddsfaktorer, 
att det inte för närvarande finns en konkret och beaktansvärd risk för att JA återfaller i vare sig 
våldsbrottslighet eller annan brottslighet av allvarligt slag. Bedömningen av återfallsrisken utgör 
således inte något hinder mot en omvandling av livstidsstraffet.  

Vid den därpå följande straffvärdebedömningen inleder tingsrätten med att upplysa om att när 
flera gärningsmän gjort sig skyldiga till samma brott ska deras ansvar prövas utifrån vars och 

                                                
77 Se NJA 2008 s. 579. 
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ens uppsåt och grad av medverkan. Denna bedömning har tingsrätten vidare att göra med 
ledning av vad som framgår av livstidsdomen eftersom omvandlingsprövningen inte skall 
innebära en omprövning av vad som avgjorts genom en lagakraftvunnen dom. Anledningen till 
att tingsrätten nämner detta är att det av livstidsdomen framgår att hovrätten inte funnit det 
klarlagt vem eller vilka av de tilltalade som skjutit de dödande skotten och att JA, efter det att 
livstidsdomen vunnit laga kraft, erkänt att det var han som avlossade de dödande skotten mot 
polismännen. Tingsrätten understryker dock att dess bedömning måste utgå från vad som 
framgår av den lagakraftvunna domen och att man därför inte kan ta hänsyn till JA:s 
efterföljande erkännande. 

Tingsrätten hänvisar därefter till vad sitt eget beslut i mål nr. B 300-08 (se avsnitt 5.5) där man 
uttalade att riskbedömningar är att betrakta som ”färskvara” och att ett omvandlingsbeslut därför 
som regel inte bör tas alltför lång tid innan den tidpunkt då en villkorlig frigivning kan bli 
aktuell. På grund vad man nyss sagt kommer tingsrätten fram till att den brottslighet som JA 
dömts för har ett sådant straffvärde att det, med hänsyn till hans nuvarande avtjänandetid 
(knappt 11 år och 7 månader) saknas förutsättning att redan nu omvandla hans livstidsstraff. 
Tingsrätten lämnar därför JA:s ansökan utan bifall.  

5.11.3 Kommentar-
Det ifrågavarande beslutet visar att omvandlingsprövningen inte innebär en omprövning av den 
lagakraftvunna livstidsdomen eftersom JA:s senare erkännande inte påverkar tingsrättens 
bedömning av straffvärdet. Tingsrätten har även på liknande sätt i ett flertal fall där den dömde 
hävdat att han är oskyldigt dömd påpekat att de har att utgå från att den dömde är skyldig till de 
brott han dömts för.78 Detta förhållningssätt stämmer väl överens med vad som sägs i 
förarbetena.79 

Vidare tycks det återigen som att tingsrätten inte har någon klar praxis att stödja sig på vad 
gäller vilket straffvärde flera fall av mord svarar mot, då domstolen endast nämner att 
straffvärdet är för högt för att i dagsläget omvandla livstidsstraffet. 

5.12  Göta HovR, mål nr. Ö 1505-10 
5.12.1 Livstidsdomen-
Den 16 november 1982 dömdes LA av Gävle TR till fängelse på livstid för mord i två fall samt 
grovt hemfridsbrott och grov mordbrand. Därefter dömdes LA den 10 oktober 1996 för olaga 
hot, den 19 maj 1998 för grov skadegörelse och narkotikabrott och den 28 september 2007 för 
bestickning. I samtliga fall förordnades att livstidsstraffet skulle avse även den nya 
brottsligheten.  

Enligt den ursprungliga livstidsdomen från 1982 hade LA genom grov misshandel dödat HTL 
och UBJ i den sistnämndas lägenhet. HTL hade utsatts för dels trubbigt våld bestående av ett 
slag med en större kofot mot huvudet, dels skärande våld i form av två knivstick i bröstet. HTL 
avled av misshandelsskadorna. Även UBJ utsattes för slag mot huvudet med en kofot samt ett 
stort antal knivstick mot bröstet och ryggen. UBJ avled av skärskadorna. 

Efter att ha misshandlat HTL och UBJ till döds anlade LA brand på tre ställen i lägenheten, 
vilket orsakade omfattande förstörelse av fastighetsägarens och lägenhetsinnehavarnas egendom 
samt innebar fara för ytterligare omfattande förstörelse av annans egendom. Brottet betecknades 
som grovt då branden dessutom omfattat fara för flera personer som tillbringade natten i huset. I 
påföljdsfrågan beaktade Gävle TR ”den totala hänsynslöshet som präglar brotten och den väl 

                                                
78 Se bl.a. Örebro tingsrätts beslut i mål B 1668-10 och B 631-09. 
79 Se Prop. 2005/06:35, s. 38. 
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dokumenterade farlighet brotten ger uttryck för”. Vid övervägande av dessa förhållanden fann 
domstolen att straffet bör bestämmas till livstids fängelse. 

Domen avseende olaga hot från 1996 gällde en hotelse som LA riktat mot en journalist på en 
kvällstidning i Stockholm. LA erkände gärningen. År 1998 dömdes LA tillsammans med sex 
andra intagna för grov skadegörelse på kriminalvårdsanstalten Kumla för att ha förövat 
omfattande skadegörelse på inredning och inventarier som sammanlagt orsakade kostnader för 
över 160 000 kr. Därutöver dömdes LA vid samma tillfälle för narkotikabrott enligt 1 § 
narkotikastrafflagen. Därefter åtalades och dömdes LA år 2007 för bestickning för att vid ett 
flertal tillfällen ha lämnat otillbörlig belöning till anställda vid kriminalvården. 

5.12.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. B 7076-09) 
Tingsrätten noterar inledningsvis att LA vid ett flertal tillfällen åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten och att en del av dessa regelöverträdelser måste anses utgöra allvarlig 
misskötsamhet. Betydelsen av misskötsamheten har dock enligt domstolen minskat i hög grad 
eftersom den numera ligger långt tillbaka i tiden. Av bland annat detta skäl anser tingsrätten att 
kriteriet om LA har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten inte talar mot bifall av hans 
ansökan om omvandling. Vidare anser tingsrätten att LA utifrån sina personliga förutsättningar 
medverkat till att främja sin anpassning i samhället, ett ställningstagande som överensstämmer 
med vad man ansett vid LA:s tidigare omvandlingsansökan.80 

Därefter behandlar rätten straffvärdet för de brott som LA är dömd för. Med hänvisning till de 
tre generella steg som HD angivit i NJA 2008 s. 579 anser tingsrätten att straffvärdet för LA:s 
ursprungliga livstidsdom motsvarar fängelse i 24 år, vartill straffvärdet för den efterföljande 
brottsligheten skall adderas. Domstolen noterar därefter att LA snart avtjänat 28 år i fängelse, 
vilket väsentligt överstiger ett tidsbestämt fängelsestraff om 24 år – eller ännu längre om hänsyn 
tas till villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Detta talar enligt tingsrätten för ett 
bifall av LA:s begäran om omvandling. 

Beträffande risken för återfall i allvarlig brottslighet koncentrerar sig tingsrätten på att bedöma 
om det finns risk för att LA återfaller i brott som riktar sig mot eller innebär fara för annans liv, 
hälsa eller personlig säkerhet, varpå man särskilt påpekar att brottet ofredande inte åsyftas. 
Enligt domstolen bör riskbedömningen göras utifrån vad som i dagsläget är känt om honom och 
hans personliga förhållanden, men framhåller att detta inte innebär att tidigare gjorda 
riskbedömningar helt skulle sakna intresse i nuläget. Enligt RMV:s yttrande är risken för att LA 
återfaller i brottslighet medelhög på en tregradig skala (låg, medelhög och hög). Tingsrätten 
anser dock att de faktorer som vägt tyngst vid RMV:s yttrande främst LA:s tidigare brottslighet. 
Dessa faktorer är vidare av s.k. statisk och historisk karaktär och därmed oföränderliga, vilket i 
kombination med LA:s mycket långa verkställighetstid gör att de ligger väldigt långt tillbaka i 
tiden. Av denna anledning och med beaktande av vad som framkommit om LA:s positiva 
utveckling de senaste åren anser tingsrätten att de historiska faktorerna inte bör tillmätas så stor 
betydelse som RMV gjort gällande. Domstolen är vidare även oense med RMV angående LA:s 
insikt om vilken roll alkoholmissbruket spelat i hans liv och vilka konsekvenser det haft, samt 
att detta är en riskfaktor. RMV menar att LA förefaller omedveten om detta, men tingsrätten 
framhåller att LA inför rätten berättat att han är medveten om vilka risker det skulle innebära om 
han brukade alkohol igen. Enligt domstolen bör detta vägas in i riskbedömningen. Även LA:s 
höga ålder och det faktum att han har sin försörjning tryggad för framtiden utgör i tingsrättens 
mening skyddsfaktorer mot återfall. 
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Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten dock att underlaget är för svårbedömbart för 
att tillåta någon säker bedömning i frågan om det föreligger en konkret och beaktansvärd risk 
för återfall i brottslighet i allvarligt slag i LA:s fall. Domstolen påpekar dock att detta inte utgör 
någon grund för att vägra honom omvandling av livstidsstraffet. En sådan utgång hade i och för 
sig hade kunnat vara möjlig om tiden till dess att en villkorlig frigivning skulle kunna bli aktuell 
hade väsentligt överstigit den tid som krävs för att underlätta den dömdes övergång till ett liv i 
frihet. Det senare gäller dock inte i LA:s fall, eftersom hans utslussningstid beräknas bli lika 
lång som den tid som ska löpa till dess att en villkorlig frigivning kan bli aktuell. Mot bakgrund 
av det anförda och då det enligt tingsrätten inte finns någon annan omständighet att beakta 
bifalls LA:s ansökan om omvandling. 

Vid den påföljande tidsbestämningen av fängelsestraffets längd bedömer tingsrätten först och 
främst att LA på grund av den mycket långa tid han varit frihetsberövad, hans begränsade 
kunskaper om ett liv i frihet och omständighet behöver en utslussningstid så lång som tre år. På 
grund därav, och med beaktande av reglerna om villkorlig frigivning, bestämmer rätten 
fängelsestraffet längd till 46 år och 6 månader. 

Göta HovR 
Hovrätten anför till att börja med i sin motivering att de delar tingsrättens uppfattning att varken 
tiden för verkställighet av livstidsstraffet eller gärningarnas straffvärde utgör hinder för 
omvandling, samt att LA utifrån sina personliga förutsättningar har medverkat till att främja sin 
anpassning i samhället. Hovrätten anser dessutom i likhet med tingsrätten att den redovisade 
misskötsamheten inte i sig utgör ett hinder mot omvandling, men påpekar dock att 
misskötsamheten är en omständighet som är av betydelse för bedömningen av återfallsrisken. 
Just bedömningen av risken för att LA återfaller i brottslighet av allvarligt slag är också vad 
hovrätten koncentrerar sig på i sin prövning. 

Hovrätten understryker att RMV bedömt att risken för att LA återfaller i allvarlig brottslighet är 
medelhög i graderingen låg/medelhög/hög, men också att risken kan betraktas som reducerad 
med hänsyn till den senaste tidens positiva utveckling. Domstolen noterar också att perioden av 
skötsamhet är relativt kort samt att LA ännu inte tillåtits ha permissioner på egen hand. 
Sammantaget anser hovrätten att de riskfaktorer som förts fram väger tyngre än de faktorer som 
kan anses tala emot ett återfall för LA. Domstolen beaktar i sammanhanget även att LA vid 
tidpunkten för omvandlingsprövningen är 72 år gammal och att han i samtal gett uttryck för en 
genuin vilja att leva efter samhällets normer och värderingar. 

Avslutningsvis pekar hovrätten på den prövning som gjordes gällande LA år 2008, där såväl 
tingsrätten som hovrätten gjorde bedömningen att det i det tidsperspektiv som då var 
överblickbart fanns en sådan risk för återfall att det förelåg hinder mot en omvandling av 
livstidsstraffet. Trots LA:s positiva utveckling den senaste tiden anser hovrätten att 
förhållandena ännu inte förändrats på sådant sätt att det finns anledning att frångå denna 
bedömning. Sammantaget anser domstolen således att det beträffande LA fortfarande finns en 
konkret och beaktansvärd risk för att LA återfaller i brottslighet av allvarligt slag och att det 
därmed föreligger hinder mot att omvandla det ådömda livstidsstraffet. 

5.12.3 Kommentar-
Göta HovR:s avgörande i det föreliggande fallet visar återigen att återfallsrisk är ett absolut 
kriterium och att en verkställd tid som till och med överstiger straffvärdet för de begångna 
brotten vide den sammanvägda bedömningen inte kan ”kompensera” för det hinder som en 
konkret och beaktansvärd återfallsrisk innebär. Vidare beaktas den tilltalades ålder än en gång 
vid återfallsriskbedömningen.  
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5.13 Högsta domstolen, mål nr. Ö 318-11 
5.13.1 Livstidsdomen-
Fallet rör samma sökande som det i avsnitt 5.5 refererade fallet. Av utrymmesskäl får det 
beträffande livstidsdomen därför hänvisas till vad som sägs i det avsnittet. 

5.13.2 Omvandlingsprövningen-
Örebro TR (mål nr. B 6925-09) 
Tingsrätten konstaterar inledningsvis i sina skäl att MF vid omvandlingsprövningen avtjänat 
strax över 16 år av sitt livstidsstraff och att han under denna tid skött sin verkställighet 
exemplariskt samt gjort vad han kunnat för att främja sin anpassning till samhället. Domstolen 
framhåller detta som omständigheter som talar för att hans livstidsstraff ska omvandlas till ett 
tidsbestämt straff. 

Vad gäller återfallsrisken i MF:s fall gör RMV bedömningen att risken för återfall i 
våldsbrottslighet är låg. Tingsrätten noterar att verket gjorde samma bedömning beträffande MF 
år 2008 och finner inte anledning att göra en annan bedömning av återfallsrisken än den som 
RMV gjort. Således talar enligt tingsrätten inte heller återfallsrisken mot en omvandling av 
livstidsstraffet. Beträffande den brottslighet som MF dömts för konstaterar tingsrätten att MF:s 
livstidsdom omfattar sju mord och tre fall av försök till mord. I likhet med vad tingsrätten uttalat 
i tidigare omvandlingsärenden bedömer man att vad HD:s avgörande NJA 2008 s. 579 inte skall 
tolkas som att straffvärdet för flera fall av mord kan vara 24 år. I frågan om vilket straffvärde de 
gärningar som MF dömts för betingar uttalar domstolen följande: 

”Att åsätta [MF:s] samlade brottslighet ett straffvärde måste […] göras dels utifrån varje gärnings 
enskilda straffvärde dels utifrån en sammanvägd bedömning. Vidare är det så att Högsta 
domstolen i sin livstidsdom har uttalat att vid bedömningen av brottslighetens straffvärdet ska den 
förmildrande omständigheten beaktas att [MF] till följd av det psykosartade tillståndet får 
förutsättas ha haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Tingsrätten menar således - 
efter beaktande av alla dessa faktorer - att straffvärdet i nu aktuellt fall är fängelse i trettiotvå år.” 

Därefter konstaterar rätten att med den nyss gjorda straffvärdebedömningen skulle det dröja en 
bit över fem år till villkorlig frigivning för MF, vilket är en lång tid i förhållande till de två år 
som han egentligen behöver för utslussning. På grund av detta anser tingsrätten att det ”måste 
övervägas om frågan för omvandling i nuläget är för tidigt väckt”. Med hänvisning till att 
återfallsrisken i MF:s fall återigen bedömts vara låg, att han skött samtliga permissioner utan 
anmärkning och dessutom skött hela sin verkställighet exemplariskt finner domstolen emellertid 
att tiden fram till villkorlig frigivning inte utgör något hinder mot att redan nu omvandla det 
utdömda livstidsstraffet. Tingsrätten omvandlar därför MF:s livstidsstraff till ett tidsbestämt 
fängelsestraff om 32 år. 

Göta HovR (mål nr. 2214-10) 
Hovrätten finner i likhet med Örebro TR att varken återfallsrisken, MF:s medverkan till att 
främja sin anpassning i samhället eller skötsamhet under verkställigheten talar mot att en 
omvandling av livstidsstraffet sker. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att den 
verkställda tiden i sig inte utgör hinder för omvandling. Mot bakgrund av det anförda säger sig 
hovrätten ha att främst bedöma om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen 
kan utgöra hinder för omvandling.  

Liksom tingsrätten anser hovrätten att HD:s uttalande i NJA 2008 s. 579 inte innebär att 
omvandling av fängelse på livstid vid flera fall av mord kan ske till maximalt 24 års fängelse. 
Hovrätten anser att den brottslighet som MF dömts för – även med beaktande av den starkt 
nedsatta förmåga att kontrollera sitt handlande till följd av det psykosartade tillstånd som han 
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befann sig i vid gärningstillfället – har ett mycket högt straffvärde. Enligt hovrätten bör därför 
ett tidsbestämt straff sättas högra än vad tingsrätten bestämt.  

Med anledning av den bedömning man nyss gjort har hovrätten att bedöma om frågan om 
livstidsstraffet är för tidigt väckt. Man hänvisar därefter till att HD:s uttalat att intresset av en 
förnyad riskbedömning inte kan anses utgöra något inte mot omvandling om det står klart att 
återfallsrisken är låg och det inte föreligger några särskilda omständigheter som gör att den kan 
komma att ändras. Eftersom hovrätten inte finner det föreligga några sådana omständigheter i 
MF:s fall bedömer domstolen att den jämförelsevis långa tid som återstår till en tänkt villkorlig 
frigivning inte bör resultera i ett avslag av hans ansökan om omvandling. 

Sammantaget finner hovrätten att den inte föreligger några hinder mot att redan nu omvandla 
livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. Det omvandlade straffet bör dock sättas högre än vad 
tingsrätten bestämt, varför fängelsestraffet tidsbestäms till 36 år. 

Högsta domstolen 
HD inleder sin bedömning i det ifrågavarande fallet med att notera att MF vid tidpunkten för 
prövningen avtjänat 17 år och 6 månader av livstidsstraffet och att 3 § OmvL således inte 
hindrar att omvandling sker. Domstolen övergår därefter till att relativt utförligt redogöra för 
RMV:s yttrande angående återfallsrisken beträffande MF utan att göra någon egentlig egen 
bedömning i fallet. HD konstaterar sedan att det inte gå att helt bortse från risken för att MF 
återfaller i allvarlig våldsbrottslighet och att det alltid finns ett moment av osäkerhet i 
bedömningar av detta slag. Domstolen finner emellertid att risken för återfall i våldsbrottslighet 
av allvarligt slag är så begränsad att den inte bör hindra en omvandling av livstidsstraffet i detta 
fall.  

Enligt utredningen har MF skött verkställigheten exemplariskt och genomfört ett stort antal 
obevakade permissioner utan anmärkningar. MF har således inte åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten. Utredningen visar även att han på olika sätt genom deltagande i studier, 
anstaltsarbete och terapiarbete medverkat till att främja sin anpassning i samhället.  

Frågan är därefter enligt HD om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen 
leder till bedömningen att det är för tidigt att nu besluta om omvandling med hänsyn till den tid 
som kommer att återstå till en villkorlig frigivning är alltför lång. Domstolen nämner i detta 
sammanhang att beslut om omvandling inte bör fattas i så god tid att de bedömningar av främst 
återfallsrisken riskerar att vara inaktuella när frigivning sker. Därefter uttalar rätten att det i 
allmänhet inte kan vara erforderligt, och knappast heller lämpligt, att omvandling beslutas så 
lång tid före frigivning som skett i det överklagade beslutet (närmare bestämt sex och ett halvt 
år), varpå det även hänvisas till HD:s eget avgörande NJA 2008 s. 579. 

Enligt HD utgör de omständigheter som låg till grund för straffmätningen, med beaktande av 
den långa tid MF avtjänat, inte i sig något hinder mot att nu omvandla livstidsstraffet. I likhet 
med de båda underrätterna finner HD det dock stå klart att eftersom MF:s livstidsstraff omfattar 
ett flertal mord och mordförsök så kan det tidsbestämda straffet i hans fall inte bestämmas inom 
det intervall (18, 21 och 24 års fängelse) som HD angav i 2008 års avgörande. 

HD uttalar därefter att det vid omvandlingen skall beaktas att det skall finnas tillräcklig tid 
utslussning. En omvandling till fängelse i 30 år medför att det skulle återstå ungefär två och ett 
halvt år till villkorlig frigivning i MF:s fall. HD anser vidare att utredningen visar att en sådan 
omvandling ligger väl i linje med 4 § 3 st. OmvL om beaktande av den dömdes behov av 
åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. HD bedömer således, särskilt med 
hänsyn till hur verkställigheten av MF:s fängelsestraff tett sig de senaste åren, att en 
utslussningstid om två år och sex månader kommer vara tillräcklig. Det sagda innebär enligt HD 
att det livstidsstraff som MF dömts till bör omvandlas till fängelse i 30 år.  
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5.13.3 Kommentar-
I detta avgörande bekräftar HD för första gången vad underrätterna uttryckt i ett flertal tidigare 
avgöranden, nämligen att det är möjligt att tidsbestämning av ett livstidsstraff som omfattar flera 
fall av mord sker till ett fängelsestraff som överstiger 24 års fängelse. Det hade dock varit 
önskvärt att HD tagit detta tillfälle i akt och mer ingående klargjort hur en domstol ska förfara 
då den sökande i ett omvandlingsärende dömts för mer än ett mord. Som framgått ovan har 
underrätterna hittills inte kommit med någon klar bedömning av straffvärdet beträffande 
livstidsdomar som omfattar flera fall av mord. Det framstår för mig som svårförståeligt hur HD 
resonerat när de kommer fram till att det omvandlade livstidsstraffet skall tidsbestämmas till 
fängelse i 30 år. Det tycks närmast som att tidsbestämningen i detta fall har skett främst med 
beaktande av att den skall resultera i att tiden till en villkorlig frigivning blir lämplig. Om de 
generella straffmätningsstationer som HD fastslog i NJA 2008 s. 579 kombineras med den 
modell för straffmätning vid flerfaldig brottslighet som Borgeke förespråkar81 kan följande 
konstateras: Med utgångspunkten samtliga mord som MF dömts för betingar ett straffvärde om 
18 år så resulterar asperationsmetoden enligt Borgekes modell i ett sammanlagt 
straffmätningsvärde om ungefär 32 år, d.v.s. samma tid som Örebro TR tidsbestämde MF:s 
straff till. Förutsätts däremot ett straffvärde om 21 år för varje mord blir straffmätningsvärde 
omkring 36, d.v.s. den tid som Göta HovR tidsbestämde det omvandlade straffet till. Huruvida 
denna överensstämmelse enbart beror på ren slump eller inte går inte att ge något klart svar på, 
speciellt eftersom varken tingsrätten eller hovrätten motiverar sin straffvärdebedömning mer 
ingående.  

Vidare ter sig HD:s uttalande om att det i allmänhet inte kan vara vare sig erforderligt eller 
lämpligt att omvandling beslutas så lång tid före frigivningen som hovrätten gjorde som något 
underligt, särskilt då domstolen uttryckligen hänvisar till sitt tidigare avgörande från 2008. I det 
tidigare avgörandet yttrade HD nämligen att en relativt lång tid till villkorlig frigivning i sig inte 
kan utgöra skäl mot att bifalla ansökan, förutsatt att återfallsrisken inte bedöms kunna komma 
att förändras. Vad HD säger i detta fall synes således enligt min mening i det närmaste vara i 
strid med vad domstolen tidigare uttalat. 

                                                
81 Enligt Borgeke bör följande modell användas vid flerfaldig brottslighet då det svåraste brottet har ett straffvärde motsvarande 
fängelse i mer än ett år sex månader: Det svåraste brottet bildar utgångspunkt, varför man använder hela straffvärdet för detta 
brott. Till detta lägger man därefter 1/3 av straffvärdet för det nästa svåraste brottet, 1/6 för det tredje svåraste, 1/9 för det fjärde 
svåraste, 1/12 för det femte svåraste och slutligen 1/15 för det sjätte svåraste brottet. Borgeke påpekar dock att domstolen alltid 
bör avsluta med att göra en rimlighetsavvägning av det resultat man kommer fram till. Se Borgeke, s. 147. 
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6 Övergripande tendenser 
För att komplettera de utvalda refererade rättsfallen har jag även genomfört en sammanställning 
av samtliga beslut som Örebro TR och Göta HovR meddelat från lagens ikraftträdande den 1 
november 2006 till och med den 30 november 2011. Av sammanställningen kan initialt följande 
konstateras: Frånsett avskrivna och avvisade mål har Örebro TR under denna tidsperiod 
meddelat beslut i sammanlagt 100 fall. Av dessa fall har 32 bifallits och 68 avslagits. Vid en 
jämförelse av hovrättens och tingsrättens beslut i de mål som överklagats kan vidare noteras att 
hovrätten tämligen sällan ändrar underrättens beslut. Mot bakgrund av dels detta, och dels att 
hovrättens beslut allt som oftast är tämligen kortfattat motiverade har jag huvudsakligen 
fokuserat på att studera tingsrättens beslut. Jag inser dock att en framställning av detta slag inte 
kan sägas visa på annat än tendenser i tillämpningen. 

Undersöks således inledningsvis Örebro TR:s meddelade bifallsbeslut kan konstateras att OmvL 
inte tycks ha inneburit någon betydande skillnad i verkställighetstider jämfört med när den enda 
möjligheten till frigivning från livstidsstraff gick genom nådeinstitutet, d.v.s. 18-25 år. I de fall 
tingsrätten tidsbestämt det omvandlade livstidsstraffet till en tid överstigande 25 år har den 
dömde vid tidpunkten för omvandlingsprövningen redan verkställt en ansenlig tid av sitt 
livstidsstraff. Detta medför att tingsrätten, med beaktande av att det vid tidsbestämningen skall 
tas hänsyn till den tid som den dömde behöver för utslussning samt reglerna om villkorlig 
frigivning samt, ”tvingas” att överstiga vad som sades i förarbetena om rekommenderad tid för 
de omvandlade straffen82 (se beträffande denna fråga även det i avsnitt 5.2 refererade fallet). 

I skälen till många av besluten uttrycker domstolen att ”[s]om tingsrätten ser det kan i ett enskilt 
fall även vart och ett av de övriga kriterierna eller några av dem tillsammans vid en 
helhetsbedömning ges sådan tyngd att det ensamt styr utfallet till att bli avslag på 
omvandlingsansökan”.83 Av detta uttalande bör man således med visst fog kunna anta att det i 
de fall där tingsrätten bifallit ansökan inte framkommit någonting beträffande något av 
kriterierna som med tillräcklig tyngd talar mot ett bifall av ansökan. En översiktlig kontroll av 
de meddelade bifallsbesluten bekräftar detta antagande (se bilaga). Med anledning av detta har 
jag främst koncentrerat mig på att studera de rättsfall där tingsrättens beslut har varit att lämna 
omvandlingsansökan utan bifall i syfte att söka fastställa vilka kriterier som oftast kan anses ha 
varit utslagsgivande. Dessa kriterier kan enligt min mening därmed även sägas ha varit viktigast 
vid omvandlingsprövningen i övrigt under den ifrågavarande tidsperioden.   

Studeras således de beslut där tingsrätten avslagit ansökan kan bl.a. följande konstateras: Fram 
till den 21 maj 2008 (då HD meddelade sitt beslut NJA 2008 s. 579) motiverades 
avslagsbesluten i samtliga 17 fall helt eller delvis med att den dömde ännu inte avtjänat 
tillräckligt lång tid av sitt livstidsstraff. I sju av dessa fall kombineras den nämnda motiveringen 
med att även ett eller flera av de övriga kriterierna talar mot bifall av ansökan. Således har den 
tid som den dömde avtjänat varit det enda kriterium som talat mot bifall i tio av avslagsbesluten 
under denna period, d.v.s. i mer än hälften av fallen. I sammanhanget kan även framhållas att 
tingsrätten i ett stort antal av de tidigare besluten uttrycker att omvandling av livstidsstraffet kan 
meddelas när ”tingsrätten anser att en strafftid som svarar mot det utdömda brottets svårhetsgrad 
nästan har avtjänats”.84 

Vad gäller tidpunkten efter HD:s vägledande avgörande förekommer den ovannämnda 
motiveringen som ensamt utslagsgivande vid endast ett av de totalt 51 avslagsbesluten. Istället 
motiverar Örebro TR numera ofta sina avgöranden med att tidpunkten för en villkorlig 

                                                
82 Se Prop. 2005/06:35, s. 42. 
83 Se exempelvis Örebro tingsrätts beslut i mål B 2978-07 och B 3530-07. 
84 Se exempelvis Örebro tingsrätts beslut i mål B 1211-07 och B 4244-06. 
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frigivning ligger långt fram i tiden, och att tiden till denna tidpunkt är väsentligt längre än vad 
som krävs för att underlätta den dömdes övergång till ett liv i frihet (d.v.s. den uppskattade 
utslussningstiden). Som jag tidigare antytt är skillnaden i sak beträffande de olika 
motiveringarna enligt min mening i det närmaste obefintlig. Jag återvänder närmare till detta 
resonemang i avsnitt 7.2.1. 

Det kan vidare konstateras att återfallsrisken tagit över som det kriterium som oftast utgör 
hinder mot bifall efter den 21 maj 2008. Av de 51 fall efter denna tidpunkt där tingsrättens 
beslut varit avslag har återfallsrisken i sig utgjort hinder mot omvandling i 32 av fallen. I 23 av 
dessa fall har tingsrätten inte ens gjort en straffvärdebedömning. Av resterande 20 avslagsbeslut 
har återfallsrisk uttryckligen sagts ej utgöra hinder vid endast ett tillfälle. I de övriga 20 fallen 
baseras tingsrättens avslagsbeslut på att domstolen bedömer återfallsrisken som ”svårbedömd”, 
”osäker” alternativt att den ”kan komma att ändras”, vilket i kombination med att tiden till 
villkorlig frigivning överstiger den tid som behövs för utslussning gör att tingsrätten lämnar 
ansökan utan bifall. Jag återkommer med en mer ingående analys av även denna utveckling 
nedan i avsnitt 7.2.1. 
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7 Analys och slutsatser 

7.1 Diskussion angående OmvL:s ideologiska grund 
Det är enligt min mening ytterst viktigt att straffsystemet grundas på ett konsekvent och 
otvetydigt tankesätt och att lagstiftaren i sin strävan efter att upprätthålla lag och ordning inte 
ger vika för pragmatism. Jag anser nämligen att det är viktigt för tilltron till straffrätten att 
lagstiftaren har en klar och tydlig tanke med de åtgärder som vidtas och att de inte vidtas ”för 
syns skull”. Med anledning av detta vill jag därför i detta avsnitt diskutera OmvL och dess 
kriterier med utgångspunkt i de straffteorier jag redogjort för ovan i kapitel 2.  

Jag vill inleda denna diskussion med att upprepa att proportionalitet är, och har varit, den mer 
eller mindre självklara utgångspunkten för den straffrättsliga lagstiftningen sedan den stora 
påföljdsreformen 1989. Att detta fortfarande är grundtanken bekräftas av den lagändring som 
införde möjligheten att döma till tidsbestämda straff upp till arton år. Genom denna ändring av 
straffskalan sade sig lagstiftaren uttryckligen vilja förbättra proportionaliteten i 
strafflagstiftningen. 

Som jag ser det kan följande analys göras beträffande de olika kriteriernas ideologiska grund: 
Kriterierna den tid som den dömde har avtjänat och vad som av domen framgår om de 
omständigheter som legat till grund för straffmätningen ger uttryck för en 
proportionalitetstanke. Innebörden av dessa kriterier är nämligen, vilket har visats i det 
föregående, att den dömde måste avtjäna tillräckligt lång tid i förhållande till det begångna 
brottet för att få komma i åtnjutande av en omvandling. Proportionaliteten stipulerar på detta sätt 
att den dömde inte kan släppas fri förrän han avtjänat sitt straff, även om det inte finns någon 
risk för att han eller hon begår nya brott.  

Kriterierna om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag, om den 
dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om den dömde har medverkat till 
att främja sin anpassning i samhället å andra sidan ger uttryck för ett klart mer 
individualpreventivt förhållningssätt. Genom dessa kriterier har lagstiftaren flyttat åtminstone 
något av tyngdpunkten bort från vad som normalt betonas i svensk straffrätt och det svenska 
påföljdssystemet: proportionalitet mellan brott och straff. Istället fokuserar dessa faktorer på 
individualprevention. De berörda kriterierna har nämligen som huvudsakligt och explicit syfte 
att förhindra att den dömde begår ytterligare brott. Eftersom det individualpreventiva inslaget i 
lagstiftningen dessutom är ett absolut kriterium som måste uppfyllas för att en omvandling skall 
kunna medges – oavsett om den dömde enligt den grundläggande principen om proportionalitet 
redan måste anses ha sonat sitt brott eller inte – är OmvL enligt min uppfattning att beteckna 
som en i hög grad individualpreventiv lagstiftning. Överensstämmelsen med de grundläggande 
tankarna med straff- och påföljdssystemet i övrigt framstår i detta avseende som svag och OmvL 
förefaller vara en i det närmaste en ideologisk anomali i det svenska straffrättssystemet. 

En möjlig alternativ lösning – som dessutom i min mening skulle bättre överensstämma med 
grundtankarna bakom straffsystemet i övrigt – vore att ge återfallsrisken en något tillbakadragen 
betydelse vid omvandlingsprövningen. Jag föreslår att tillämpningen istället bör ske på detta 
sätt: Om domstolen vid en straffvärdebedömning kommer fram till att den dömde redan avtjänat 
sitt straff bör omvandling medges, oavsett vad bedömningen av återfallsrisken medför. Så länge 
som den tid som den dömde avtjänat ännu understiger straffvärdet av brottsligheten bör 
omvandling endast ske om återfallsrisken inte bedöms vara konkret och beaktansvärd, och då 
som minst till ett tidsbestämt straff som svarar mot det straffvärde som brottsligheten betingar. 
Jag anser nämligen, i likhet med vissa remissinstanser, att eftersom det svenska straffsystemet 
vilar på en grundtanke om proportionalitet mellan brott och straff bör individualprevention inte 
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under några omständigheter kunna användas som argument för att förlänga ett straff. Att 
använda företagna prognoser av den dömdes återfallsrisk framstår som än mer irrationellt när 
det beaktas vilken låg reliabilitet sådana förutsägelser har, särskilt i förhållande till allvarlig 
våldsbrottslighet. 

Tillämpningen av OmvL kompliceras ytterligare av att utgångspunkten för vilken påföljd som 
skall väljas när någon döms för mord inte varit konsekvent över tid. I många av 
omvandlingsbesluten framgår att den domstol som utdömt det ursprungliga livstidsstraffet utgått 
från att just fängelse på livstid skall vara utgångspunkten för ett begånget mord. Denna 
omständighet i kombination med att prövningen enligt OmvL tar sikte på en faktor som inte på 
något sätt får påverka valet mellan fängelse på viss tid och fängelse på livstid (d.v.s. 
återfallsrisken) gör att det här finns en risk för att det uppstår en besvärlig situation: Ponera att 
en person dömts till fängelse på livstid vid en tidpunkt då gällande rätt antingen stipulerade att 
den påföljden skulle vara utgångspunkten vid ett mord, eller då lagstiftningen endast gav 
domstolen möjlighet att välja mellan 10 år eller livstid. Hade personen dömts vid en senare 
tidpunkt hade han eller hon möjligtvis istället dömts till ett tidsbestämt straff. I en sådan 
situation kan denna person vid omvandlingsprövningen nekas tidsbestämning på grunder som 
inte skall påverka straffmätningen. Som jag framhållit ovan kan denna brist dessutom inte 
kompenseras av något ”övervärde” beträffande något annat kriterium, t.ex. att den dömde 
avtjänat längre tid än vad straffvärdet motiverar. Lyckligtvis finns det såvitt jag upptäckt 
(hittills) inget fall där straffvärdet för det brott som resulterat i en dom på livstid bedöms vara 18 
år – eller lägre – men omvandling nekas på grund av risk för återfall i allvarlig brottslighet.  

I detta sammanhang förtjänar det i avsnitt 5.12 refererade fallet omnämnas än en gång. I det 
fallet har nämligen den dömde enligt domstolen redan avtjänat väsentligt längre tid än vad 
brottslighetens straffvärde motiverar, men den dömde nekas omvandling med hänvisning till en 
konkret och beaktansvärd återfallsrisk. Individualpreventivt sett finns det möjligtvis inte mycket 
att invända mot detta fall, men med proportionalitetsprincipen som grundtanke ter sig denna 
situation som tämligen besvärande. 

Det skall dock tillstås att en domstol visserligen får beakta återfall vid straffmätningen enligt 29 
kap. 4 § BrB, men det bör poängteras att denna prövning är retrospektiv; d.v.s. att den tar sikte 
på de brott som den tilltalade tidigare dömts för – inte på brott som han eller hon kan förväntas 
begå i framtiden. Skillnaden mellan de olika sätten att beakta återfall är enligt min mening 
ytterst betydelsefull, inte minst med utgångspunkt i grundläggande principer om rättssäkerhet 
och förutsebarhet.  

7.2 Tillämpningen av OmvL 
7.2.1 Förändring-över-tid-
Av den företagna rättsfallsstudien framgår att tillämpningen av OmvL till viss del tycks ha 
förändrats under den tid som lagen varit i kraft. Den förändring som kanske är mest påtaglig är 
hur bedömningen av den tid som den dömde avtjänat alltmer sällan utgör explicit skäl för avslag 
av ansökan; från att under de första 1,5 åren utgöra hinder mot omvandling i samtliga fall där 
Örebro TR lämnade omvandlingsansökan utan bifall, till att därefter under en period om ungefär 
3,5 år uttryckligen tala mot bifall vid endast två tillfällen. Enligt mig är det dock tveksamt om 
vad som vid en första anblick tycks vara en tydlig förändring i bedömningen också inneburit en 
betydande och verklig skillnad i sak.  

Innebörden av den tidigare tolkningen av kriterierna den tid som den dömde har avtjänat och 
vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen kan 
sammanfattas nämligen med följande uttalande från tingsrätten: ”När tingsrätten bedömer att 
den tid som den ifrågavarande brottsligheten betingar nästan har avtjänats, kan omvandling av 
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livstidsstraffet meddelas.” HD:s avgörande NJA 2008 s. 579 förändrade dock förutsättningarna 
för denna ståndpunkt. Innebörden av HD:s uttalande i beslutet var att den motivering som oftast 
förekom som avgörande då Örebro TR lämnade ansökan utan bifall, d.v.s. att den dömde ännu 
inte avtjänat tillräcklig tid för att komma i åtnjutande av omvandling, inte längre kunde 
användas. Enligt HD bör närmare bestämt en omvandlingsansökan inte avslås om det står klart 
att risken för återfall är låg och inga omständigheter som ger anledning att anta att den kan 
komma att förändras föreligger. HD:s yttrande i denna fråga förefaller på sätt och vis vara ett 
försök att göra den något kontroversiella bedömningen av återfallsrisken så rättssäker som 
möjligt. Huruvida denna effekt också uppnåtts är enligt min mening dock tveksamt. HD:s 
vägledande avgörande fick nämligen visserligen till följd att omvandling numera visserligen kan 
medges tidigare än vad som tidigare varit fallet, men detta endast om domstolen bedömer att 
återfallsrisken inte är konkret och beaktansvärd samt att denna risk inte kan komma att ändras 
inom överskådlig tid. Följaktligen kan ett tidigt omvandlingsbeslut endast tas om rätten känner 
sig någorlunda säker på att den låga återfallsrisken inte kommer att ändras under den tid som 
återstår till dess villkorliga frigivning kan ske. Som framgår av framförallt NJA 2008 s. 579, 
men även det i avsnitt 5.12 refererade fallet bör en osäker eller svårbedömd risk för återfall i 
brottslighet av allvarligt slag dock inte leda till att ansökan lämnas utan bifall om den dömde 
anses ha avtjänat tillräcklig tid. 

Det finns således numera, åtminstone i teorin, större möjligheter att domstolen omvandlar 
livstidsstraffet ”i förtid” (även om själva tidsbestämningen alltid sker med beaktande av det 
straffvärde som brottsligheten betingar). Då prognosen av naturliga skäl blir mer och mer osäker 
ju större tidsperspektiv den omfattar minskar dock på motsvarande sätt möjligheten att få ett 
straff omvandlat ju längre fram tidpunkten för den villkorliga frigivningen ligger. Tingsrätten 
förefaller vidare ha en tendens att relativt ofta bedöma att återfallsrisken är osäker, svårbedömd 
eller att den kan komma att ändras, vilket leder till att en omvandling inte kan ske om tiden till 
villkorlig frigivning överstiger den estimerade utslussningstiden (se bilaga). Vad som prima 
facie kan tyckas vara en förändring av bedömningen av den avtjänade tiden och det straffvärdet 
av brottsligheten, kan således sägas vara en följd av att förutsättningarna för bedömningen av 
återfallsrisken har förändrats.  

Det kan enligt min mening inte undvikas att i denna kontext återigen anmärka på HD:s uttalande 
i mål Ö 318-11. I det nämnda målet anför HD att det inte kan anses vare sig erforderligt eller 
lämpligt att omvandling beslutas så lång tid före frigivningen som hovrätten gjorde i mål nr. Ö 
2214-10. Hovrättens beslut i målet kan enligt min uppfattning inte betraktas som annat än i 
enlighet med NJA 2008 s. 579. Hur HD anser att frågan om huruvida en omvandlingsansökan 
bör bifallas lång tid innan en villkorlig frigivning kan bli aktuell skall besvaras framstår 
onekligen som något tvetydig.  

Med tanke på vad som nyss sagts framstår det vidare som lämpligt att ytterligare kommentera 
hur bedömningen av återfallsrisken har förändrats sedan OmvL:s ikraftträdande. Örebro TR 
förefaller nämligen numera betydligt mer benägen att bedöma att det föreligger en konkret och 
beaktansvärd risk än vad de gjorde i inledningsskedet av lagens tillämpning. Det kan vidare 
konstateras att bedömningen av återfallsrisken tycks ha förändrats i ytterligare ett avseende. 
Som framgår av not 77 på s. 24 och det i avsnitt 5.8 refererade fallet kan bedömningen 
återfallsrisken numera nämligen göras i förhållande till en vidare grupp brott än vad som 
tidigare var fallet. Enligt tingsrättens kan numera även narkotikabrottslighet räknas till kategorin 
”brottslighet av allvarligt slag”. Detta skiljer sig från det tidigare varit utgångspunkt, då enbart 
återfall i allvarlig våldsbrottslighet beaktades. Det bör här även framhållas att eftersom en 
konkret och beaktansvärd risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag utgör ett absolut hinder 
mot omvandling, medför en utvidgning av den krets av brott som anses utgöra sådan brottslighet 
samtidigt att möjligheten att få ett utdömt livstidsstraff omvandlat minskas i motsvarande grad.  
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Det tycks av de refererade rättsfallen vidare förekomma en viss individualisering i frågan om 
vilka brott som återfallsrisken främst bedöms utifrån. Detta kan knappast påstås stämma överens 
med bl.a. principen om likhet inför lagen, men ter sig å andra sidan som ändamålsenligt ur ett 
individualpreventivt perspektiv. Som jag kommer utveckla närmare nedan anser jag det dock 
tveksamt om återfallsrisken egentligen kan ses som ett enskilt isolerat kriterium. 

Vad som kan sägas vara anledningen till att Örebro TR allt oftare bedömer att det föreligger en 
konkret och beaktansvärd är dock, baserat enbart på de beslut som finns tillgängliga, svårt att ge 
något välgrundat svar på. Att det föreligger en större ”risk” för att bedömningen av 
återfallsrisken resulterar i att risken bedöms vara konkret och beaktansvärd om mängden brott 
som risken anses gälla för är större framstår visserligen som uppenbart. Detta kan enligt mig 
emellertid knappast sägas var den enda anledningen till den tämligen anmärkningsvärda skillnad 
som tingsrättens bedömning av återfallsrisken uppvisar. Av denna anledning skulle ytterligare 
studier av just denna fråga vara synnerligen intressant att ta del av.  

Vad gäller bedömningen av kriterierna om den dömde har åsidosatt vad som gäller för 
verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället kan 
enligt min mening inte någon annan reflektion göras än att prövningen, åtminstone baserat på 
det material som tagits upp i denna framställning, framstår som tämligen oförändrad över tid. De 
nu nämnda faktorerna tycks vidare inta en något tillbakadragen roll vid omvandlingsprövningen 
då domstolen relativt sällan uttrycker att bedömningen av dem talar mot bifall av ansökan.  

Sammantaget leder vad som hittills sagts i detta avsnitt att det kan ifrågasättas huruvida 
omvandlingsprövningen i inledningsskedet överensstämde med vad som sades i propositionen 
om att bedömningen främst skulle grundas på vad som inträffat efter livstidsdomen. Detta 
eftersom så stor vikt lades vid den ifrågavarande brottsligheten och den avtjänade tiden. Det ter 
sig därför snarare som att omvandlingsprövningen inledningsvis gjordes i första hand utifrån 
vad som inträffat före livstidsdomen. Jag återkommer nedan till frågan om förhåller sig på detta 
sätt numera. 

7.2.2 Gällande-rätt-och-utvärdering-av-OmvL-
Av den företagna studien får det vidare anses ha framkommit att de kriterier som är viktigast vid 
domstolens omvandlingsprövning numera alltjämt är den tid den dömde avtjänat i förhållande 
till brottets straffvärde, men att även risk för återfall i allvarlig brottslighet utgör en mycket 
viktig faktor. De sagda kriterierna har i det föregående nämligen visat sig såväl vara de som 
väger tyngst vid den sammantagna bedömningen som vara de kriterier som oftast utgör hinder 
mot ett bifall av omvandlingsansökan. Även om kriteriet avtjänad tid som jag nyss nämnt 
alltmer sällan förekommer som uttryckligt skäl mot att omvandla livstidsstraffet så utgör den 
verkställda tiden likväl en viktig faktor vid omvandlingsprövningen. Kriteriet om det finns risk 
för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag måste dock anses inta en särställning 
bland de i OmvL 4 § 1 st. angivna kriterierna då en konkret och beaktansvärd återfallsrisk ofta 
medför att domstolen lämnar ansökan utan bifall utan att överhuvudtaget pröva de övriga 
kriterierna. 

Förutom de ovan nämnda kriterierna framstår övriga kriterier, d.v.s. om den dömde har 
åsidosatt vad som gäller för verkställigheten samt om den dömde har medverkat till att främja 
sin anpassning i samhället som nästintill sekundära. Detta eftersom inget dessa kriterier hittills 
utgjort självständigt hinder mot bifall av omvandlingsansökan, samt även i övrigt ytterst sällan 
sagts tala mot en omvandling. Den observerade tillämpningen bör enligt min mening vidare 
anses vara i överrensstämmelse med de uttalanden angående dessa kriterier som gjordes i 
propositionen, d.v.s. att endast de mest flagranta fallen bör påverka prövningen. Eftersom den 
dömdes misskötsamhet och återanpassning till samhället utöver detta utgör en inte obetydlig 
riskfaktor vid bedömningen av återfallsrisken kan det enligt mig med fog hävdas att dessa 



 46 

kriterier inte bör ges någon självständig betydelse vid omvandlingsprövningen. Utfallet av en 
bedömning av sådana omständigheter bör istället kunna tas hänsyn till i tillfredsställande 
utsträckning genom den påverkan de har på bedömningen av återfallsrisken. Det faktum att 
dessa kriterier hittills inte varit ensamt utslagsgivande i något av de beslut som resulterat i 
avslag ger viss anledning att anta att så i själva verket också är fallet i den faktiska 
tillämpningen.  

Just återfallsrisken utgör enligt min mening den enskilt kanske viktigaste frågan i en diskussion 
kring OmvL. Dels utgör kriteriet, som nämnts ovan, ett avsteg från de principer som bildar 
utgångspunkt för straffsystemet i övrigt. Dels är det ett komplext kriterium, vars bedömning 
beror på en avvägning bedömningen av ett stort antal risk- och skyddsfaktorer. Det har i det 
föregående visats att såväl den dömdes åsidosättanden av vad som gäller för verkställigheten 
samt vad han eller hon gjort för att främja sin anpassning till samhället kan påverka 
bedömningen av återfallsrisken och att så också ofta sker vid domstolens prövning. Utöver detta 
har bl.a. det i avsnitt 5.2 refererade fallet visat att även den dömdes ålder och hälsa mycket väl 
kan beaktas vid bedömningen av återfallsrisken, även om sådana omständigheter inte på egen 
hand kan leda till bifall för det fall att domstolen bedömer det föreligga en konkret och 
beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet. Till det sagda kommer dessutom att tidigare 
brottslighet – däribland bl.a. just det brott som den dömde avtjänar livstidsstraff för – utgör en 
inte obetydlig riskfaktor vid bedömningen av återfallsrisken. Av det nu sagda bör man kunna 
sluta sig till att återfallsrisken utgör en mångfacetterad bedömning baserat på en prövning av i 
det närmaste allt i målet tillgängligt material. 

Det har av den företagna studien även framgått att den tid som den dömde avtjänat i förhållande 
till brottets straffvärde alltjämt utgör en viktig omständighet vid omvandlingsprövningen. Det 
har dessutom visats att just brottet i sig utgör en relativt viktig faktor vid bedömningen av 
återfallsrisken – vilket i sin tur är det kanske absolut viktigaste kriteriet numera. Beaktas därtill 
att tidigare brottslighet är en riskfaktor som därtill även är oföränderlig över tid framstår det som 
något tveksamt om omvandlingsprövningen verkligen kan sägas göras i första hand utifrån vad 
som inträffat efter livstidsdomen. Huruvida det är möjligt eller ens lämpligt att förfara på något 
annorlunda sätt låter jag vara osagt. Det bör dock noteras att tillämpningen av OmvL i detta 
hänseende möjligen inte stämmer överens med vad som sades i förarbetena. 

En fråga som denna framställning tyvärr inte kunnat ge något välgrundat svar på är hur 
straffvärdebedömningen vid omvandlingsprövningen görs när den sökande dömts för två eller 
flera fall av mord. Som tydliggjorts av HD i NJA 2008 s. 579 ska ett livstidsstraff generellt 
omvandlas till antingen 18, 21, eller 24 års fängelse. Vad som fastslagit i den efterföljande 
rättstillämpningen – inledningsvis av Örebro TR och Göta HovR, och nu senast i mål Ö 318-11 
även av HD – är emellertid att dessa grova hållpunkter endast gäller de livstidsstraff som 
omfattar ett mord. HD hade i sitt nu behandlade avgörande möjligheten att ytterligare klargöra 
hur straffvärdebedömningen vid omvandlingsprövningen bör ske. Detta eftersom det 
ifrågavarande fallet på ett tämligen extraordinärt sätt berörde frågan om straffvärdebedömning 
vid flerfaldig brottslighet. HD:s beslut kan dock enligt min mening inte sägas ha bringat någon 
vidare klarhet i denna fråga. Möjligtvis skulle beslutet kunna tolkas som att 30 år får anses 
utgöra ett slags tak för den tid som ett livstidsstraff kan omvandlas till (med utgångspunkt i 
enbart de omständigheter som legat till grund för straffmätningen). En sådan tolkning av HD:s 
avgörande ter sig dock inte som särskilt väl underbyggt då domstolen inte motiverar den 
tidsbestämning man gör vidare ingående. Med anledning av bl.a. det nyss sagda är det min 
uppfattning att HD:s avgörande i mål Ö 318-11 inte torde påverka den framtida tillämpningen 
av OmvL nämnvärt. Rättsläget gällande omvandling av livstidsstraff som omfattar flera fall av 
mord måste därför sägas vara fortsatt oklart. 
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Beträffande bedömningen i de respektive instanserna tyder det faktum att hovrätten, som ovan 
nämnts, relativt sällan ändrar tingsrättens beslut på att de olika domstolarnas bedömning av de 
olika kriterierna i själva verket inte skiljer sig nämnvärt åt i sak, även om det är mer eller mindre 
oundvikligt att en viss diskrepans kan uppstå i ett enskilt fall. Av vad som framgår av 
framförallt den sammanställning som redovisats i bilagan till denna framställning tycks 
bedömningen i de olika domstolarna dock vara relativt konsistent.  

Av den företagna rättsfallsstudien framgår vidare att domstolarna förefaller tillämpa de 
respektive kriterierna i huvudsak i enlighet med, och med stöd av, de anvisningar som gavs i 
förarbetena. Den enda instans som uttryckligen gått emot förarbetsuttalandena är HD som i NJA 
2008 s. 579 yttrade att de anser att s.k. nådeskäl inte bör beaktas inom ramen för OmvL. 
Huruvida HD:s uttalande i denna fråga har fått genomslag även i underrätterna framgår 
emellertid inte annat än att domstolarna inte tycks ge sådana faktorer självständig betydelse vid 
omvandlingsprövningen. För det fall att sådana omständigheter bedöms kunna påverka 
omvandlingsprövningen mer väsentligt bör utgångspunkten såldedes vara att de företrädesvis 
bör beaktas genom nådeinstitutet. 

Jag vill avslutningsvis kort diskutera huruvida OmvL kan anses ha uppfyllt det huvudsakliga 
syftet med dess införande i svensk rätt; nämligen att skapa ett mer förutsebart och rättssäkert 
system för frigivning av livstidsdömda. En sådan utvärdering bör lämpligen göras i förhållande 
till det tidigare gällande systemet, d.v.s. nådeinstitutet.  

Trots de brister som eventuellt kan sägas finnas med prövningen enligt OmvL måste lagen 
ändock sägas innebära en klar förbättring gällande såväl förutsebarhet som rättssäkerhet jämfört 
med ett system för frigivning av livstidsdömda genom enbart nådeinstitutet. Framförallt gör det 
faktum att de beslut som ligger till grund för tidsbestämning enligt OmvL är motiverade att 
såväl rättssäkerhet som förutsebarhet förbättras väsentligt. Motiveringarna i besluten är vidare i 
huvudsak väl underbyggda och grundade på såväl förarbetsuttalanden som tidigare praxis. Just 
domstolens praxis framstår dessutom som förhållandevis tydlig och konsekvent, särskilt med 
beaktande av att det är i högsta grad individuella bedömningar av vitt skilda omständigheter som 
domstolen gör.  

Jag anser emellertid att förutsebarheten i omvandlingsprövningen kan ifrågasättas på en punkt, 
åtminstone ur den dömdes perspektiv, och det gäller bedömningen av återfallsrisken. Som 
framgått ovan utgör bedömningen av återfallsrisken ett tämligen komplicerat förfarande baserat 
på ett stort antal omständigheter där framförallt den dömde svårligen kan förutse vad domstolen 
kommer komma fram till. Att förutsebarheten på detta sätt brister är dock troligtvis en mer eller 
mindre naturlig följd av den tämligen godtyckliga och osäkra bedömning som en bedömning av 
återfallsrisken ofrånkomligen innebär. Återfallsriskens särställning enligt OmvL:s nuvarande 
utformning medför även att de livstidsdömda i tämligen hög grad riskerar att avtjäna 
oproportionerligt långa straff. Lagstiftaren har dock vid införandet av OmvL valt att låta 
rättssäkerhet och förutsebarhet för den dömde till viss del fick stå tillbaka till förmån för 
samhällsskyddsintresset. Genom att på detta sätt ge den synnerligen svårbedömda frågan om 
huruvida en person kommer återfalla i brottslighet i framtiden en så framskjuten roll i 
omvandlingsprövningen är det enligt min uppfattning tveksamt om OmvL, åtminstone i sin 
nuvarande utformning, någonsin kommer kunna åtgärda de grundläggande problem som ett 
livstidsstraff oundvikligen medför.   
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Bilaga 

Sammanställning av meddelade bifallsbeslut 

Målnr. TR Datum Straffvärde Avtjänad tid Tidsbestämning Kriterium hinder 
mot omvandling 

Göta HovR:s 
beslut 

B 4243-06 2007-03-28 Mycket betydande Knappt 14 år 24 år –  
B 3816-06 2007-04-18 Betydande 12 år 4 mån 21 år –  
B 4262-06 2007-04-18 Betydande Drygt 13 år 21 år –  
B 4459-06 2007-06-05 Mycket betydande Drygt 15 år 25 år –  
B 3890-06 2007-09-04 Mycket betydande Knappt 14 år 23 år – Fastställer TR:ns 

beslut 
B 3829-06 2007-09-27 Mycket betydande Nästan 13 år 22 år –  
B 4577-06 2007-10-04 Synnerligen högt 18 år 4 mån 30 år –  
B 1900-07 2007-10-24 Mycket betydande Drygt 19 år 33 år – Avskrivet 

B 1211-07 2007-11-15 Synnerligen högt 18 år 6 mån 29 år –   

B 2049-07 2008-01-16 Mycket betydande 19 år 1 mån 33 år –  
B 3950-07 2008-04-16 Synnerligen högt 18 år 11 mån 30 år –   

(NJA 2008 s. 579) 

B 4132-07 2008-06-13 Ej uttryckt 24 år 6 mån 40 år –  
B 4883-07 2008-09-25 21 år 13 år 6 mån 21 år –  
B 582-08 2008-10-17 Ej uttryckt 16 år 28 år –  
B 1832-08 2008-11-28 21 år 10 år 7 mån 21 år –  
B 2645-08 2009-01-23 24 år 15 år 5 mån 26 år –  
B 4858-08 2009-03-11 Mycket betydande Knappt 15 år 24 år –  
B 1913-08 2009-03-18 Ej uttryckt 11 år 3 mån 19 år –  
B 4917-08 2009-03-19 21 år 13 år 2 mån 22 år –  
B 4418-08 2009-03-23 18 år 10 år 7 mån 18 år –  
B 2788-08 2009-03-27 Ej uttryckt 16 år 10 mån 30 år –  
B 755-09 2009-05-13 21 år 12 år 9 mån 21 år –  
B 3875-08 2009-05-14 24 år 12 år 1 mån 24 år –  
B 4404-08 2009-10-21 21 år 11 år 2 mån 21 år –  
B 3547-09 2009-11-16 Mer än 24 år 28 år 6 mån 45 år –  
B 2097-09 2009-12-09 22 år 11 år 22 år – Fastställer TR:ns 

beslut 
B 7076-09 2010-05-07 24 år Knappt 28 år 46 år 6 mån – Avslag 

B 6925-09 2010-07-07 32 år 16 år 32 år – 
Ändrar 
tidsbestämningen 
till 36 år 

B 1547-10 2010-12-14 24 år Nästan 13 år 24 år –  
B 4576-10 2011-04-19 21 år 10 år 10 mån 21 år –  
B 5477-10 2011-05-06 21 år 12 år 4 mån 21 år –  
B 1595-11 2011-10-14 Ej uttryckt Knappt 13 år 22 år –  

 
Symbolförklaring 
–: Inget av de i OmvL angivna kriterierna utgör enligt Örebro TR hinder mot omvandling 
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Sammanställning av de kriterier som enligt Örebro TR talar mot bifall 
vid meddelade avslagsbeslut 

Målnr. TR Datum Avtjänad tid Återfallsrisk Återanpassning Misskötsamhet Göta HovR:s beslut 

B 3836-06 2007-02-06 X    Fastställer TR:ns beslut 

B 3818-06 2007-03-07 X X   Fastställer TR:ns beslut 

B 3840-06 2007-03-07 X    Bifall 

B 3850-06 2007-03-22 X X X  Fastställer TR:ns beslut 

B 162-07 2007-05-16 X   X Bifall 

B 507-07 2007-05-16 X    Fastställer TR:ns beslut 

B 3817-06 2007-05-22 X X   Fastställer TR:ns beslut 

B 536-07 2007-07-06 X    Fastställer TR:ns beslut 

B 4244-06 2007-09-19 X    Bifall 

B 483-07 2007-09-19 X    Bifall 

B 1233-07 2007-10-17 X     
B 387-07 2007-10-19 X    Fastställer TR:ns beslut 

B 2048-07 2007-10-26 X    Avskrivet 

B 2255-07 2007-12-20 X    Bifall 

B 2978-07 2008-03-05 X (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 3530-07 2008-04-30 X X   Fastställer TR:ns beslut 

B 4055-07 2008-05-13 X X X X Bifall 

(NJA 2008 s.579) 

B 3839-06 2008-05-23  X  X Fastställer TR:ns beslut 

B 300-08 2008-09-03 X (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 733-08 2008-10-10  X – – Fastställer TR:ns beslut 

B 1935-08 2008-11-12 (X)¹ (X)²    
B 2425-08 2008-12-03  X   Fastställer TR:ns beslut 

B 2109-08 2008-12-11 – X     

B 2789-08 2009-02-10 – X – –  
B 291-08 2009-02-11 – X – –  
B 2104-08 2009-04-01 (X)¹ (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 2580-08 2009-04-08 – X – – Fastställer TR:ns beslut 

B 4181-08 2009-04-22 – X – –  
B 4313-08 2009-06-15 – X – –  
B 4182-08 2009-09-07 (X)¹ (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 631-09 2009-09-14 – X – – Fastställer TR:ns beslut 

B 474-09 2009-09-28 (X)¹ (X)²    
B 5191-08 2009-09-30 – X – – Fastställer TR:ns beslut 

B 1569-09 2009-11-24 (X)¹ (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 889-09 2009-11-27 – X     

B 3069-09 2010-01-28 (X)¹ SEKRETESS SEKRETESS SEKRETESS Fastställer TR:ns beslut 

B 3378-09 2010-01-28 (X)¹ (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 3011-09 2010-02-17 X –    
B 4267-09 2010-03-18 (X)¹ (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 3789-09 2010-04-20 – X   Fastställer TR:ns beslut 

B 3299-09 2010-05-10 – X  X  
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B 6735-09 2010-07-10 (X)¹ (X)²   Fastställer TR:ns beslut 

B 6070-09 2010-09-16 – X – –  
B 1364-10 2010-09-22 X X    
B 7015-09 2010-10-18 - X    
B 859-10 2010-10-25 (X)¹ (X)²    
B 1668-10 2010-11-08  X   Fastställer TR:ns beslut 

B 250-10 2010-11-19 – X  – Fastställer TR:ns beslut 

B 2427-10 2010-12-10 – X – – Fastställer TR:ns beslut 

B 4110-10 2010-12-15 (X)¹ (X)²    
B 1925-10 2010-12-17  X – – Fastställer TR:ns beslut 

B 1818-10 2010-12-21 – X    
B 2189-10 2010-12-23 – X     

B 2770-10 2011-01-17 (X)¹ (X)²    
B 401-10 2011-01-24 – X – –  
B 4383-10 2011-05-19 – X    
B 6104-10 2011-05-27  X    
B 5844-10 2011-06-07 – X   Fastställer TR:ns beslut 

B 6001-10 2011-06-10 – X  X  
B 29-11 2011-06-27  X   Fastställer TR:ns beslut 

B 824-11 2011-07-06 (X)¹ (X)²    
B 1078-11 2011-09-16 (X)¹ (X)²    
B 756-11 2011-09-30 – X X   
B 5817-10 2011-10-14  X X   
B 930-11 2011-10-24 (X)¹ (X)²    
B 2711-11 2011-10-28 (X)¹ (X)²    
B 1107-11 2011-11-14 – X  X  
B 2652-11 2011-11-14 (X)¹ (X)²    

 

Symbolförklaring 
X: Kriteriet talar mot bifall av ansökan 
(X)¹: Tiden till villkorlig frigivning överstiger tiden för utslussning 
(X)²: Återfallsrisken bedöms som osäker eller svårbedömd 
–: Kriteriet har ej bedömts av tingsrätten 
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