
Juridiska institutionen  

Vårterminen 2013 

 

 

Examensarbete i straffrätt, 

30 högskolepoäng 

 

 

Gränsdragningen mellan viss tid och 

livstid 

 

En studie om straffmätningen av mord 

 

Författare: Caroline Nord 

Handledare: Professor Magnus Ulväng



 

 

 



 
 

3 
 

Förord 

Domstolsprocessens mål är inte att fastställa den absoluta sanningen. Målet med den 

straffrättsliga processen är att utreda vad som är ställt bortom rimligt tvivel utifrån till-

gängligt processmaterial. Bedömningen är således subjektiv och resultatet inte någon 

absolut sanning. Det förtar inte utan belyser snarare vikten av att domstolsprocessen ut-

vecklas i strävan att uppnå högsta möjliga grad av den relativa sanningen. Utan den 

strävan anser jag att rättssystemet förlorat kampen på förhand. De senaste årens rättsut-

veckling kring straffmätningen av mord väckte min nyfikenhet. Jag har valt att kritiskt 

granska straffmätningen för mord i syfte att studera om lagstiftarens syfte med de senas-

te årens lagändringar uppnåtts. Vidare har jag valt att analysera 78 domar i avsikt att 

undersöka hur straffmätningen av mord går till i praktiken. Beaktar domstolarna de om-

ständigheter som faktiskt föreligger i målet och påverkar omständigheterna som beak-

tats straffmätningen? Vilka omständigheter föranleder att gränsen mellan straff på viss 

tid och livstid passeras? Sanningen må alltid vara relativ men relativiteten bör inte bero 

på att rättstillämningen inte straffmäter mord på lika grunder. 

 

Jag skulle vilja passa på att rikta ett stort tack till min handledare Magnus Ulväng. Dels 

för din tillit till min förmåga att slutföra ett så omfattande arbete och dels det stora in-

tresse du visat för mina statistiska resultat och analyser. Jag önskar även tacka Jonas 

Hermansson, Elsa Carlström, Camilla Bergström, Jaffar Ridha och Renas Hussein för 

att i slutskedet ha läst igenom min uppsats och givit förslag på språkliga korrigeringar. 
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1. Introduktion 

1. 1 Inledning 

Straffmätningen för mord har stor principiell betydelse eftersom mord utgör det allvar-

ligaste våldsbrottet och straffet symboliserar därför samhällets yttersta avståndstagande 

gentemot våld. I varje enskilt fall representerar straffet för mord den klandervärdhet 

rättssamhället anser att tagandet av ett människoliv innebär. Straffmätningen för mord 

fastställer den högsta straffnivån, en nivå som straffmätningen för övriga våldsbrott 

proportionerligt har att rätta sig efter.
1
 

 

Ur ett historiskt perspektiv minskar det dödliga våldet, men under de senaste årtiondena 

har genomsnittet om 90-100 fall av dödligt våld per år istället varit relativt konstant. 

Studerar man enbart 2000-talet och framåt har i genomsnitt 90 personer per år mist livet 

genom någon form av dödligt våld. Största delen av de fall som leder till fällande dom 

rubriceras som mord. Under år 2011 förekom 81 fall av dödligt våld, varav 39 stycken 

rubricerades som mord.
2
 

  

Sedan den 1 juli år 2009 anger 3 kap. 1 § BrB att den som uppsåtligen berövar annan 

livet döms för mord till fängelse på viss tid om 10-18 år eller på livstid. Är brottet med 

hänsyn till omständigheterna som föranlett gärningen, eller i övrigt, att anse som mindre 

grov döms istället för dråp. Från 1930-talet och fram till slutet av 1970-talet var antalet 

utdömda livstidsstraff relativt oförändrat, men under 1980-talet fyrdubblerades antalet 

utdömda livstidsstraff. Utvecklingen under 1990-talet innebar en fördubbling av antalet 

livstidsstraff, motsvarade en nivå Sverige inte haft sedan övergångsåren vid 1900-talets 

början.
3
 Trenden fortgick under 2000-talet fram till Högsta domstolens anförande i NJA 

2007 s. 194, varmed trenden inte bara avstannade utan vände. Jämförs antalet utdömda 

livstidsstraff under år 2007 med motsvarande statistik året efter då ny praxis tillämpats, 

visar resultatet på en minskning med 75 procent.
4
  

 

Livstidsstraffen ökade inte bara i antal, från 1980-talet och fram till år 2007, utan straf-

fets faktiska strafftid ökade. Från år 1945 till år 1995 innebar ett livstidsstraff efter sed-

                                                           
1 SOU 2007:90, s. 131 ff. 
2 BRÅ, Konstaterade fall av dödligt våld, s. 3 f. och s. 9. 
3 Rydgren, (1989) s. 6 ff. 
4 BRÅ, Kriminalstatistik 2011, s. 258. 
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vanlig benådning vanligen 12-15 års fängelse. Sedan år 1995 omvandlades livstidsstraf-

fet vanligen till 18-25 års fängelse. En straffnivå som snarare är jämförbar med den 

benådningspraxis om 15–25 års strafftid vilken gällde vid dödsstraffets avskaffande år 

1921.
5
  

 

Konsekvensen av Högsta domstolens resonemang i NJA 2007 s. 194 blev att tio års 

fängelse blev huvudregeln vid påföljdsvalet för mord och livstidsstraffet förbehölls de 

allvarligaste fallen av mord. I syfte ”att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmät-

ning och därigenom också en höjd straffnivå” föreslog Straffnivåutredningen en utökad 

tidsbestämd straffskala.
6
 Resultatet blev 2009 års straffskala för mord om 10-18 år eller 

livstid. År 2010 ändrades straffmätningsparagraferna 29 kap. 1-5 §§ BrB i syfte att ska-

pa en förhöjd straffnivå för allvarliga våldsbrott.  

 

Lagändringarna har medfört en viss osäkerhet avseende straffmätningen för mord. Den 

tidsbestämda straffskalan har nästintill fördubblats och domstolarna har ombetts att an-

vända hela straffskalan nyanserat. Uppgiften att skapa ny straffmätningspraxis inom det 

nya nioåriga straffmätningsutrymmet har således lämnat till underrätterna, utan närmare 

vägledning från varken lagstiftare eller Högsta domstolen. Vidare har NJA 2007 s. 194 

inneburit en osäkerhet avseende dels gränsdragningen mellan viss tid och livstidsstraf-

fet, dels påverkan på straffmätningen inom den nya tidsbestämda straffskalan. Enligt 

riksåklagarens bedömning av rättstillämpningen utdöms livstidsstraffet på skilda grun-

der.
7
  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur straffskalan för mord tillämpas av dom-

stolarna. Uppsatsen fokuserar på straffmätningen vid straffskalans övre del samt gräns-

dragningen mellan straff på viss tid och livstid. För att utvärdera domstolarnas straff-

mätning har 43 tingsrättsavgöranden och 35 hovrättsavgöranden undersökts för att ana-

lysera vilka omständigheter som anges och hur dessa påverkat straffmätningen. 

 

                                                           
5 Räknat 15–25 års strafftid exkluderat eventuell häktningstid. SOU 2002:26, s. 43 och s. 186 f., samt 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Frigivningsprovning-av-

livstid_DIR2000;85/.  
6 Dir. 2007:137, s. 1. 
7 ÅM 2012/8071, s. 6 ff. 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Frigivningsprovning-av-livstid_DIR2000;85/
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Frigivningsprovning-av-livstid_DIR2000;85/
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1.2.1 Frågeställning  

Följande frågeställningar har formulerats för att besvara uppsatsens syfte:  

1. Hur har den historiska rättsutvecklingen beträffande straffet för mord sett ut under de 

senaste århundradena fram till lagändringen den 1 juli år 2009?  

2. Vad var syftet bakom lagändringen år 2009 och hur ska den utvidgade straffskalan 

tillämpas i ljuset av straffskärpningsreformen år 2010? 

3. Påvisar de analyserade domarna att den tidsbestämda straffskalan tillämpats i sin hel-

het, varmed en förhöjd straffnivå samt en mer nyanserad straffmätning uppnåtts? 

4. Tyder de analyserade domarna på att det råder ekvivalens mellan de omständigheter 

som domstolen beaktat enligt domskälen och de faktiskt förekommande omständighe-

terna enligt domen, varvid lika fall behandlas lika?  

5. Råder proportionalitet mellan antalet beaktade omständigheter enligt domskälen jäm-

fört med utmätt straffnivå i de analyserade domarna? 

6. Vilken kombination av omständigheter har i de analyserade domarna krävts för att 

livstidsstraffet ska aktualiseras?  

 

1.2.2 Avgränsning 

Straffsystemets grundläggande principer, straffskalor och straffmätning berörs endast 

inledningsvis i syfte att ge läsaren grundläggande förståelse om ämnet. Endast de delar 

av förarbeten, praxis, doktrin och tidigare rättsförhållanden som är väsentliga för 

straffmätning för mord berörs. Straffmätning för dråp eller andra våldsbrott behandlas 

endast i syfte att bringa klarhet till straffmätningen för mord. Nödvärnsbedömningar 

och gärningsmannens psykiska tillstånd omnämns endast om förhållandet bedömts ut-

göra en förmildrande omständighet. Framställningen inkluderar inte domar varmed på-

följden rättspsykiatrisk vård utdömts, eftersom uppsatsens syfte är att belysa straffmät-

ningen vid påföljdsvalet fängelse. Livstidsstraffets lämplighet som påföljd för mord 

samt regleringen vid omvandlingen av livstidsstraff utgör ämnesområden som ligger 

utanför uppsatsens syfte.  

 

Uppsatsens statistiska material har avgränsats till domar beträffande vuxna lagöverträ-

dare som dömts till fängelse utan åldersreducering för mord under tidsperioden den 1 

juli år 2009 till den 31 mars år 2013. För att kunna analysera praxis på ett vetenskapligt 

sätt bör inblandning av andra faktorer som kunnat påverka straffmätningen reduceras 
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maximalt. Därför har mål avseende straffmätning för unga lagöverträdare samt straff-

mätning i mål där flera gärningsmän mördat i gärningsmannaskap exkluderats. Mål där 

en person dömts för ett brott som rubricerats som mord har studerats i första hand. Fler-

faldig brottslighet eller allvarligt återfall förekommer ofta vid mord som erhållit högre 

straffvärden, i den mån domskälen möjliggjort en särskiljning av straffvärdet för mordet 

har motsvarande mål granskats. 

 

Analysdelen som avser straffmätningen av mord i rättstillämpningen har statistiskt 

grundats på 78 granskade domar varmed domstolarnas beaktning av försvårande och 

förmildrande omständigheter analyserats utifrån de omständigheter som kunnat identifi-

eras i domen. Uppsatsen syftar till att utifrån vad som anges i domskälen analysera 

domstolens beaktande av de omständigheter som föreligger enligt domen, i vad mån 

domstolen inte nedtecknat grunderna för domen i domskälen är omöjligt att dokumente-

ra och faller således utanför uppsatsens syfte. Skadeståndsfrågor samt andra i rättsfallen 

avhandlade frågeställningar har därmed lämnats därhän. Domstolens resonemang be-

träffande brottets rubricering eller gärningsmannens skuld berörs endast i den mån det 

belyser domstolens straffmätning. Tidigare brottslighet och andra åtalspunkter än mord 

berörs endast i den mån det belyser den slutliga straffmätningen och därmed bidrar till 

särskillnad gentemot straffvärdet för mordet enskilt. 

 

En större mängd domar har granskats varmed rättsfallsreferat av samtliga domar be-

dömts för skrymmande. Istället redovisas de omständigheter som instanserna har beak-

tat i respektive mål samt de i domen identifierade omständigheterna, tabellerna presen-

teras i form av bilagor till uppsatsen. Vidare omnämns rättsfallen i analysen i den mån 

dessa mål enskilt bidrar till att exemplifiera vilka omständigheter som beaktas och hur 

dessa inverkat på straffmätningen. Ambitionen var att analysera Högsta domstolen 

straffmätning beträffande det så kallade Bajonettmordet, något som tyvärr fick exklude-

ras eftersom dom inte avkunnades förrän den 28 maj år 2013.
8
 

 

 

 

                                                           
8 Bajonettmordet, se B 1632-12, påföljd livstid, B2166-12, påföljd 17 år, B 5613-12, påföljd 17 år. 
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1.3 Metod och material 

1.3.1 Juridisk metod och material  

Uppsatsen har skrivits utifrån traditionell juridisk metod. Lagstiftningens utformning 

före lagändringen år 2009, lagändringen år 2010 samt den nuvarande regleringen beträf-

fande straffet för mord har granskats huvudsakligen utifrån lagtext, förarbeten och prax-

is. Relevanta uppslag i doktrin är sparsamma men dessa har tillika använts. Statistiska 

uppgifter har hämtas från BRÅ:s kriminalvårdsstatistik.  

  

Material som lagts till grund för uppsatsens första del, avseende tolkningen av gällande 

rätt ur ett historiskt perspektiv och fram till de senaste årens utveckling är något begrän-

sat. Anledningen är att någon större diskussion beträffande straffskalan och straffmät-

ningen för mord före NJA 2007 s. 194 inte ägt rum och därefter har endast sparsamma 

reflektioner gjorts. Debatten i doktrin och samhället i stort har istället handlat om livs-

tidsstraffets vara eller icke vara, vilket bringar mindre klarhet till uppsatsens syfte. Både 

äldre och nu gällande lag, förarbeten och praxis har däremot i större mån bidragit till 

vägledning. Den juridiska metoden har använts för att underbygga en analys av rättslä-

get. Det statistiska material som lagts till grund för uppsatsens avslutande analysdel be-

står av en sammanställning av de resultat som kunnat säkerställas utifrån de 78 analyse-

rade domarna. Här har en komparativ metod använts för att med hjälp av likheter och 

skillnader kunna besvara uppsatsens frågeställning. 

 

1.3.2 Urvalsprocessen 

I frånvaron av vägledande avgöranden från Högsta domstolen i kombination med anta-

let domar från underinstanserna, blev urvalsprocessen av stor vikt för uppsatsens repre-

sentativitet. Domar meddelade inom tidsperioden den 1 juli år 2009 till mars år 2013, 

varmed vuxna lagöverträdare utan åldersreducering dömts för mord, utgjorde det första 

urvalskriteriet. Domarna lokaliserades med hjälp av hänvisningar i förarbeten, doktrin, 

rättsfallsbanker och via massmediala sökningar. Eftersom en urvalsprocess som är be-

gränsad till ett visst årtal, en viss instans eller viss geografisk område kan medföra en 

begränsning av resultatets representativitet, har sådana tidseffektiva urvalsmetoder för-

kastats. Ett slumpmässigt urval alternativt att endast beröra rättsfall som tidigare refere-

rats, bedömdes inte vara ändamålsenligt.  
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Istället har jag valt en mer kvalitativt inriktad urvalsprocess varmed fokus riktats till 

domarnas innehåll. Efter att de domar som uppfyllde de första kriterierna samlats in och 

studerats översiktligt, gjordes ett andra urval. Utgångspunkten för urvalet var att erhålla 

representativ spridning på straffskalan samtidigt som domskälen möjliggjorde en analys 

av domskälens straffmätningsresonemang. I möjligaste mån har variablerna varierats 

varmed olika omständigheter och olika typer av mord kan jämföras. Detta innebär ex-

empelvis att omständigheter vid mord inom nära relationer har jämförts med mord av 

avrättningskaraktär. Vidare har de förhållanden som kan knytas till parternas identitet 

varierats. Här avses inte bara gärningsmannen och offrets relation, kön, etnicitet och 

ålder, utan även i domen framkommen förekomst av kriminellt förflutet eller missbruk, 

för att analysen ska bli så representativ som möjligt. 

 

För att minska risken för slumpmässigt utfall har ett större antal domar valts. Både hov-

rätts- och tingsrättsavgöranden har inkluderats, eftersom majoriteten av dessa mål er-

bjuder en unik möjlighet att granska hur två domstolar beaktat samma faktiskt förelig-

gande omständigheter. Ett antal tingsrättsdomar har inkluderats baserat på att dessa de 

facto inte överklagats, vilket troligen belyser parternas åsikt om domen eftersom mord-

domar vanligen överklagas. Domskäl där straffvärdet för mordet enskilt kunnat härledas 

har prioriterats.  

 

1.3.3 Metod för avgörande av omständigheters förekomst  

Uppsatsen syftar till att kartlägga bedömningen och beaktandet av de försvårande och 

förmildrande omständigheter som förekommer enligt lag och praxis. Vid bedömningen 

av om en omständighet ska anses föreligga eller inte har en för ekvivalensbedömningen 

positiv bedömning gjorts. I de fall viss tveksamhet uppstått beträffande huruvida en 

omständighet ska anses ha förekommit enligt domen eller inte, har omständigheten inte 

inkluderats i den statistiska beräkningen. Baserat på samma överväganden har bedöm-

ningen av huruvida en omständighet beaktats enligt domskälen eller inte tolkats exten-

sivt, varmed största möjliga ekvivalens mellan beaktade och identifierade omständighe-

ter uppnåtts. Metoden har valts för att motverka subjektiva och slumpmässiga inslag i 

statistiken samtidigt som metoden i möjligaste mån säkerställer att ekvivalensen snarare 

övervärderas än undervärderas. 
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Först nedtecknades de omständigheter som identifierats i domen exklusive domskälen, 

därefter nedtecknades de omständigheter som domstolen angett i domskälen. Ordningen 

valdes i syfte att motverka att domstolarnas bedömning påverkade bedömningen över 

vilka omständigheter som identifierats i domen. Vid bedömningen har slutligen materia-

let sorterats i listor med varje angiven omständighet separerat, så att en jämförelse av 

ordval och antydningar beträffande varje omständighet kunnat göras särskiljt från even-

tuell påverkan av målet som helhet.  

 

1.3.4 Statistik metod 

Statistiken har sammanställts efter komparativ metodik för att ge en jämförande över-

siktsbild till stöd för analysen. Domar har exempelvis i möjligaste mån ordnats både 

efter straffvärdet för brottet enskilt samt utdömd strafflängd, inkluderat eventuell utvis-

ning. Syftet är att erbjuda en i möjligaste mån heltäckande bild av straffskalans utnytt-

jande, antalet beaktade omständigheter och dess påverkan på straffmätningen. Av dessa 

skäl har vissa domar exkluderats beträffande vissa frågeställningar då äldre lag använts 

eller då straffvärdet för mordet enskilt inte kunnat härledas.  

 

För att ge en bild över straffskalans tillämpning har tabellen ordnats så att antalet domar 

som straffmätts till respektive straffstadgande först angetts i antal. Vid mål med flerfal-

dig brottslighet har motsvarande siffra beträffande straffvärdet mordet enskilt angetts 

separerat. I den mån det inte varit möjligt att med någon större säker bestämma straff-

värdet för mordet särskiljt från den övrig brottsligheten har respektive dom angetts ord-

nad efter utdömt straffårtal i en särskild kolumn. Syftet har varit att låta statistiken blir 

så tillgänglig och så objektivt presenterad som möjligt. För att undvika slumpmässig 

påverkan och för att kunna uppmärksamma eventuella statistiska tendenser har domarna 

grupperats inom olika straffvärden.  

 

I tabellernas första kolumn anges antalet domar som faller inom respektive straffvärde 

nivå, i efterföljande kolumn anges den andel som antalet domar inom respektive grupp 

utgör i procent utifrån det totala antalet domar. Motsvarande antal där straffvärdet en-

skilt bedömts hamna inom respektive påföljdsspann anges i nästkommande kolumn var-

efter antalets andel i procent uträknats och anges i kolumnen därefter. För att konstatera 
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en eventuell straffhöjning efter den nya straffskalans etablering, har domarna ordnats 

enligt tre årsgrupper baserat på när dom i målet meddelats. Domarna presenteras både 

utefter utdömd påföljd samt utefter det straffvärde som mordet uppmätts till särskiljt 

från den övrig brottsligheten. Antalet domar vars straffvärde för mordet särskilt nått var-

je årtal på straffskalan anges därefter i procent för att tydligöra fördelningen inom 

straffskalan. 

 

Beträffande det statistiska materialet till ekvivalens- och proportionalitetsanalyserna har 

beaktade omständigheter ordnats efter straffvärdet för mordet enskilt. Samma ordning 

har använts vid gruppering av domarna. Av utrymmesskäl har endast tabellerna där do-

marna ordnads i grupper utefter straffvärdenivån för mordet enskilt erhållit utrymme. 

Genom dessa tabeller har tendenser beträffande antalet beaktade omständigheter inom 

varje straffvärdeintervall kunnat visas. Med hänsyn till att antalet beaktade omständig-

heter efter gruppering i straffvärdenivåer alltjämt är betydande har både variationsbred-

den samt medianvärdet uträknats enskilt. För att underlätta jämförelser har även medi-

anvärdet beträffande antalet försvårande respektive förmildrande omständigheter som 

framkommer i domen inom varje straffvärdenivå angetts som referensvärde. En tabell 

har infogats avsnittet för att visa på det antal domar där tingsrätten och hovrätten beaktat 

samma antal förmildrande och försvårande omständigheter, varmed antalet omständig-

heter som förekommer enligt domen angetts. 

 

1.4 Disposition  

I det inledande kapitlet åtföljs inramningen av uppsatsen syfte av en redogörelse över 

metod och material. I uppsatsens andra kapitel erbjuds läsaren en inblick i uppsatsens 

ämne. Ideologier och principer för påföljdsbestämning, straffskalor, och straffmätning 

för vuxna lagöverträdare förklaras kortfattat. Uppsatsens analys har uppdelats i två kapi-

tel på grund av frågeställningarnas särtyp. Det tredje kapitlet besvarar frågeställningarna 

rörande den rättsliga regleringen, inkluderat rättsfallsanalysen av NJA 2007 s. 194 samt 

Riksåklagarens beskrivning av rättsläget. Resultaten av de sammanställda 78 analysera-

de domarna redovisas under uppsatsens fjärde kapitel. I det avslutande femte kapitlet 

sammanställs och diskuteras de resultat som framkommit i analysdelarna varigenom 

läsaren ges en mer överskådlig bild. 
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2. Allmänt om påföljdsbestämning 

2.1 Ideologier och principer vid påföljdsbestämning 

Före 1989 års reform av påföljdssystemet grundades reglerna om påföljdsbestämning på 

bestraffningsideologierna allmänprevention och individualprevention. Allmänpreven-

tion grundar sig på antagandet att det är hotet om ett eventuellt straff som avskräcker 

människor från att begå brott. Individualpreventionen bygger på tanken att recidivfaran 

kan hävas genom individuell behandling och oskadliggörande genom inkapacitering. 

Efter omfattande kritik om bristande legitimitet och effektivitet trädde slutligen en på-

följdsreform, baserad på fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande, i kraft den 1 janu-

ari 1989.
9
 Två nya kapitel, 29 kap. och 30 kap. BrB, kom därmed att ersätta 1 kap. 7 § 

BrB, rättsregeln som tidigare ensam reglerat påföljdsvalet.
10

  

 

Den ideologiska utgångspunkten i dagens påföljdssystem är gärningens straffvärde, det 

mått av klander samhället anser att brottet bör uppmätas till. Klandervärdheten är en 

funktion av brottets förkastlighet och gärningsmannens skuld. Skuldprincipen föreskri-

ver att den som inte kan klandras heller inte ska straffas.
11

 Principen är en del av det 

rättviseargument som proportionalitetsprincipen och ekvivalensprincipen förankrar. 

Gärningar som samhället anser är moraliskt förkastliga kriminaliseras varmed individer 

som begår dessa gärningar bedöms klandervärda. Skuldprincipen förutsätter att gärning-

ens förkastlighet och individens klandervärdhet kan graderas varmed olika fall kan jäm-

föras, ty endast då kan ett straffsystem byggd på rättvisa uppnås.
12

 Jareborg och Zila 

menar att samhällets bestraffning av den felande individen inte innebär ett åsidosättande 

av individens människovärde, detta eftersom människans fria vilja både är det som skil-

jer oss från djuren och grunden för skuldprincipen.
13

 I avsaknad av fria viljan kan indi-

viden inte bestraffas eftersom individen inte kan bära skuld till det denne inte kan för-

hindra. Den fria viljan må användas för att rättfärdiga samhällets bestraffning av enskil-

da men enligt min bedömning medför den fria viljan inte att individer kan straffas utan 

att individens människovärde därmed kränks. Enligt min mening är bestraffning ett 

nödvändigt ont, men samhällets bestraffning av den enskilda innebär samtidigt alltid ett 

                                                           
9 Jareborg och Zila, (2010) s. 99 f. 
10 Prop. 1987/88:120, s. 39 ff.  
11 Jareborg och Zila, (2010) s. 103 f. 
12 Jareborg, Zila, (2010) s. 66 ff. 
13 Jareborg, Zila, (2007) s. 64 f. 
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medmänskligt misslyckande. Alternativet till ett straffsystem baserat på skuldprincipen 

vore att utmäta straff efter hämnd, vilket skulle resultera i ett straffsystem inte helt olikt 

talionsprincipens öga för öga, tand för tand.
14

 

 

Straff ska utdelas efter förtjänst, men med beaktande av bibehållen ekvivalens och 

proportionerligt i relation till andra brott och dess straff. Ekvivalensprincipen fastställer 

att likvärdiga brottsliga gärningar ska föranleda likvärdiga straff. Proportionalitetsprin-

cipen är gällande både vid lagstiftarens utformande av straffskalor i allmänhet och vid 

domstolarnas straffmätning i synnerhet. Således bildar de båda principerna tillsammans 

en yttre ram för straffets omfattning. Straffskalan utgör brottsrubriceringens abstrakta 

straffvärde, domstolarnas straffmätning bör därför i varje enskilt fall fastställa brottets 

konkreta straffvärde inom straffskalans gränser.
15

   

 

Straffsystemet är således inte uppbyggt på en eller två principer utan kan liknas vid ett 

smörgåsbord bestående av välavvägda principiella avvägningar. Behandlingstanken er-

sattes under 1970-talet delvis av regler baserade på likhet inför lagen och proportionali-

tet varvid straffsystemets legalitet och legitimitet ökade. Straffrättsliga ställningstagan-

den influeras än idag av allmänprevention och individualprevention.
16

 Straffsystemet 

formas likväl av humanitetsprincipen, varvid den mest humana påföljden alltid ska väl-

jas.
17

 En konsekvens av ett straffsystem som bygger på flera skilda principiella hörnste-

nar, är att det förekommer avvikelser ifrån straffsystemets ideologiska utgångspunkter. 

Allmänpreventiva och individualpreventiva ställningstaganden begränsas av humani-

tetsprincipens krav på måttlighet. Proportionalitetsprincipen motiverar i sin tur att avvi-

kelser görs så länge dessa anses legitima. 

 

En allmän uppfattning inom doktrinen är att balans mellan olika ideologier inom straff-

rätten bör nås och upprätthållas genom olika avvägningar beroende på vilken nivå inom 

straffsystemet som aktualiseras. Syftet bakom kriminalisering är allmänprevention, ho-

tet om straff verkar handlingsdirigerande. På domstolsnivån råder proportionalitetsprin-

cipen. Statens ingripande ska stå i proportion till klandervärdheten, enskilda mål ska 

inte använts för att statuera exempel. Straffet är ämnat att fastställas inom straffskalan. 

                                                           
14 Jareborg, Zila, (2010) s. 103 f. 
15 Jareborg, Zila, (2010) s. 103 f. 
16 Prop. 1987/88:120, s. 32 ff. 
17 30 kap. 4 § BrB. 
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En straffskala innehåller allmänpreventiva avvägningar skapad utifrån proportionali-

tetsprincipen. Individualpreventiva hänsynstaganden inom ramen för straffets verkstäl-

lighet möjliggör bevarandet av humanitet inom straffsystemet, likväl som det främjar 

återanpassningen till samhället. Individualprevention på verkställighetsnivå är därför en 

grundtanke inom dagens straffsystem.
18

 

 

2.2 Straffskalor 

Brottets klandervärdhet är utgångspunkten vid stadgandet av brottets straffskala. En 

gärnings klandervärdhet påverkas av det personliga, ekonomiska eller allmänna intresset 

som kränkts genom brottet. Straffet ska stå i proportion till brottets klandervärdhet. Det 

är således viktigt att straffskalorna står i proportion till varandra och att varje gärnings 

konkreta straffvärde kan hämtas inom respektive brotts straffskala.
19

  

 

Likvärdiga brottstyper ska således, enligt proportionalitets- och ekvivalensprinciperna, 

ges likvärdiga straffskalor. Begränsningen ligger i det faktum att principerna i sig inte 

anger vilka omständigheter som ska avgöra om två brott är att anse som lika klander-

värda, respektive vilket brott som annars bör anses mer förkastligt än det andra.
20

 Frå-

gan kan tyckas lättbesvarad men när två likvärdiga gärningar ställs mot varandra eller 

då förmildrande omständigheter ska vägas emot försvårande, kompliceras bedömning-

en. Straffsystemet måste hela tiden följa samt återspegla den rådande samhällssynen. 

Blir diskrepansen allt för stor riskerar systemet att anses förlegat varmed dess trovär-

dighet kan ifrågasättas. Samhällsutvecklingen påverkar därför såväl synen på olika brott 

i sig som vilka omständigheter som bör tillmätas betydelse och hur dessa bör viktas mot 

varandra. Förmögenhetsbrottens minskande betydelse genom införandet av dagens för-

säkringssystem och bankgarantier utgör ett exempel.
21

   

 

Straffskalorna har även en direkt rättslig effekt genom att lagstiftaren förankrat olika 

processuella konsekvenser till vissa kvalificerade straffnivåer. Här åsyftas exempelvis 

tvångsåtgärder, strafföreläggande och preskriptionstider för olika brott.
22

 Straffskalorna 

har även i viss utsträckning utformats i överrensstämmelse med gällande straffnivåer i 

                                                           
18 Borgeke, (2010) s. 29. 
19 Jareborg, Zila, (2010) s. 72 f., samt s. 103. 
20 SOU 1986:14, s. 143. 
21 SOU 1986:14, s. 137 f. 
22 Borgeke, (2010) s. 128 f., Jareborg, Zila, (2010) s. 106. 
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andra länder. Narkotikabrottens höga straffnivåer före Högsta domstolens införande av 

en sänkt straffnivå genom NJA 2011 s. 357, var delvis en konsekvens av sådan interna-

tionell påverkan på svensk straffnivå.
23

 Före denna straffnivåsänkning utdömdes minst 

nio års fängelse i 26 procent av alla domar avseende grovt narkotikabrott. Detta kan 

jämföras med att knappt fyra procent av straffen för dråp resulterade i samma straffnivå. 

Jämförelsen är intressant eftersom straffnivåerna är så skiftande trots att brotten har 

samma straffmaximum. Före Högsta domstolens dom den 16 juni år 2011 ansågs alltså 

grovt narkotikabrott vara mer klandervärt än uppsåtligt dödande.
24

  

 

Straffskalorna föreskriver böter eller fängelse på viss tid eller livstid. Enligt 1 kap. 5 § 

BrB ska fängelse alltid, oavsett gärningsmannens personliga åsikt, bedömas mer ingri-

pande än böter. Till skillnad från bötesstraffets generella beloppsregler i 25 kap. BrB 

anges fängelsestraffets straffmaxima och mininivån vanligen i respektive straffstadgan-

de.
25

 Idag tillämpas minst 25 olika typer av straffskalor. Problemet är att dessa straffska-

lor tillkommit i olika omgångar både före och efter brottsbalkens tillkomst. Följaktligen 

har de olika ideologisk grund och är inte proportionellt samordnade.
26

 En ofta använd 

exemplifiering utgörs av förmögenhetsbrotten, vilkas straffvärden anses övervärderade i 

förhållande till exempelvis gällande straffnivåer för våldsbrott.
27

 Förekomsten av straff-

skalor innehållande påföljdsvalet fängelse trots att det i praktiken aldrig uttöms annat än 

bötesstraff för brottet, utgör ett annat exempel på straffskalornas bristande proportiona-

litet. Orsaken är inte att samhällssynen förändrats utan att straffskalan utformats efter 

bejakande av vilka straffprocessuella tvångsmedel som ska kunna användas vid brot-

tet.
28

 En samlad översyn av straffskalorna, inkluderat de överlappade straffskalorna vid 

gradindelade brott, har visat sig politiskt svårt att genomföra. Straffskalornas utform-

ning präglas därför av faktumet att dessa utgör resultatet av politiska kompromisser. 

 

Det strängaste straffet i svensk rätt är livstidsstraffet. Livstid står föreskrivet avseende 

28 olika brott, 26 av dessa regleras i brottsbalken. I praktiken utdöms dock livstidsstraf-

                                                           
23 SOU 1986:14, s. 144 ff.  
24 SOU 2012:34, Band 3, s. 249. 
25 Med undantaget om straffminimum 14 dagars fängelse, enligt 26 kap. 1 § BrB. 
26 Jareborg, Zila, (2007) s. 15. 
27 Exempelvis Straffnivåutredningen i betänkandet Straff i proportion till brottets allvar, SOU 2008:85, s. 249 f., 

samt Fängelsestraffkommitténs anförande i betänkandet Påföljd för brott, SOU 1986:13–15, s. 138. 
28 Jareborg, Zila, (2010) s. 17. 
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fet endast vid ett enda brott, nämligen vid mord.
29

 Kriminalstatistiken visar att den 10 

april år 2013 avtjänade 147 intagna, varav fem kvinnor, livstidsstraff. Samtliga idag in-

tagna livstidsfångar avtjänar straff för mord.
30

 Sedan brottsbalkens ikraftträdande år 

1965 har endast en person dömts till livstid för ett annat brott än mord.
31

 

 

2.3 Straffmätning beträffande vuxna lagöverträdare 

När brottsrubriceringen och eventuell gradindelning har fastställts ska brottets konkreta 

straffvärde utmätas efter de anvisningar som följer av 29 kap. 1 § BrB. För att upprätt-

hålla en enhetlig rättstillämpning bör domstolen bestämma straffvärdet för varje brott 

inom brottets straffskala. I vissa fall får straffskalan frångås enligt lag, exempelvis anger 

23 kap. 5 § BrB att medverkan i mindre mån kan föranleda att straffskalan bör under-

skridas. Flerfaldig brottslighet och återfall kan enligt 26 kap. 2-3 §§ BrB på motsatt sätt 

motivera ett överskridande av straffskalan. Domstolen är således mer eller mindre bun-

den till lagstiftarens värdering av brottets abstrakta straffvärde, uttryckt genom brottets 

straffskala. Jareborg och Zila anför att domstolarna även vid avvikelser på detaljnivå 

måste kunna ange mycket goda skäl för att kunna legitimera en avvikelse ifrån lagstifta-

rens intentioner och tidigare praxis.
32

  

 

Utgångspunkten vid straffmätningen har genom praxis etablerats inom straffskalans 

nedre del, nära brottets straffminimum.
33

 Finns böter i skalan utgör böter följaktligen 

normalpåföljden för brottet. Är straffskalan istället två till fyra års fängelse är utgångs-

punkten lokaliserad strax över två års straffvärde, varefter bestämmelserna i 29 kap. 1-3 

§§ BrB därefter påverkar hur mycket straffvärdet förskjuts under straffmätningsproces-

sen. I 29 kap. 1 § st. 2 BrB föreskrivs att gärningens skada, kränkning eller fara, gär-

ningsmannens motiv och avsikt, samt vad denne insett eller borde ha insett ska beaktas 

uttömmande.
34

 Lagstiftaren framhöll vid 2010 års lagändring att det särskilt skulle beak-

tas utifall en gärning inneburit ett allvarligt angrepp på liv, hälsa eller någons trygghet 

                                                           
29 Inklusive förberedelse, försök och medverkan till mord.  
30 http://www.kriminalvarden.se/Fangelse/Livstidsstraff/. 
31 Stig Bergling dömdes till livstid år 1979 för grovt spioneri men benådades år 1997, Borgeke, (2010) s. 70 f. 
32 Jareborg, Zila, (2010) s. 124. 
33 Prop. 1987/88:120, s. 89 f. 
34 Brottsbalken, En kommentar, Del III, avsnitt 29:11 f., prop. 1987/88:120, s. 80 ff., samt enligt NJA 1989 s. 31 

och NJA 1997 s. 622.  

http://www.kriminalvarden.se/Fangelse/Livstidsstraff/
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1989_S_0031?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1997_S_0622?versid=146-1-2005
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till person. Syftet med tillägget var att skapa en förhöjd straffnivå beträffande våldsbrott 

vars straffvärde uppgår till minst sex månaders fängelse.
35

  

 

Brottsinterna försvårade omständigheter anges inom respektive brotts lagstadgande. Ut-

över det exemplifieras vissa brottsexterna, allmänt gällande försvårande omständigheter 

i 29 kap. 2 § BrB. I syfte att öka utrymmet för ett proportionellt beaktande av försvå-

rande omständigheter reducerades paragrafens kvalificerande rekvisit år 2010. Troligen 

var syftet även att möjliggöra en förhöjd straffnivå. Har en omständighet som anges i 29 

kap. 2 § BrB redan beaktas genom gärningens rubricering saknas oftast legitimitet för så 

kallad dubbelbeaktning. Samma omständighet bör alltså inte ytterligare skärpa ett brotts 

straffvärde för det fallet omständigheten redan har beaktats fullt ut.
36

 Förekommer ett 

överskjutande uppsåt, ett så kallat subjektivt överskott, ska brottet i första hand hänföras 

till en grövre grad av brottet alternativt som försök till ett allvarligare brott. Kan så inte 

göra beaktas överskottet som en försvårande omständighet. Har gärningen inneburit stor 

hänsynslöshet utöver var som beaktats som brottsrekvisit är det särskilt försvårande. 

Utnyttjats annans skyddslösa ställning eller missbrukas ett särskilt förtroende, ska det 

särskilt beaktas. Försvårande är likaså brott varmed den tilltalade förmått någon annan 

att medverka eller om brottet begåtts som ett led i organiserad eller osedvanligt planerad 

brottslighet. Utgör kränkning på grund av etnicitet, trosbekännelse, sexuell läggning el-

ler liknande ett delmotiv till brottet, ska det föranleda särskild straffskärpning. Om ett 

brott utförs i barnets närvaro och riktas mot ett barns närstående eller direkt mot barnet 

bedöms brottet ägnat att skada barnets trygghet, vilket utgör en särskilt försvårande 

omständighet.
37

  

 

Utrymmet för att beakta fler än de exemplifierade förmildrande omständigheterna i 29 

kap. 3 § BrB är något större än motsvarande möjlighet beträffande försvårande omstän-

digheter. Begränsningen beträffande så kallade dubbelbeaktande gäller dock även för-

mildrande omständigheter. Är brottet en konsekvens av annans uppenbart kränkande 

beteende, en provokation, mildrar det straffvärdet. Allvarlig psykisk störning medföran-

de att den åtalade inte kunnat inse eller anpassa sitt handlande utgör en förmildrande 

omständighet. Starkare sinnesrörelser som tillfällig depression, hög feber eller extrem 

                                                           
35 Prop. 2009/10:147, s. 41. Även straffnivån för hot, frihetsberövande, försättande i vanmakt och likvärdigt tillstånd 

ansågs var i behov av en straffhöjning. 
36 NJA 2004 s. 354 samt Ulväng, Kommentar till brottsbalken, Karnov, 29 kap. 2 § BrB. 
37 Bet. 2002/03:SOU15, s. 45 f, samt enligt NJA 2004 s. 437 och NJA 2005 s. 712. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_2009_2010_0147_S_0041?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_2004_S_0354?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_2004_S_0437?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_2005_S_0712?versid=146-1-2005
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trötthet faller även in under denna punkt vid frånvaro av provokation enligt första punk-

ten.
38

 Är handlandet en direkt konsekvens av bristande omdömesförmåga eller bristande 

utveckling och erfarenhet jämfört med jämnåriga, utgör det en förmildrande omständig-

het. Restriktivitet ska, enligt NJA 1979 s. 802 råda beträffande mildring vid så kallade 

barmhärtighetsmord, mord som företagits på grund av stark mänsklig medkänsla. An-

gränsar gärningen till någon form av nöd enigt 24 kap. BrB utan att gärningen kan be-

dömas straffri, kan det utgöra en förmildrande omständighet.
39

 29 kap. 3 § st. 2 BrB 

öppnar för möjligheten att döma till lindrigare straff än brottsskalan anger vid fall där 

förmildrande omständigheter påkallar ett lägre straffvärde. Däremot kan påföljdsefter-

gift inte aktualiseras genom beaktande av förmildrande omständigheter i paragrafens 

första stycke.
40

 

 

Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde beakta huruvida gärningen 

inneburit ett återfall i allvarlig brottslighet samt om gärningsmannen tidigare angripit 

offret. Med hänsyn till så kallat dubbelbeaktande ska återfallet inte påverka påföljdsva-

let om återfallet beaktas tillräckligt genom förverkande av villkorligt medgiven frihet.
41

 

Utöver straffvärdet ska domstolen i skälig utsträckning beakta vissa förmildrande om-

ständigheter kring den åtalades person och agerande efter brottet. Dessa omständigheter 

får enligt 29 kap. 5 § st. 2 BrB föranleda att ett lindrigare straff än straffminima be-

stäms. Uppräkningen av omständigheter i 29 kap. 5 § st. 1 BrB är uttömmande. Dock 

ger åttonde punkten visst utrymme för att beakta andra omständigheter vilka anses på-

kalla lägre straff än brottets straffvärde. Stadgandet ska tillämpas restriktivt.  

 

Åsamkas gärningsmannen allvarlig kroppsskada genom brottet verkar det mildrande 

enligt 29 kap. 5 § st. 1 p 1 BrB men det krävs typiskt sett att skadan är bestående.
42

 Har 

den åtalade efter förmåga på eget initiativ försökt förebygga eller avhjälpa skada före 

brottet är det förmildrande enligt NJA 2008 s. 359 samt 29 kap. 5 § st. 1 p 2 BrB. Likaså 

är frivilligt angivelse eller erkännande av andra brott som den tilltalade själv begått 

förmildrande enligt paragrafens tredje punkt.
43

 Högsta domstolen framhöll dock i NJA 

1990 s. 84 II att uppvisande av uppriktig ånger och utbetalande av skadestånd kan på-

                                                           
38 Prop. 2007/08:97, s. 37. 
39 Prop. 1993/94:130, s. 61 f. och 74, samt enligt NJA 2004 s. 786. 
40 Prop. 1993/94:130, s. 74, prop. 1987/88:120, s. 87 f., samt 29 kap. 6 § BrB. 
41 Brottsbalkskommentar, Zeteo, 29 kap. 4 § BrB. 
42 Se exempelvis RH 2003:51. 
43 Se NJA 2009 s. 359 beträffande åtalads avslöjande av medtilltalads delaktighet. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1979_S_0802?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1962-0700_K24?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_2008_S_0359?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1990_S_0084?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1990_S_0084?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_2007_2008_0097_S_0037?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1993_1994_0130_S_0061?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1993_1994_0130_S_0074?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_2004_S_0786?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1993_1994_0130_S_0074?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1987_1988_0120_S_0087?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/RH_2003_0051?versid=146-1-2005
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verka helhetsbedömningen vid påföljdsvalet. Aktualiseras utvisning i mål där den åtala-

de har nära anknytning till Sverige bör de men som uppstår till följd av utvisning mildra 

enligt 29 kap. 5 § st. 1 p 4 BrB. I vilken grad detta ska ske har inte klarlagts i förarbeten 

eller praxis. Indragande av yrkeslegitimation, körkort eller liknande kan enligt 29 

kap. 5 § st. 1 p 5 BrB mildra straffvärdet. Leder domen inte till avskedande ska dom 

undanröjas och ny påföljd fastställas.
44

 Sista punkten i paragrafen fångar upp vissa lik-

nande omständigheter, exempelvis omplacering eller löneavdrag.  

 

Begås ett brott i samband med självmordsförsök eller förefaller den åtalades straff drab-

ba annan på ett oproportionerligt och orimligt sätt, kan det leda till att straffet lindras. 

Här inkluderas kränkande av rätten till skälig rättegång, påverkan av förverkande och 

straff för ensamstående föräldrar.
45

 Skulle den åtalade drabbas särskilt hårt av straffet på 

grund av allvarlig sjukdom, fysiska handikapp, ett psykiskt hälsotillstånd som inte faller 

under 31 kap. 3 § BrB, eller är den tilltalade till åldern, kan det mildra enligt 29 kap. 5 § 

st. 1 p 6 BrB. En uppnådd ålder om 65 år bör enligt förarbetena i regel föranleda att 

överväganden om straffmildring bör företas, detta särskilt om straffet uppgår till mer än 

en månads fängelse.
46

 Ett lindrigare påföljdsval än frihetsberövande får, enligt 29 

kap. 5 § st. 1 p 7 BrB, väljas om det för brottstypen gått osedvanligt lång tid mellan 

domstolsförhandlingen och brottet.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Enligt 38 kap. 2a § BrB, samt enligt NJA 1998 s. 55. 
45 Prop. 1986/87:81, s. 12. Förverkande och beträffande praxis angående gärningsmän som är ensamstående med 

minderåriga barn, se NJA 1989 s. 564, NJA 1991 s. 77 I och NJA 1991 s. 471. Angående inskränkning av rätten till 

en rättegång inom skälig tid, se NJA 2003 s. 414. 
46 Prop. 1987/88:120, s. 95, samt enligt RH 2003:64. 
47 Exempelvis anses fyra år sedan en stöld begåtts utgöra en för brottet förhållandevis lång tid. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1962-0700_K31_P3?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1998_S_0055?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1986_1987_0081_S_0012?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1989_S_0564?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1991_S_0077?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1991_S_0471?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_2003_S_0414?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1987_1988_0120_S_0095?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/RH_2003_0064?versid=146-1-2005
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3. Påföljdsbestämning för mord 

3.1 Straffstadgandet för mord 

Den som med uppsåt berövar en annan människa livet döms enligt 3 kap. 1 § BrB för 

mord. Huvudregeln är att uppsåtligt dödande medför straffansvar för mord. Bedöms 

gärningen vara mindre grov, eller har brottet föranletts av omständigheter som ger skäl 

för en mildare bedömning, döms gärningsmannen enligt 3 kap. 2 § BrB för dråp. Straff-

skalan för dråp är fängelse i sex till tio år, varmed skalan ansluter till minimistraffet för 

mord. Påföljden för mord är sedan den 1 juli år 2009, tio till 18 års fängelse, eller livs-

tid. Ändringen innebar att det tidigare tidsbestämda straffmaximumet om tio års fängel-

se blev straffminimum och 18 års fängelse blev den tidsbestämda skalans maximum. 

 

3.2 Historisk tillbakablick 

Först på 1570-talet började livstidsstraffet användas som frihetsstraff i Sverige. Genom 

nåd omvandlade kung Johan III utdömda dödsstraff till livstids straffarbete. Fästnings-

arbete kunde utdömas på tre nivåer; viss tid, livstid eller på behaglig tid. Straff på be-

haglig tid innebar att den dömde straffarbetade till dess han påvisat sådan förbättring att 

han kunde släppas ut. Genom Sveriges rikes lag år 1734 kunde påföljden livstidsstraff 

utdömas genom lag. Påföljden livstids straffarbete behöll länge karaktären av en benåd-

ningspåföljd eftersom 1734 års Missgärningsbalk endast föreskrev straffet för ett fåtal 

brott, medan dödsstraffet förskrevs för 68 olika brott. Antalet utdömda livstidsstraff 

minskade kraftigt efter införandet av 1864 års strafflag. Under 1870-talet utdömdes un-

gefär 600 livstidsstraff per år, vid sekelskiftet till 1900-talet uppgick antalet livstidsdo-

mar per år till 100 stycken.
48

 Mellan år 1930 och slutet på 1970-talet dömdes 10-25 in-

divider per år till livstidsstraff. På 1980-talet ökade plötsligt antalet livstidsdomar kraf-

tigt, återigen utdömdes fler än 100 livstidsdomar per år i Sverige. Kraftigast var ökning-

en under 1980-talet varvid antalet utdömda livstidsstraff fyrdubblades jämfört med ni-

vån under 1970-talet. Under 1990-talet fördubblades sedan antalet utdömda livstids-

straff jämfört med 1980-talets nivå.
49

 

 

                                                           
48 SOU 2002:26, s. 36. 
49 Rydgren, (1989) s. 6 ff., och 10 ff. 
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1864 års Strafflag fastställde påföljden för mord till livstids straffarbete. Påföljden för 

dråp var från tio år till livstids straffarbete, men påföljden mildrades till sex års straffar-

bete för det fall att provokation eller någon annan förmildrande omständighet förelåg. 

Gränsdragningen mellan mord och dråp drogs utefter förekomsten av planering, berått 

mod, varmed uppsåtligt dödande under hastigt mod istället rubricerades som dråp.
50

 

Den rådande gränsdragningens olämplighet uppmärksammades då ett flertal fall av 

mord som skett i hastigt mod ansågs påfallande grövre än flera mord vilka föregåtts av 

planering. Straffrättskommittén föreslog en ny gränsdagning baserad på en helhetsbe-

dömning av brottets grovhet. Dråp anfördes som normalgraden av uppsåtligt dödande 

straffbelagt med sex till tio års fängelse eller livstid. Mord skulle förbehållas grövre fall 

och straffas med tio år eller livstid, normalpåföljden skulle vara livstidsstraffet. Livs-

tidsstraff inom straffskalan för dråp ansågs nödvändigt med motiveringen att någon 

kanske skulle komma att åtalas för flera fall av dråp. Straffskalan för mord komplettera-

des med ett tidsbestämt straffalternativ eftersom en straffskala om endast livstid befara-

des kringskära stadgandets tillämpning. Tio års fängelse skulle dock tillämpas restriktivt 

och endast för fallet att livstidsstraffet föreföll alldeles för strängt.
51

  

 

Straffrättskommitténs förslag lades till grund för brottsbalkens reglering, men förslaget 

om dråp som normalpåföljd vid uppsåtligt dödande kritiserades. Departementschefen 

anförde att normalrubriceringen vid uppsåtligt dödande bör vara mord, varmed mildare 

fall av istället ska rubriceras dråp. Därmed ansågs det saknades anledning att låta straff-

skalan för dråp inneha livstids fängelse. Departementschefen delade kommitténs åsikt 

om att straffskalan för mord bör innefatta tio års fängelse eller livstid.
52

  

 

3.3 Rättsläget före NJA 2007 s. 194 

Från Brottsbalkens ikraftträdande år 1965 och fram till den 1 juli år 2009 kunde straff-

mätningen för mord endast utmynna i två påföljdsval; ett tidsbestämt fängelsestraff på 

tio år eller livstid. Genom åren hade vissa överväganden beträffande straffskalan för 

mord diskuterats. De för uppsatsen mest väsentliga delarna ska därför kort beskrivas.  

 

                                                           
50 14 kap. 1 och 3 §§ SL. 
51 SOU 1953:14, s. 121 ff. 
52 Prop. 1962:10 B, s. 75. 
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Fängelsestraffkommittén, vars förslag resulterade i 1989 års påföljdsbestämningsre-

form, föreslog en förhöjd straffnivå avseende våldsbrotten och en sänkning av straffni-

vån för förmögenhetsbrotten. Den dåvarande straffnivån för mord bedömde kommittén 

dock vara tillfredsställande. Straffskalan för mord behövde därför endast ändras i syfte 

att bevara den dåvarande straffnivån efter övergången till villkorlig frigivning efter två 

tredjedelar av strafftiden. Före 1989 års reform tillämpades villkorlig frigivning efter 

halva strafftiden, övergången till villkorlig frigivning först efter två tredjedelar av straff-

tiden påverkade således den faktiska strafftiden avsevärt. Det anförda förslaget om en 

straffskala på åtta till tio års fängelse eller livstid innebar alltså i realiteten endast en för-

längning av strafftiden med ungefär fyra månader. Åtta års fängelse föreslogs som nor-

malpåföljd, medan livstidsstraffet med försiktighet skulle förbehållas den minoritet av 

mord som bedömdes synnerligen allvarliga.
53

 

 

Utredningen om Frigivningsprövning av livstidsdömda m.m.
54

 föreslog att Sverige skul-

le följa det danska exemplet med ett straffmaximum om 16 år eller livstid. Syftet med 

förslaget var att erhålla en minskning av antalet utdömda livstidsstraff och reservera 

livstidsstraffet för de allvarligaste fallen av mord.
55

 En straffskala för mord innehållande 

tio till 16 års fängelse samt livstid, ansågs möjliggöra en straffmätning som bättre åter-

speglade gärningens svårighetsgrad. Utredningen anförde att påföljdsvalet; tio års fäng-

else eller livstid, medförde en markant tröskeleffekt som aldrig skulle ha accepterats 

inom straffsystemets övriga delar.
56

 Flertalet remissinstanser däribland Domstolsverket 

och JK ställde sig positiva till förslaget, men straffskalan för mord ändrades emellertid 

aldrig.
57

 

 

I takt med att den reella innebörden av livstidsstraffet förändrats hade påföljdsvalet vid 

mord skapat en tröskeleffekt. Sedan efterkrigstiden hade ett livstidsstraff inneburit en 

strafftid om 12-15 års fängelse, med villkorlig frigivning efter ungefär 6-8 års fängelse 

före år 1989 samt därefter villkorlig frigivning efter 8-10 års fängelse. Detta ändrades 

plötsligt år 1995, varefter ett livstidsstraff kom att omvandlas till 18-25 års fängelse.
58

 

                                                           
53 SOU 1986:14, s. 191 f. 
54 Utredningen namngiven i Dir. 2000:85. 
55 SOU 2007:90, s. 99 ff.  
56 SOU 2002:26, s. 120 f. 
57 Ju2002:2717/BIRS, s. 7 ff. 
58 http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Frigivningsprovning-av-

livstid_DIR2000;85/. 
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Jämförs tidpunkten för den villkorliga frigivningen har livstidsstraffet skärpts med un-

gefär 6-9 år sedan efterkrigstiden.
59

 

 

Samtliga intagna som idag avtjänar ett livstidsstraff har dömts för mord.
60

 Någon större 

ökning av antalet domar gällande straffansvar för mord har inte skett under de senaste 

decennierna. Däremot ökade antalet utdömda livstidsstraff markant under 1980-talet och 

fram till år 2007, samtidigt har den faktiska strafftiden som ett livstidsstraff innebär för-

längts. Konsekvensenligt kom ett konstant växande antal individer att avtjäna livstids-

straff. Sedan brottsbalkens ikraftträdande år 1965 och fram till år 1990 meddelades 71 

livstidsdomar. Från år 1990 och fram till år 1999 meddelades 99 livstidsdomar. Ökning-

en utgjorde en ihållande trend som fortlöpte fram till NJA 2007 s. 194, varmed Högsta 

domstolens förändrade rådande straffmätningspraxis avseende mord. Brottsförebyggan-

de rådets statistik belyser trendbrottet; år 2005 utdömdes 19 livstidsstraff, år 2010 var 

antalet fyra.
61

 

 

Ökningen av antalet livstidsstraff under 1990-talet och fram till slutet av 2000-talet be-

rodde inte på nya direktiv ifrån lagstiftaren. Däremot kan en viss motvilja till att bevilja 

nåd härledas till regeringsmakten under 1990-talets andra hälft. Den dåvarande reger-

ingens ambition att uppvisa handlingskraft och hårdhet gentemot det grova våldet kan 

ha påverkat utvecklingen.
62

 Någon statistiskt förankrad fortgående ökning av antalet 

mord eller därmed förankrade allmänpreventiva överväganden kan inte förklara livstids-

straffens markanta ökning. Antalet mord per år ökade inte på sikt, däremot avviker 

våldsåret 1995 från statistiken, något massmedia uppmärksammade. Den förändrade 

regleringen beträffande allvarlig psykisk störning har troligen bidragit till det ökade an-

talet livstidsdomar
 63

    

 

Vad som ansågs utgöra normalpåföljden vid mord före NJA 2007 s. 194 är svårt att sä-

kerställa. Lagstadgandet i 3 kap. 1 § BrB anger inte vad som är normalpåföljd. Enligt 

Brottsbalkens systematik föreskrivs alltid den lindrigaste påföljden först, att de tidsbe-

                                                           
59 Strafftid om tolv år minskat med villkorlig frigivningen efter halva tiden före år 1989 ger minst 6 års strafftid, jäm-

fört med utdömd strafftid på 18 års fängelse minskat med villkorlig frigivning efter två tredjedelar, således minst tolv 

års strafftid. 
60 Detta inkluderat de som döms för medhjälp, försök eller anstiftan till mord. 
61 BRÅ, Kriminalstatistik 2011, s. 258. 
62 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Frigivningsprovning-av-

livstid_DIR2000;85/. 
63 SOU 2002:26, s. 36. 
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stämda straffen står före livstidsstraffet ska enligt brottbalkskommentaren därför inte 

påverka vad som ska anses utgöra normalpåföljden för mord.
64

 Straffrättskommittén 

föreslog att livstid ska utgöra huvudregeln vid påföljdsvalet. Tio års fängelse reservera-

des för det fall att en helhetsbedömning föranleder ett mildare straff än livstid, utan att 

brottet bör rubriceras som dråp. Uttalandet kan tolkas som att endast de fall av mord 

vilka angränsar till dråp bör ges ett tidsbestämt straff, medan normalfallet av mord för-

anleder livstid. Huruvida Straffrättskommittén uttalande beträffande normalpåföljdsva-

let för mord urholkats i och med att mord blev normalrubriceringen vid uppsåtligt dö-

dande är oklart. Frånvaron av vägledande avgöranden bidrar till osäkerhet beträffande 

hur rättsläget ska tolkas och hur själva straffmätningen av mord bör gå till. Högsta dom-

stolens har endast behandlat straffmätning av mord i ett fåtal avgöranden. 

 

I NJA 1985 s. 510 angav Högsta domstolen att rättstillämpningen tillåts vidta en friare 

bedömning än vad straffrättskommitténs uttalande angav, eftersom uttalandet gjordes 

med föreställningen att dråp skulle utgöra normalrubricering vid uppsåtligt dödande. I 

det aktuella målet hade en svartsjuk gärningsman sökt upp och attackerat kvinnans nya 

sambo. Efter misslyckade försök att bryta sig in i det rum där offret gömt sig beslutade 

sig gärningsmannen för att prickskjuta offret genom ett fönster. Förföljelsens grymhet, 

gärningsmannen långvariga psykiska stresstillstånd och psykisk abnormitet vid brottet 

föranledde att påföljden bestämdes till tio års fängelse. 

 

På grund av att 3 kap. 1 § BrB inte anger någon normalpåföljd måste påföljdsvalet för 

mord enligt NJA 1999 s. 53 grundas på en samlad bedömning baserad på omständighe-

terna i det enskilda fallet. Målet gällde ett ertappat inbrott varmed gärningsmannen hug-

git ner offret sedan denne följt efter gärningsmannan ut på garageuppfarten. Försvåran-

de var att mordet utförts nattetid i samband med inbrott i offrets bostad. Vidare anfördes 

att mordet inte skett i någon hastigt uppkommen paniksituation utan utförts oprovocerat 

med stor brutalitet mot ett försvarslöst offer. Gärningsmannen dömdes till fängelse på 

livstid. Två skiljaktiga justitieråd anförde utgångspunkten att livstidsstraffet istället bor-

de förbehållas mer kvalificerade mord, omständigheterna i målet ansågs inte utgöra så-

dan särskild grovhet. 

  

                                                           
64 Brottsbalken, En kommentar, Del 1, s. 150. 
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Min slutsats är således att Högsta domstolen gav sig själv relativt fria tyglar beträffande 

straffmätningen för mord. Det anförda kravet var att beslutet grundats på en helhetsbe-

dömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Konsekvensen blev att bedömningen 

i underrätterna kom att bli, kort sagt, varierande. En sammanställning av utdömda på-

följder för mord under 2000-talet och fram till NJA 2007 s. 194 ger resultatet att livs-

tidsstraffet valdes i ungefär hälften av fallen.
65

 Således hade ingen av påföljderna före-

träde framför den andra, statistiskt sett fanns därför ingen normalpåföljd. NJA 2007 s. 

194 förändrade rättsutvecklingen, tio års fängelse blev härefter normalpåföljd för mord. 

 

3.4 Rättsfallsanalys av NJA 2007 s. 194 

3.4.1 Omständigheterna i målet 

F.A. och J.J. hade en relation sedan några år tillbaka. Den 24 juli år 2006 fanns fyra 

barn i bostaden, två gemensamma barn samt F.A:s två barn från en tidigare relation. Re-

lationen mellan F.A. och J.J. hade på sista tiden försämrats. Efter att F.A. hittat diverse 

bilder från en manlig bekant i J.J:s mobiltelefon misstänkte han att J.J. var otrogen, men 

J.J. förnekade otrohet. När paret lagt sig för att sova vill F.A. åter diskutera saken men 

J.J. förklarar att hon vill sova. F.A. kan inte sova utan gick upp för att dricka ett glas 

Coca Cola i köket. F.A. återvänder till sovrummet med en kniv. J.J. besvarar endast 

hans rop genom att avvärjande vifta med handen för att han ska förstå att hon vill sova. 

F.A. hoppar då upp i sängen och knivhugger J.J. i ryggen. Efter attacken hamnar J.J. på 

golvet, F.A. hoppar efter och slår henne lätt på kinden. När hon inte vaknar fattar F.A. 

strypgrepp om J.J:s hals och håller i tills han observerat att J.J:s tunga hänger ut från 

hennes mun. Hugget orsakade skador på bröstryggraden, stora kroppspulsådern, mel-

langärdet och levern. Skadorna samt knivhuggets sårkanal orsakade offrets död. Det ef-

terföljande strypgreppet åsamkade hudavskrapningar på hals och ansikte samt blånad på 

halsen, men bedömdes ur rättsmedicinsk synvinkel sakna betydelse eftersom offret re-

dan hade avlidit. F.A. ringde själv till larmcentralen strax efter kl. 05.30 varmed han 

med lugn röst erkände att han bragt J.J. om livet på grund av att hon varit otrogen. F.A. 

förnekade uppsåt att döda men vitsordade åklagarens gärningsbeskrivning i övrigt. Var-

ken offer eller gärningsman hade spår av alkohol eller droger i blodet. Den rättspsykiat-

riska undersökningen medförde inga skäl till särbehandling av F.A. i påföljdshänseende. 

 

                                                           
65 Prop. 2008/09:118, s. 55. 
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3.4.2 Göteborgs Tingsrätt 

F.A. hävdade att han saknat uppsåt att döda men erkände att motivet till attacken var 

hämnd på grund av otrohet. Tingsrätten anförde att F.A. i vart fall visat uppenbar likgil-

tighet gentemot risken för att J.J. skulle avlida. Tillvägagångssättet att hämta en köks-

kniv och attackera den sovande J.J. med ett relativt kraftigt knivhugg i ryggen, ansågs 

inte kunna uppfattas som annat än en handling i direkt avsikt att beröva henne livet. Den 

efterföljande strypning ansågs med önskvärd tydlighet understryka faktumet att den 

gärning som F.A. utfört var att bedöma som mord. 

 

Tingsrätten konstaterade att livstidsstraffet enligt praxis utdömts vid mycket våldsamma 

mord, om offret utsatts för stort lidande, dödsångest eller på annat sätt behandlats sär-

skilt illa. I det aktuella målet anfölls en närstående ung kvinna, mor till gärningsman-

nens två yngsta barn, i parets gemensamma bostad. Fyra sovande barn vistades i nära 

anslutning till mordplatsen. Kvinnan anfölls när hon sov i parets gemensamma säng. 

Mordvapnet var en stor kniv och hugget i kvinnans rygg var kraftigt och direkt dödande. 

Efterföljande strypning anfördes förstärka intrycket av ett ytterst våldsamt och hänsyns-

löst gärning. Påföljden bestämdes till livstids fängelse. 

 

5.4.3 Hovrätten för Västra Sverige 

F.A. överklagade med yrkande att hovrätten i första hand skulle rubricera gärningen 

som dråp och i andra hand utdöma ett tidsbestämt straff. Hovrätten ansåg att F.A. upp-

såtligen dödat J.J. men att det inte framkommer annat än F.A. tilldelat det kraftfulla 

hugget utan närmare planering. F.A. hade inte handlat i hastigt mod eftersom tid till be-

sinning funnits sedan misstanken om otrohet väckts. Mordet hade inte föregåtts av pro-

vokation, domstolen ansåg dock att bilderna som sänts till J.J. var utmanande. Offret var 

en helt skyddslös närstående, en sammantagen bedömning föranledde att F.A. ska dö-

mas för mord. 

 

Hovrätten anförde att eftersom någon normalpåföljd inte anges beträffande mord måste 

en helhetsbedömning vidtas. Domstolen framhöll att det inte framkommit annat än att 

händelseförloppet varit relativt kortvarigt och att J.J. sannolikt inte uppfattat vad som 

höll på att ske. Vid gärningen led gärningsmannen troligen av en psykisk kris och hans 

äktenskapliga förtvivlan hade kulminerat i en total kontrollförlust, ett tillstånd som en-
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ligt hovrätten sannolikt inte saknat betydelse för gärningen. Efter övervägande av samt-

liga omständigheter anförde hovrätten att brottet inte präglats av sådan särskild hänsyns-

löshet som krävs för livstidsstraffet, varpå tio års fängelse utdömdes. 

 

3.4.4 Högsta domstolens bedömning 

Riksåklagaren samt målsägandenas ombud överklagade hovrättens dom med yrkande 

om livstidsstraff, F.A. bestred yrkandet. Högsta domstolen konstaterade att F.A. gjort 

sig skyldig till mord eftersom denne uppsåtligen berövat J.J. livet genom ett kraftigt 

knivhugg i offrets rygg, därtill har inga förmildrande skäl gjorts gällande. 

 

Beträffande påföljdsvalet framhöll domstolen att Högsta domstolens uttalade i NJA 

1985 s. 510 får anses innebära att påföljden för mord som regel inte bör resultera i att 

livstidsstraffet väljs, utan att en friare påföljdsbedömning kan företas. Högsta domstolen 

refererade även till domstolen yttrande i NJA 1999 s. 531 om att straffbestämmelsen 

inte anger någon normalpåföljd, varför påföljdsvalet måste grundas på en helhetsbe-

dömning. 

 

Därefter konstateras att tillgänglig kriminalstatistik för åren 2002-2004 visar på att anta-

let livstidsstraff ökat sedan början av 1990-talet. En ökning som inneburit att påföljds-

valet livstids fängelse kom att väljas mer frekvent än 10 års fängelse.
66

 Vidare anfördes 

att Brottsförebyggande rådet observerat att antalet mord på närstående ökat. Domstolen 

påpekade att livstidsstraffets realtid skärpts, från 12-16 år till 18-25 års fängelse, efter år 

1994. Högsta domstolen drar därpå slutsatsen att dagens livstidsstraff i sak bör särskiljas 

från dåtidens livstidsstraff.
67

 Högsta domstolen meddelar därefter att livstidsstraffet bör 

förbehållas de allvarligaste fallen av mord. Det redan anförda samt faktumet att rubrice-

ringen mord används då brottet inte anses vara mindre grovt anförs som motivering till 

Högsta domstolens val av ny riktlinje i praxis. 

 

Beträffande helhetsbedömningen i fallet nämner domstolen kort att enbart användandet 

av kniv mot en skyddslös närstående i dennes hem inte motiverar livstidsstraffet. Inte 

heller ansågs en samlad bedömning av alla omständigheter i målet föranleda att livstids-

                                                           
66 Högsta domstolen hänvisar här till prop. 2005/06:35, s. 13. 
67 Högsta domstolen hänvisar här till SOU 2002:26, s. 202 f. samt Regeringskansliets statistik för nådeärenden på 

http://www.regeringen.se.ezproxy.its.uu.se/sb/d/2296/a/12694, uppdaterad 3 januari år 2007 men denna sida har upp-

hört att gälla varmed exakt lydelse av källan inte kan anges. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1985_S_0510?versid=162-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1985_S_0510?versid=162-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1999_S_0531?versid=162-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_2005_2006_0035_S_0013?versid=162-1-2005
http://www.regeringen.se.ezproxy.its.uu.se/sb/d/2296/a/12694


 
 

30 
 

straffet aktualiserades. Högsta domstolen fastställde därmed hovrättens dom på tio års 

fängelse. 

 

3.4.5 Kritik av Högsta domstolens domskäl i NJA 2007 s. 194 

Vid bedömningen av rättsläget refererar Högsta domstolen inte till förarbeten utan hän-

visar till sin egen praxis beträffande påföljdsbestämningen för mord. Högsta domstolen 

återger den kritik domstolen anfört i NJA 1985 s. 510 beträffande räckvidden av Straff-

rättskommitténs uttalade om påföljdsvalet vid mord. Eftersom Straffrättskommittén 

åsyftade dråp som normalrubricering anförande normalpåföljden sex till tio års fängelse 

medan livstidsstraffet förbehölls multipelt dödande, anser domstolen att normalpåfölj-

den för mord följaktligen bör anföras inom den tidsbestämda straffskalan. 

 

Förutom att mord blev normalrubricering vid uppsåtligt dödande och livstidsstraffet un-

dantogs straffskalan för dråp, genomfördes Straffrättskommitténs förslag i sin helhet. 

Inget korrigeringsbehov av straffskalan för mord anfördes i samband med lagstiftnings-

arbetet. Däremot föreslog departementschefen att livstidsstraffet skulle strykas från den 

tilltänkta straffskalan för dråp, anledningen var att mord skulle utgöra normalrubrice-

ringen vid uppsåtligt dödande. Det tycks snarare varit departementschefens avsikt att 

fängelse på livstid, i enlighet med Straffrättskommittén uttalande, skulle vara normalpå-

följden för mord även fortsättningsvis. Varken lagstiftaren eller remissinstanserna före-

slog någon ändring eller justering av vad som skulle utgöra normalpåföljden för mord. 

Domstolens resonemang tycks bygga på antagandet att ändringen av normalrubricering-

en vid uppsåtligt dödande endast föranlett att mord ersatt rubriceringen dråp (och dråp 

ersatt mord). Min bedömning är dock att så inte är fallet. En utväxling beträffande vad 

som bedömdes utgöra normalpåföljden vid uppsåtligt dödande genomförde, men brot-

tens inbördes förhållande förändrades inte i sak. Straffrättskommittén föreslog mord 

som den allvarligare graden av brottet varmed dråp istället blev den mildare graden av 

brottet. Ur gradindelningssynpunkt har alltså inget utbyte skett. Straffskalan ska faststäl-

las utefter brottets klandervärdhet, huruvida den svårare graden av brottet även utgör 

brottets normalrubricering samt övriga kriminalpolitiska effekter därmed bör inte styra 

straffskalans utformning. 
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Påpekandet att mord utgör normalrubriceringen vid uppsåtligt dödande samtidigt som 

mord i sig inte utgör ett mindre grovt brott, anförs som grund för slutsatsen att livstids-

straffet bör förbehållas de allvarligaste fallen av mord. Faktumet att mord är grövre än 

dråp och därmed bör erhålla ett högre straffvärde föranleder enligt mig inte att den tids-

bestämda straffskalan per automatik skulle vara lämpligare än livstidsstraffet vid straff-

mätning av mord. Att mord utgör normalrubriceringen om inte förmildrande omstän-

digheter föranleder rubricering som dråp betyder endast att det i fall som rubriceras 

mord inte fanns tillräckligt med förmildrande omständigheter för att motivera en annan 

bedömning. Få eller kanske rent av inga försvårande omständigheter har således inver-

kat på bedömningen. Faktumet att mord inte utgör ett mindre grovt brott ska inte föran-

leda att endast en ensidig straffmätning kan eller bör göras. Det lagstadgade minimi-

straffet för mord utgör det abstrakta straffvärdets lägsta tänkbara nivå. Denna lägsta 

straffnivå kan omöjligt motsvara det konkreta straffvärdet för alla fall av mord som inte 

bedömts utgöra ett av de allvarligaste fallen av mord. Restriktiviteten beträffande vilka 

fall som anses kunna aktualisera livstidsstraffet medför i sig att utrymmet för att kunna 

beakta försvårande och förmildrande omständigheter i straffmätningen inskränkts.  

 

Intressant är att Högsta domstolen i NJA 2007 s. 194 tydligt anger att livstidsstraffet 

endast ska användas i de allvarligaste fallen av mord. De allvarligaste fallen av mord 

har i förarbetena exemplifierats som fall där den åtalade begått flera fall av mord.
68

 Jäm-

förs Straffrättskommitténs uttalande om att endast flera fall av dråp skulle föranleda 

livstidsstraffet blir likheten i anförandena om livstidsstraffets tillämplighet slående. Frå-

gan blir därmed om Högsta domstolen är av uppfattningen att syftet med Straffrätts-

kommitténs lagförslag bäst tillgodoses genom att låta det som uttalats angående dråp 

istället gälla påföljdsbestämningen för mord. För ett sådant resonemang måste även 

kommitténs uttalande om att den grövre rubriceringens normalpåföljd bor vara livstids-

straffet ignoreras. Min förklaring är att Högsta domstolen sammanfört vad Straffrätts-

kommittén uttalat om normalpåföljden för dråp med påföljdsvalet för mord. Alternativt 

gör domstolen bedömningen att syftet bakom Straffrättskommitténs uttalande, sett ur 

dagens ljus vilket inkluderat ett beaktande av det kraftigt ökande antalet livstidsdömda, 

inte längre är representativt för lagstiftarens syfte i stort. 

 

                                                           
68 Prop. 2008/09:118, s. 43. 



 
 

32 
 

Högsta domstolen anger att slutsatsen i NJA 1985 s. 510 får anses innebära att påföljden 

inte i regel bör vara fängelse på livstid utan att en friare bedömning bör göras vid på-

följdsvalet. I NJA 1985 s. 510 anges dock endast möjligheten att domstolarna borde 

medges en friare bedömning än vad Straffrättskommittén uttalande föreskriver beträf-

fande möjligheten att utge påföljden tio års fängelse. Min bedömning är att det är skill-

nad mellan att i NJA 1985 s. 510 skapa utrymme för frågan om en friare bedömning, 

med eller utan avsikt att invänta lagstiftarens reaktion, och att i NJA 2007 s. 194 påstå 

att samma anförande i NJA 1985 s. 510 mer än tjugo år senare uppger att livstid inte 

längre utgör normalpåföljden vid mord. Någon annan påföljd utpekas visserligen inte 

som ny huvudpåföljd, men livstidsstraffet har fått kliva ner till en i det närmaste jämlik 

ställning med den tidsbestämda straffskalan. I NJA 2007 s. 194 avslutar sedan Högsta 

domstolen sin bedömning med anförandet att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarli-

gaste fallen av mord. Följaktligen erhåller tio års fängelse positionen som normalpåföljd 

vid mord samtidigt som livstidsstraffet förläggas med sådan restriktivitet att påföljden 

endast kan aktualiseras vid mycket grova specialfall. 

 

Högsta domstolen väljer att motivera en dom i ett enskilt mål baserat på närmast krimi-

nalpolitiska grunder. Domstolen anförande om att antalet livstidsdomar har ökat allt se-

dan 1980-talet och att antalet mord på närstående enligt BRÅ:s utredning ökat samt 

lämpliga åtgärder därmed, tycker jag faller under kriminalpolitiska överväganden. Hur 

många som erhåller ett visst straff eller hur många som begår ett visst brott påverkar 

varken gärningens klandervärdhet eller gärningsmannens skuld. Beslutsgrunderna är 

önskvärda på lagstiftningsnivå men diskutabla på domstolsnivå. Det förefaller som om 

domstolen meddelat dom i ett enskilt mål baserat på en blandning av allmänpreventiva 

och kriminalpolitiska intressen, istället för att vidta en helhetsbedömning av omständig-

heterna i det enskilda fallet. 

 

Instansernas skiftande bedömning i NJA 2007 s. 194 samt skiftande domskäl utgör ännu 

en intressant aspekt av den rättsliga bedömningen. Högsta domstolen nämner endast att 

mordvapnet, platsen och offrets position som en skyddslös närstående inte motivera 

livstid. Tingsrätten beaktar att det funnits barn i bostaden under mordet medan övriga 

instanser inte diskuterar omständigheten. Vidare anser tingsrätten att den rättspsykiat-

riska undersökningen inte ger skäl för någon särbehandling gällande mannens psykiska 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1985_S_0510?versid=162-1-2005
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tillstånd medan hovrätten mildrar straffvärdet med hänvisning till att gärningsmannens 

äktenskapliga förtvivlan kulminerat i en psykisk kris. Underinstanserna beaktar flertalet 

försvårande och förmildrande omständigheter men i vilken utsträckning Högsta domsto-

len beaktat föreliggande omständigheter i målet får anses oklart.  

 

Sammanfattningsvis kan anföras slutsatsen att NJA 2007 s. 194 innebar en kursändring 

varmed normalpåföljden för mord blev tio års fängelse och livstidsstraffet reserverades 

för de allvarligaste fallen av mord. Högsta domstolen har avhållit sig från att närmare 

exemplifiera eller förklara definitionen av de allvarligaste fallen av mord. Konsekvens-

enligt minskade antalet utdömda livstidsdomar, inom ett år hade antalet livstidsdomar 

minskat med 75 procent.
69

 

 

3.5 Den nya utvidgade straffskala för mord 

NJA 2007 s. 194 resulterade i att underrätternas påföljdsval som regel resulterade i ut-

dömandet av tio års fängelse. Behovet av en utvidgad straffskala lyftes fram i domskä-

len.
70

 Ungefär sex månader efter Högsta domstolens avgörande fattade regeringen be-

slut om att Straffnivåutredningen även skulle få i uppdrag att se över straffskalan för 

mord.
71

 Uppgiften var att åstadkomma en ökad möjlighet till att beakta försvårande och 

förmildrande omständigheter samt en höjd straffnivå inom den tidsbestämda straffska-

lan.  

 

Kursändringen i praxis bedömdes, i kombination med den dåvarande straffskalan, för-

svåra en straffmätning som levde upp till samhällets strängare syn på allvarliga vålds-

brott. Straffnivåutredningen drog slutsatsen att den dåvarande straffskalan inte möjlig-

gjorde ett beaktande av försvårande omständigheter i de fall där livstidsstraffet inte ak-

tualiserats. Förmildrande omständigheter erhöll skiftande genomslag beroende på om 

tio års fängelse eller livstids fängelse ansågs aktuellt efter ett beaktande av de försvå-

rande omständigheterna. Konsekvensen blev att domstolarna konstaterade att försvåran-

de omständigheter förekom men förhindrades från att låta dessa få effekt. Undantaget 

var de fall där mordet kunde hänföras till de allvarligaste fallen av mord, varpå påfölj-

den oavsett förekomsten av förmildrande omständigheter inte kunde bestämmas till tio 

                                                           
69 Jämförande kriminalstatistik från år 2007 med år 2008, BRÅ, Kriminalstatistik 2011, s. 258. 
70 Dir. 2007:137, s. 1 ff. 
71 Dir. 2007:137, Tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen Ju 2007:04. 
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års fängelse. Skillnaden mellan tio års fängelse och livstidsstraffet ökade ständigt i och 

med att livstidsstraffet i praktiken förlängts, en tröskeleffekt hade uppstått. Utredningen 

påpekade vikten av påföljdsbestämning i enighet med proportionalitets- och ekvivalens-

principen. Med endast två mycket skilda påföljdsval ansågs det omöjligt att beakta prin-

ciperna vid straffmätningen för mord.
72

   

 

Vidare anförde Straffnivåutredningen att andelen uppsåtligt dödande som rubricerats 

som mord ökat under de senaste decennierna. Däremot hade det uppsåtliga dödandet 

under samma tidsperiod inte ökat, något som utredningen ansåg visade att domstolarna 

bedömde det dödliga våldet strängare än förut.
73

 Att antalet mordrubriceringar ökade 

anser jag inte i sig bevisar att det dödliga våldet bedöms strängare eftersom även andra 

faktorer och statistiska tillfälligheter påverkar statistiken. Om en förhöjd straffnivå verk-

ligen uppnåtts jämfört med före NJA 2007 s. 194, då livstid dömdes vid hälften av alla 

mord, ska låtas vara osagt i brist på statistiskt underlag. En straffskärpning förordades 

men tio års fängelse skulle även fortsättningsvis utgöra straffminimum varmed straff-

skalan ansluter till straffskalan för dråp. 

 

Straffnivåutredningen ansåg att en förhöjd straffnivå som skapade utrymme för en ny-

anserad straffmätning kunde åstadkommas genom två olika lagstiftningsmetoder. Ett 

alternativ var att utöka den tidsbestämda straffskalan i skärpande riktning, det andra att 

förskriva livstidsstraffet som normalpåföljd för mord. Utredningens uppdrag var, enligt 

tilläggsdirektivet, att överväga om regeringens syften kunde tillgodoses genom en ut-

vidgad straffskala.
74

 Utredningen framhöll att ett införande av livstidsstraffet som nor-

malpåföljd för mord skulle påvisa samhällets definitiva avståndstagande. Brottsbalkens 

grövsta brott skulle därmed komma att erhålla det strängaste straffet. Utrymmet för en 

proportionellt differentierad straffmätning i förhållande till andra brott skulle därmed 

utökas. Straffnivåutredningen ansåg att ett livstidsstraff är bättre än ett tidsbestämt straff 

ur samhällsskyddsperspektiv, eftersom straff på viss tid omöjliggör ett beaktande av re-

cidivfaran.
75

  

 

                                                           
72 SOU 2007:90, s. 141, 146 f. 
73 SOU 2007:90, s. 136 f. 
74 Dir. 2007:137, s. 3.  
75 SOU 2007:90, s. 138 f. 
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Kritiken mot livstidsstraffet kan dock inte avfärdas. Livstidsstraffet anses vara missvi-

sande eftersom straffet i slutändan nästan undantagslöst tidsbestäms, i realiteten lever 

straffet alltså inte upp till dess ordalydelse. Vidare påpekar utredningen livstidsstraffets 

inhumanitet, den psykiska påverkan ovissheten innebär för den intagne samt svårigheten 

för kriminalvården att planera den intagnes återanpassning till ett liv i frihet när straffets 

längd är ovissts. Systemet för omvandling av livstidsstraffet har kritiserats för bristande 

rättssäkerhet. Anledningen är att omvandlingsprövningen baseras på den ursprungliga 

domen och ett begränsat material, varigenom bland annat recidivfaran ska bestämmas. 

Man gör med andra ord en bedömning utifrån vad som eventuellt kommer att hända i 

framtiden, ett område där det av förklarliga skäl råder rättsosäkerhet. Straffnivåutred-

ningen ser kritiskt på att det vid utdömande av livstidsstraffet inte går att överblicka på-

följdens omfång, eftersom straffets faktiska längd bedöms först i efterhand och inte i 

förväg. Risken för att omvandlingsprövningen och dess principiella grund kan komma 

att förändras i framtiden påtalas, något som skulle medföra att redan utdömda straff på-

verkas av en senare utveckling inom omvandlingspraxis. Ett införande av livstidsstraffet 

som normalpåföljd bedöms därför inte vara aktuellt. Istället framhölls att om livstids-

straffet reserverades för de allvarligaste fallen av mord skulle det medföra att den prin-

cipiella kritiken mot påföljden blir mindre berättigad samtidigt som livstidsstraffets 

symbolvärde upprätthålls.
76

   

 

Utredningen ansåg därför att en utvidgning av den tidsbestämde skalan i skärpande rikt-

ning, likt gällande rätt i våra nordiska grannländer,
77

 skulle utgöra utredningens för-

slag.
78

 Straffnivåutredningen presenterade därför förslaget om en straffskala innehållan-

de minst tio år och högst arton års fängelse eller livstid. Förslaget ansågs möjliggöra en 

mer nyanserad straffmätning och en höjd straffnivå för de tidsbestämda straffen. Även 

straffskalan för ett antal andra brott innehållande livstidsstraffet ändrades följdriktigt. 

Straffnivåutredningens förslag bifölls av riksdagen den 14 maj år 2009 och den nya 

straffskalan för mord trädde i kraft den 1 juli år 2009.
79 

 

 

                                                           
76 SOU 2007:90, s. 138 ff. 
77 Beträffande regleringen i övriga Norden kan kort anföras att Danmark och Island tillämpar en straffskala på fem år 

till livstid, varmed Danmarks tidsbestämda maximum är 16 år. På Island har livstidsstraffet inte tillämpats sedan nya 

strafflagstiftningen år 1940. I Finland är normalpåföljden för mord livstid men den lindrigare straffskalan om två till 

tolv års fängelse kan vid vissa omständigheter tillämpas. Norges straffskala är sex till 21 års fängelse samt möjlighe-

ten att döma till förvaring, ett i praktiken tidsobestämt straff, se SOU 2007:90, s. 99 ff. 
78 SOU 2007:90, s. 144 ff. 
79 2008/09:JuU17, s. 1, prop. 2008/09:118, s.5. 
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Lagändringen innebar en höjning av den generella straffnivån för mord och andra all-

varliga våldsbrott. Straffnivåutredningen motiverade straffhöjningen genom att hänvisa 

till samhällets minskade acceptans för våld samt ett ökat behov av en nyanserad straff-

mätning.
80

 Vidare anförde Straffnivåsutredningen att höjningen kunde inneha en indi-

rekt brottspreventiv funktion. En höjning av straffet för mord ansågs markera samhällets 

avståndstagande i stort. Beslutet ansågs även sända en signal till samhällets aktörer om 

att brottsförebyggande åtgärder bör prioriteras. Däremot ansågs förslaget inte få någon 

direkt brottsförebyggande avskräckande effekt.
81

 Troligen påverkades bedömningen av 

att NJA 2007 s. 194 resulterat i en, ur proportionalitetssynpunkt, svårmotiverad revide-

ring av straffnivån för mord. 

 

Förarbetena anger med tydlighet att lagstiftarens avsikt var att hela den tidsbestämda 

straffskalan ska användas vid domstolarnas straffmätning. Desto högre grad av försvå-

rande omständigheter desto högre upp på straffskalan bör straffet sättas.
82

 Livstidsstraf-

fet förbehålls de fall där 18 års fängelse inte anses tillräckligt ingripande.
83

 Högsta dom-

stolens högt ställda krav på att livstidsstraffet ska förbehållas de allvarligaste fallen av 

mord godtas därmed utan någon särskild diskussion. Författningskommentaren till lag-

ändringen anger att flerfaldigt uppsåtligt dödande, ansvar för mord tillsammans med 

annan allvarlig brottslighet eller återfall efter särskilt allvarlig brottslighet medför att ett 

mord uppfyller kvalifikationskravet för de allvarligaste fallen av mord.
84

 De exemplifie-

rade omständigheterna har tillämpats som ett uttömmande kvalifikationskrav. Trots att 

18 års fängelse inte ansetts tillräckligt ingripande har livstidsstraff alltså inte kunnat ut-

ges eftersom någon av de ovan exemplifierade omständigheterna inte ansetts föreligga. 

Kvalifikationskravet begränsar därmed möjligheten till straffmätningen på samma sätt 

som den äldre straffskalan för mord.
85

  

 

Straffnivåutredningen bedömde att införandet av en straffskala med 18 års fängelse inte 

skulle resultera i att en nedre omvandlingsgräns, samt att risken för en förhöjd omvand-

lingspraxis därmed inte bör överdrivas.
86

 Enligt 4 § st. 3 lag (2006:45) om omvandling 

                                                           
80 SOU 2007:90, s. 15 f., prop. 2008/09:118, s. 26. 
81 SOU 2007:90, s. 135 f. 
82 SOU 2007:90, s. 181 f. 
83 Prop. 2008/09:118, s. 48 f. 
84 Prop. 2008/09:118, s. 43. 
85 SOU 2007:90, s. 181 f. 
86 SOU 2007:90, s. 150. 
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av fängelse på livstid får det omvandlade fängelsestraffet dock inte understiga brottets 

tidsbestämda straffmaximum, varför 18 års fängelse bildar en nedre lägsta nivå för om-

vandling av livstidsstraffet. Troligen kommer detta påverka omvandlingspraxis eftersom 

det bör finnas viss diskrepans mellan den faktiska betydelsen av ett tidsbestämt straff 

och ett livstidsstraff. I den ursprungliga domen ansågs 18 års fängelse inte tillräckligt 

ingripande. För att omvandla ett livstidsstraff utdömt efter den utvidgade straffskalan 

till 18 års fängelse måste Örebro tingsrätt således anföra skäl för en straffmätning som 

efter beaktande av recidivfaran utmynnar i ett lägre straffvärde än lagakraftvunnen dom. 

Kvalifikationskravet för livstidsstraffet föranleder att straffet endast utges vid mycket 

höga straffvärden, ur proportionalitetssynpunkt förefaller det därmed besynnerligt om 

ett livstidsstraff efter omvandling inte upprätthåller straffvärde skillnaden mellan ett 

straff på viss tid och livstidsstraffet. Enligt min bedömning bör risken för förhöjd om-

vandlingspraxis därmed inte undervärderas.  

  

3.6 Straffskärpningsreformen år 2010 

Den 1 juli år 2010 infördes i 29 kap. 1 § BrB tillägget att domstolarna vid straffmät-

ningen ska beakta om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa el-

ler trygghet till person. Lagändringen ska tillämplighet vid allvarliga våldsbrott, där-

ibland mord, grov misshandel och annan misshandel av allvarligare slag. Avsikten var 

att åstadkomma en straffskärpning avseende allvarliga våldsbrott. Ett antal mer specifi-

cerade straffskärpnings exemplifieringar angavs för tydlighetens skull i propositionen.  

 

I propositionen föreskrevs att straffskalornas allra nedersta del inte ska användas samt 

att straffnivåerna ska höjas markant. Brott vars straffvärde tidigare bestämts till mellan 

sex och tolv månader anfördes efter 2010 års lagändring innebära ett straff som är två 

månader högre, jämfört med före lagändringen. Brott med ett till två års straffnivå bör 

straffskärpas med tre till fem månader, medan straffvärden på sex till åtta års fängelse 

skärptes med mellan tolv till 18 månaders strafftid. Lagstiftaren meddelades att domsto-

larna ska använda straffskalornas övre del i högre utsträckning än vad rättsutvecklingen 

hitintills påvisat. Därtill anfördes att skalans nedre del bör användas mer differentierat 

jämfört med tillämpningen före lagändringen år 2010.
87

  

 

                                                           
87 Prop. 2009/10:147, s. 41 f. 
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Lagstiften beställde alltså en generell straffhöjning beträffande allvarligare våldsbrott 

inklusive mord. Något behov av att höja och utvidga respektive brotts straffskala be-

dömdes inte föreligga. Jag tolkar det som en tillsägelse till domstolarna om att i enighet 

med förarbetenas anförda nivåer skärpa det enligt svensk straffmätningstradition lågt 

satta ingångsvärdet för straffmätningen, den så kallade utgångspunkten för straffvärdet. 

 

Högsta domstolen tillkännagav i NJA 2011 s. 89 åsikten att de i förarbetena angivna 

straffskärpningarna bör respekteras inom rättstillämpningen, så länge den åsyftade höj-

ningen bedöms förenlig med syftet bakom lagändringarna. Högsta domstolen kritiserade 

därefter särskilt tillägget i 29 kap. 1 § BrB och anmärkte att straffskalan inskränker möj-

ligheterna till beaktning.
88

 Straffhöjningstekniken bedömdes helt enkelt vara felvald. 

Innehållsmässigt ifrågasattes regleringens förenlighet med grundläggande straffrättsliga 

principer. Högsta domstolen ansåg vidare att de i förarbetena nämnda straffskärpningar-

na varken tog hänsyn till grundläggande gradindelningsprinciper för eller dess påverkan 

på straffmätningen. Högsta domstolen påpekade att om lagändringen tolkades bokstav-

lig skulle straffnivån hamna utanför tillämplig straffskala, något som strider mot första 

stycket i samma paragraf. 

 

Högsta domstolen anförde därefter att det får antas att lagstiftaren inte ämnat avvika 

från principer om gradindelningen och straffmätning, utan att lagstiftarens syfte endast 

var att påverka straffmätningen i skärpande riktning inom straffskalans ramar. Genom 

en förskjutning av gradindelningen anser domstolen att förarbetenas exemplifierade 

straffskärpning därmed blir en naturlig följd. Högsta domstolen fastslår därmed att lag-

stiftaren i själva verkat önskat en förskjutning varmed brottet bedöms infalla under en 

grövre rubricering. Förarbetena anger dock med tydlighet att lagstiftarens syfte var att 

korrigera rättstillämpningen eftersom den inte återspeglade samhällets syn på allvarliga 

våldsbrott, trots att erforderligt utrymme fanns inom respektive brotts straffskala.
89

 Nå-

gon gradförskjutning tycks således inte åsyftats.  

 

Lagrådet ställde sig kritisk till införandet av en generell regel i paragrafen samt att ordet 

”särskilt” uteslutits i syfte att klargöra att endast de i bestämmelsen angivna omständig-

heter får beaktas. Vanligen beaktas visserligen inga andra omständigheter men lagrådet 

                                                           
88 NJA 2011 s. 89 p. 8 och p. 10. 
89 Prop. 2009/10:147, s. 69. 
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framhöll att paragrafens förarbeten öppnat för att allmänpreventiva överväganden kan 

ges påverkan i vissa fall. Härtill hänvisades till att Högsta domstolen tagit beaktat en 

viss brottstyps ökade utbredning vid straffmätningen i både NJA 1989 s. 870 och NJA 

1991 s. 498.
90

 Av dessa skäl ansåg lagrådet att det var principiellt diskutabelt att införa 

en uttrycklig begränsning över vad som är möjligt att beakta. En sådan regelkonstruk-

tion bedömdes sakna förebild inom Brottsbalken samt närliggande områden. Det faktum 

att lagstiftaren genom detaljerade straffskärpningsexempel ansett sig lämplig att styra 

rättillämpningen utan att ett remitterat förslag i denna del funnits, framhåller lagrådet 

som anmärkningsvärt. Inom doktrinen har Jareborg och Zila ställt sig kritiska.
91

 Borge-

ke m.fl. ansluter sig till Högsta domstolens anförda kritik men belyser därtill den princi-

piella frågan om ansvarsfördelningen mellan lagstiftare och domstol. Artikelförfattarna 

drar beträffande lagändringens syfte slutsatsen att förarbetsuttalandena inte bör tolkas 

bokstavligt. Lagstiftarens avsikt med exemplifieringen kan inte ha varit mer vittgående 

än att klarlägga en straffhöjning, varför omräkningstabeller bör tillmätas försiktighet. 

En förskjuten gradindelning anses utgöra en naturlig konsekvens av lagstiftarens avsikt 

och författarna förutspår även en frimordigare användning av billighetsskälen.
92

  

 

Jag instämmer i lagrådets kritik, dock främst på grund av att den risk för dubbelbeakt-

ning som lagändringen innebär. Flertalet våldsbrott och däribland mord i synnerhet 

medför per definition alltid att allvarlig fara för liv, hälsa och trygghet funnits. En 

straffskärpning av mord på samma grund riskerar därför att medföra dubbelbeaktning 

till den åtalades nackdel. Önskas en straffskärpning kan en sådan vidtas utan frångående 

av straffmätningstraditioner och utan användande av tabellomvandlingar för straffvär-

den i skärpande syfte. Den politiskt svåraste lösningen utgör samtidigt den juridiskt bäs-

ta vägen. En enhetlig revision av aktuella våldsbrotts straffskalor skulle inte bara vara 

allmänt behövlig, utan även möjliggöra en tydlig proportionell höjning av miniminivån, 

varigenom önskad effekt därmed kan uppnås. En annan fördel med en sådan lösning är 

det att lag därigenom stiftas genom lag och inte genom förarbeten. Att kringskära möj-

ligheten till allmänpreventiva överväganden anser jag är lagstiftarens fulla rätt, men av 

lagrådets resonemang kan det dock utläsas tvivel kring om denna ändring av gällande 

rätt gjorts medvetet.  

                                                           
90 Prop. 2009/10:147, s. 70 f., prop. 1987/88:120, s. 80 f. 
91 Jareborg, Zila, (2010) s. 103. 
92 Borgeke m.fl., Straffvärdebedömningen av allvarliga våldsbrott, SvJT 2011 s. 71 ff. 



 
 

40 
 

 

Jag delar vidare doktrinens slutsats att lagstiftarens syfte med den exemplifierade straff-

höjningen var att i princip tvinga fram en motsvarande höjning av straffnivåerna. Där-

emot anser jag att lagstiftaren angett att utrymmet för den exemplifierade straffskärp-

ningen återfinns inom respektive brotts straffskala. En del av straffskalan vilken dom-

stolarna vanligen inte tillämpar. Exemplifieringen i förarbetena föranleder att en miss-

handel av normalgraden som tidigare bedömts inneha ett straffvärde om ett års fängelse 

efter straffreformen istället uppmäts till ungefär ett år och två månaders straffvärde. En 

grov misshandel som enligt tidigare praxis skulle resulterat i 18 månaders straffvärde 

uppmäts efter straffskärpningen till närmare två års fängelse. En synnerligen grov miss-

handel som tidigare hade uppmätts till sex års straffvärde tillmäts istället sju år och fem 

månaders fängelse. Utrymmen som alltså finns inom respektive brotts gradindelade 

straffskala. 

 

Min bedömning är att det finns en risk för att straffökningen kan komma att medföra en 

förskjutning av gradindelningen, i vissa fall. Det är möjligt att vissa fall skulle kunna 

föranleda en straffvärdebedömning motsvarande ett straffvärde grövre än brottets 

gradindelade straffskala eller ett straffvärde som helt faller utanför straffstadgandets 

skala. Men eftersom utgångspunkten för straffmätningen även vid gradindelade brott 

lokaliseras inom den nedre delen av straffskalan, nära minimum värdet, anser jag att 

risken för en fullständig förskjutning av gradindelning eller frångående av straffskalor 

inte är särskilt övergripande. Däremot är det anmärkningsvärt att lagstiftaren inte angett 

exemplifieringens begränsningar, undantag för att säkerställa att straffskärpningen inte 

medför att gärningens faktiska straffvärde hamnar utanför brottets abstrakta straffvärde. 

 

Min slutsats är att lagstiftaren varken avsett att omgradera brott eller att exempelvis låta 

straffvärdet för dråp falla utanför straffskalan för dråp och innanför straffskalan för 

mord. Bedöms straffvärdet för ett dråp, oaktat lagändringen, utgöra nio års fängelse så 

ska ingen straffskärpning utöver straffskalan företas enligt förarbetena. Anledningen är 

att exemplifieringen i propositionen syftar till att förmå domstolen att använda den övre 

delen av brottets straffskala, inte att straffskärpa utöver tillämplig straffskala. Beträffan-

de mord utgjorde 2010 års lagändring ytterligare en påminnelse om 2009 års uppmaning 

till förhöjd straffnivån. I förarbetena till lagändringen år 2009 anförde Straffnivåutred-
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ningen att man räknade med en genomsnittlig straffskärpning på två år för de tidsbe-

stämda straffen. Antalet livstidsstraff förväntades halveras varvid 16 års fängelse skulle 

utgöra genomsnittsstraffet i dessa fall.
93

  

 

I syfte att öka spännvidden vid straffmätningen ströks vissa kvalificerande rekvisit ur 29 

kap. 2-3 §§ BrB, paragraferna behölls dock exemplifierande.
94

 Lagrådet ifrågasatte om 

borttagandet och ersättandet av vissa kvalificerande rekvisit verkligen skulle resultera i 

de efterfrågade konsekvenserna. Exempelvis huruvida införandet av stor hänsynslöshet 

istället för särskild hänsynslöshet eller utbytandet av grovt till uppenbart kränkande be-

teende medför att det angivna syftet om ökat genomslag skulle uppnås. Beträffande 

borttagandet av det kvalificerande rekvisitet beträffande brott grundat på omdömeslös-

het varnade lagrådet för en icke ändamålsenlig utvidgning.
95

 Återfallsskärpningen 

genomfördes genom en samtida revidering av 29 kap. 4 § BrB, vars syfte var att på ett 

enhetligt sätt öka användningen av återfallsskärpning. Enligt Åklagarmyndighetens 

kartläggning av påföljdspraxis gavs återfall endast begränsad betydelse vid bestämman-

det av straff för allvarliga våldsbrott. Beträffande brott i allmänhet förekom återfalls-

skärpning i både ojämn och en överlag ringa omfattning. Remissinstanserna framförde 

att en ökad återfallsskärpning inte var förenlig med proportionalitets- och ekvivalens-

principen. Istället anfördes att återfall endast bör föranleda förverkande av tidigare dömt 

straff samt påverka påföljdsvalet. Lagrådsyttrandet innehöll ingen särskilt kritik gent-

emot ändringen av återfallsparagrafen.
96

  

 

Den 2 februari år 2012 gav regeringen Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera 

om en förhöjd straffnivå med ökad spridning inom straffskalan åstadkommits för allvar-

liga våldsbrott och huruvida en ökad återfallsskärpning uppnåtts. Uppdraget ska redovi-

sas senast den 15 mars 2014.
 97

 Redan den 4 mars år 2013 kritiserade dock justitieminis-

tern kritik mot domstolarnas rättstillämpning. I artikeln ”Domstolarna följer inte våra 

direktiv om straffskärpning” riktas inte bara skarp kritik utan i praktiken anklagas 

rättstillämpningen för att bedriva lagtrots. Bakgrunden är att Brottsförebyggande rådets 

preliminära statistik påvisar att den efterfrågade förhöjda straffnivå endast varade under 

                                                           
93 Prop. 2008/09:118, s. 41. 
94 Prop. 2009/10:147, s. 42. 
95 Prop. 2009/10:147, s. 71 f. 
96 Prop. 2009/10:147, s. 31 ff., s. 45 ff., s. 71 f. 
97 Ju 2012/860/KRIM, s. 1 ff. 
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ungefär sex månader, varefter straffnivån åter sänktes. Jämförs straffnivån år 2011 med 

statistiken före 2010 års lagändring har endast en marginell höjning skett. Ask anför hon 

finner resultatet anmärkningsvärt mot bakgrund av den tydlighet som präglade 2010 års 

straffskärpningsreform.
98

 En utredning har redan fått i uppdrag att ta fram lagförslag 

vilka garanterar att lagstiftarens skärpta syn på allvarliga våldsbrott får effekt.
99

 Brotts-

förebyggande har i sammanhanget understrukit risken med att dra för långtgående slut-

satser av preliminära resultat.
100

 

 

I kombination med utvecklingen i praxis har lagändringarna resulterat i en rättsutveck-

ling som liknar den i Danmark varmed antalet livstidsdomar minskat kraftigt. Brottsfö-

rebyggande rådets statistik visar en reducering på ungefär 75 procent sedan år 2007, år 

2011 utdömdes endast fem livstidsstraff.
101

 De senaste årens lagändringar har i avvaktan 

på uppföljning i praxis resulterat i osäkerhet beträffande flera delmoment i straffmät-

ningen av mord. Vilken sammansättning av omständigheter som ska anses föranleda 

vilka straffnivåer och hur olika omständigheter bör viktas, är frågor vilka inte besvarats 

av varken lagstiftare eller Högsta domstolen. Lagstiftaren har exemplifierat vilka om-

ständigheter som kan föranleda att ett mord ska bestraffas med livstid, men exemplifie-

ringen har i rättstillämpningen erhållit uttömmande verkan. Osäkerhet råder följaktligen 

kring vad som är gällande rätt beträffande gränsdragningen gentemot livstidsstraffet. I 

avvaktan på ett klargörande från Högsta domstolen råder restriktivitet såväl beträffande 

utvecklingen av en förhöjd straffnivå inom den tidsbestämda straffskalan som beträf-

fande möjligheterna att döma till livstids fängelse. 

 

3.7 Omständigheter vilka inte fastställts i lag 

Någon uttömmande diskussion beträffande vilka omständigheter som ska beaktas vid 

straffmätningen av mord har inte företagits i varken praxis eller förarbeten. I lag angiv-

na omständigheter ”ska” beaktas respektive ”får” alltid beaktas vid straffmätning enligt 

Brottsbalken.
102

 Vilka omständigheter som inte anges i lag men som ändock bör beaktas 

vid straffmätningen av mord samt vilken styrka dessa försvårande omständigheter bör 

                                                           
98 Ask, Domstolarna följer inte våra direktiv om straffskärpning, Dagens Nyheter den 4 mars år 2013. 
99 Dir. 2013:30, s. 1 ff. 
100Hambraeus, Ask kritiserar domstolar för att inte höja straffen, Sveriges Radio den 4 mars år 2013. 
101 BRÅ, Kriminalstatistik 2011, s. 258. 
102 Lagstadgade omständigheter utgör de omständigheter som särskilt ska beaktas enligt 29 kap. 2-3 §§ BrB, omstän-

digheter som ska beaktas anges i 29 kap. 1 § BrB, 29 kap. 4 § BrB återfallsskärpning samt 29 kap. 5 § BrB de så kal-

lade billighetsskälen. Anförda under 2.3 Straffmätning beträffande vuxna lagöverträdare. 
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erhålla är däremot inte helt klarlagt. Genom beaktande av äldre praxis, vilken i viss ut-

sträckning kommenterats i doktrin, framkommer vilka omständigheter som åtminstone 

tidigare aktualiserats vid straffmätningen av mord. Något skäl till varför dessa omstän-

digheter inte skulle kunna göras gällande efter den nya straffskalans införande kan inte 

finnas. Huruvida dessa försvårande omständigheter kan föranleda att livstidsstraffet ak-

tualiseras är dock oklart i avvaktan på klargörande från Högsta domstolen. Av äldre 

praxis och förarbetsuttalanden framkommer att samma omständigheter som anförs be-

träffande rubriceringsvalet mellan mord och dråp även beaktats vid straffmätningen för 

mord. Beaktandet sker genom den helhetsbedömning som fastställer straffvärdet i må-

let. 

 

Utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda
103

 konstaterade efter studier av 

straffmätningen för mord i praxis och förarbeten, att valet mellan ett tidsbestämt straff 

och livstidsstraffet baserats på samma omständigheter som beaktades beträffande gär-

ningens rubricering som mord. Intressant är även att utredningen drog slutsatsen att det 

är långt ifrån klarlagt vid vilka fall en gärning ska bedömas som mord respektive dråp. 

Plötslig stark affekt orsakad av någon form av provokation likväl som kortvarigt hän-

delseförlopp utgör två förmildrande omständigheter vilka Högsta domstolen beaktat i 

fall där gärningen rubricerats som dråp. Försvårande omständigheter vilka vanligen be-

aktas vid rubriceringen mord är oprovocerat våld mot ett skyddslöst offer, utdraget hän-

delseförlopp samt att offret varit närstående till gärningsmannen.
104

  

 

Straffnivåutredningen ansåg att Högsta domstolens uttalande i NJA 2007 s. 194 möjlig-

gjort att överskjutande försvårande omständigheter som inte kunnat beaktas uttömman-

de vid gärningens rubricering istället tillåts påverka straffmätningen. För att aktualisera 

livstidsstraffet krävs således ett betydande mått av överskjutande försvårande omstän-

digheter. Vidare anfördes att Högsta domstolen ansett att ett sådant överskott funnits då 

gärningen begåtts med kniv mot en skyddslös närstående i dennes hem. Däremot ansågs 

det försvårande överskottet inte kunna uppmätas sådan tyngd att livstidsstraffet kunde 

aktualiseras.
105

 

 

                                                           
103 Utredningen tog namnet: Utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda, Ju 2000:10. 
104 SOU 2002:26, s. 56 ff., prop. 2008/09:118, s. 21. 
105 SOU 2007:90, s. 134 f. 
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Nils Rydgren har i Fängelse på livstid - Lagens strängaste straff dragit slutsatser beträf-

fande vilka fem huvudfaktorer som mellan år 1965-1989 föranlett livstidsstraff. Grym-

het, definierat som misshandel eller utnyttjande av hjälplöst tillstånd på sådant sätt att 

stark dödsångest uppstår, utgör den första faktorn som historiskt sett vanligen beaktats i 

de fall livstid utdömts. Noggrann planering och försök att dölja mordet faller under för-

slagenhet, en annan omständighet som föranlett livstidsstraff. Mord som företas i syfte 

att främja rån eller annat brott utgör den tredje faktorn som kan föranleda livstidsstraff. 

Särskilt allvarligt bedöms förekomsten av flerfaldig allvarlig brottslighet varmed gär-

ningsmannen ska dömas eller har dömts för flera fall av uppsåtligt dödande. Den femte 

faktorn som vanligen beaktas vid bedömning av om livstidsstraffet bör utges eller inte 

hänför sig till gärningsmannens person. Medan låg ålder eller själslig abnormitet vanli-

gen utgjort skäl för att mildra straffet anses gärningsmannens tidigare brottslighet föran-

leda skäl för livstidsstraffet.
106

 Jareborg har framfört att omständigheterna grymhet, för-

slagenhet och dödande i medgärningsmannaskap medför att det uppsåtliga dödandet 

inte kan bedömas som mindre grovt. Dödande i samband med annat brott, utnyttjandet 

av allmän fara samt dödande av en nära anhörig försvårar i motsvarande grad.
107

  

 

Straffnivåutredningens delbetänkande
108

 anger att samma omständigheter som påverkar 

straffnivån inom den tidsbestämda straffskalan även motiverar ett utdömande av livs-

tidsstraffet. Det är särskilt försvårande om brottet riktats mot flera offer, inneburit ett 

angrepp mot någon i dennes tjänsteutövning eller att mordet begåtts med terroristavsikt 

eller i samband med folkmord. Syftar mordet till att främja eller dölja annan brottslighet 

eller utgör brottet återfall i ett mycket allvarligt våldsbrott är det särskilt allvarligt. För-

svårande är om mordet föregåtts av noggrann planering eller präglats av annan särskild 

förslagenhet. Har offret tvingats utstå utdraget lidande bedöms gärningen vara särskilt 

hänsynslös till sin karaktär. Har någon närstående till offret, exempelvis dennes barn, 

bevittnat gärningen ska det verka försvårande. Riktas brottet mot en närstående till gär-

ningsmannen, mot ett skyddslöst offer eller har gärningsmannen tidigare angripit offret, 

är det försvårande. Har gärningsförloppet varit hastigt varmed gärningsmannen haft svå-

righet att besinna sig, är det förmildrande. Förgicks uppsåtligt dödande av kraftig pro-

vokation eller har brottet begåtts under påverkan av psykisk störning eller starkt nedsatt 

                                                           
106 Rydgren, (1989) s. 11 ff., genom hänvisning i SOU 2002:26, s. 63 f. 
107 Jareborg, (1984) s. 186 f. 
108 Straffskalan för mord, SOU 2007:90. 
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kontrollförmåga av annan orsak, bör detta verka mildrande. Uppräkningen är exemplifi-

erande, en helhetsbedömning måste vidtas eftersom olika omständigheter kan före-

komma i olika grad, likväl som reglerna i 29 kap. BrB måste beaktas.
109

   

 

I proposition 2008/09:118 föreskrivs inte bara att förekomsten av flera fall av uppsåtligt 

dödande försvårar straffvärdet utan att även flerfaldig brottslighet samt återfall verkar 

straffskärpande. Vidare anförs att noggrann planering eller brott präglat av särskild för-

slagenhet är försvårande. Om en särskiljning avsetts eller om noggrann planering utgör 

särskild förslagenhet är oklart, eftersom ytterligare omnämnande inte sker. Indelning i 

särskilt försvårande respektive försvårande omständigheter som anförs in 2007 års fö-

rarbeten berörs inte. De allvarligaste fallen av mord definieras som de fall där det finns 

skäl att utge ett strängare straff än 18 års fängelse. Detta exemplifieras med förekomsten 

av flera fall av mord, mord samt annan allvarlig brottslighet eller återfall i särskilt all-

varlig brottslighet. Föreligger omständigheter vilka medför att gärningen angränsar till 

dråp bör tio års fängelse utdömas. Straffsatsen bör motsvara antalet föreliggande försvå-

rande omständigheter.
110

  

 

Praxis är dock varken klar eller tydlig, och ett förtydligande avgörande från Högsta 

domstolen saknas ännu. I avvaktan på ett sådant tycks domstolarna vara restriktiva med 

att utge livstid även om flera av de ovan anförda omständigheterna föreligger. Däremot 

har jag inte funnit någon större tendens till att beakta andra omständigheter än de ovan 

angivna samt övriga i lag stadgade omständigheter. Undantaget utgör beaktandet av viss 

planering, en omständighet som jag inte lyckats hänföra till någon i lag eller förarbeten 

dokumenterad beaktningsvärd försvårande omständighet. Ändock beaktas viss plane-

ring som försvårande vid flertalet av de analyserade straffmätningarna, däremot anförs 

omständigheten aldrig vid rubriceringsbedömningen. 

 

3.8 Riksåklagarens beskrivning av rättsläget 

Riksåklagaren har vid ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen betonat be-

hovet av ett vägledande avgörande beträffande straffmätningen för mord enligt den nya 

straffskalan. Konkret vägledning beträffande utgångspunkten för straffmätningen och 

                                                           
109 SOU 2007:90, s. 182 f. 
110 Prop. 2008/09:118, s. 43. 
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hur olika omständigheter ska påverka straffmätningen saknas. Åklagarmyndighetens 

granskning av underinstanserna visar på att rättstillämpningen inte är enhetlig och dom-

stolarna är mycket restriktiva med att anföra att livstidsstraffet kan aktualiseras.
111

  

 

Minimistraffet på tio års fängelse bör enligt Riksåklagaren inte användas som en så kal-

lad utgångspunkt vid straffmätningen, eftersom straffnivån i förarbetena reserverats för 

mord som angränsar till dråp. Utgångspunkten för straffmätningen av mord föreslås bli 

14 års straffvärde, varmed en nyanserad straffmätning över hela straffskalan möjlig-

görs.
112

 

 

Riksåklagaren understryker slutligen behovet av ett klargörande från Högsta domstolen 

beträffande vilka omständigheter som bedöms aktualisera livstidsstraffet. Ett ställnings-

tagande huruvida de i förarbetena exemplifierade omständigheternas även fortsättnings-

vis bör ges uttömmande verkan inom rättstillämpningen efterfrågas. Riksåklagaren und-

rar vidare om det är korrekt att uppfatta domstolens anförande i NJA 2007 s. 194 som 

att mord på en skyddslös närstående i dennes hem aldrig kan utgöra ett av de allvarli-

gaste fallen av mord.
113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 ÅM 2012/8071, s. 6 ff. 
112 ÅM 2012/6667, s. 9 ff., prop. 2008/09:118, s. 43. 
113 ÅM 2012/8071, s. 6ff. 
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4. Straffmätning av mord i rättstillämpningen 

4.1 Frågeställning 

I avsaknad av vägledande avgöranden från Högsta domstolen har 78 domar från tings-

rätter och hovrätter granskats för att analysera ett antal frågor om rättsläget. De fråge-

ställningar som kommer att beröras inom denna del av analysen berör straffmätningen 

av den utvidgade straffskalan. Tyder de analyserade domarna på att den utvidgade 

straffskalan tillämpats på ett nyanserat sätt med en förhöjd straffnivå? Råder ekvivalens 

beträffande vilka omständigheter som beaktats enligt domskälen och de omständigheter 

som faktiskt förekommit enligt domsmaterialet?  Råder proportionalitet mellan de i do-

men beaktade försvårande och förmildrande omständigheternas antal och den utdömda 

straffnivån? Vilka eller vilken omfattning av försvårande och förmildrande omständig-

heter krävs för att straffmätningen ska resultera i att domstolen anser att mordet är hän-

förligt till de allvarligaste fallen av mord? Finns det något mönster mellan hur många 

försvårande och förmildrande omständigheter som beaktats jämfört med vart på straff-

skalan domstolen anfört målet? Vilken kombination av omständigheter krävs för att 

mordet ska anses kvalificera för livstidsstraffet? 

 

4.2 Tillämpningen av den utvidgade straffskalan för mord 

4.2.1 Sammanställningens metodik 

För att kunna besvara frågeställningen har tabeller sammanställts innehållande domar 

ordnade utifrån straffvärdet. Syftet med tabellerna är att lättöverskådligt presentera hur 

straffskalan för mord tillämpats. För att kunna särskilja i vilken mån förekomsten av 

flerfaldig brottslighet påverkat spridningen på straffskalan, har samtliga mål granskats 

för att utröna straffvärdet för mordet särskiljt övrig brottslighet. För de fall straffmät-

ningen vid flerfaldig brottslighet inte enbart baseras på en straffvärdet av mordet och 

något straffvärde för mordet särskiljt inte angetts i domskälen, har fotnotssystem an-

vänts för att klargöra exkluderingen av dessa fall inom varje påföljdsnivå. Domstolarnas 

bedömning av straffvärdet har granskats utifrån beaktande av gängse straffmätnings-

principer (resultaten kan utläsas från tabellens fotnotsangivelser). Eftersom arbetets se-

nare tabeller delvis bygger på här anförda straffvärden för morden enskilt, har den första 

tabellen notats extensivt i strävan att ge kortfattad information om det statistiska under-

laget. Påföljden och straffvärdet för mordet särskiljt övrig brottslighet anges i hela årtal. 
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Tabellens första kolumn anger varje årtal inom straffskalan samt livstid, eftersom åtalet 

även kan ogillas har alternativet ogillande förts in i tabellen. Efterföljande kolumner an-

ger domarnas spridning inom straffskalan. Siffran tre i första kolumnen anger att tio års 

straffvärde utgjort påföljden i endast tre domar. I den tredje kolumnen anger siffran tre 

att antalet domar där mordet enskilt bestämts till tio års straffvärde är tre till antalet. 

Siffran noll står för att inga domar har utdömts med den påföljden respektive inga do-

mar förekommer där mordet enskilt bedömts motivera straffvärdet noll. Tabellens fjärde 

kolumn anger i klargörande syfte antalet domar varmed straffvärdet för mordet enskilt 

inte kunnat utrönas med säkerhet, även dessa domar anges ordnade efter domens på-

följd.  

 

För att få en sammantagen bild över hur olika straffnivåer inom straffskalan används, 

har straffvärdet för mordet grupperats efter angivna straffnivåer. Resultaten av den 

sammantagna bedömningen anges i både antal och procent för att på ett översiktligt sätt 

tydliggöra fördelningen inom straffskalan. Den femte kolumnen anger hur många domar 

som hamnar inom respektive påföljdsspann, exempelvis anges att nio domar resulterat i 

en påföljd på mellan 10-12 år. Den sjätte kolumnen anger den procentuella fördelningen 

som antalet i kolumn fem utgör. Exempelvis anges i kolumn nummer sex att 11,68 pro-

cent av domarna har getts en påföljd inom påföljdsnivån 10-12 års fängelse. Samma 

systematik har använts beträffande straffvärdet för mordet enskilt. Kolumn nummer sju 

anger fördelningen beträffande de angivna straffnivåerna i antal och kolumn åtta anger 

den procentuella fördelningen jämfört med det totala antalet domar där straffvärdet för 

mordet enskilt kunnat utrönas. 
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114 En dom baserad på äldre lag men efter lagändringen. 
115 Inklusive B1909-10,  avseende tolv år sex månader. 
116 I B1909-10 straffvärdet tolv år för mordet särskilt övriga brott, totalpåföljden var tolv år sex månader. 
117 B2839-10, straffvärdet för mordet uppmäts troligen till cirka tio till elva år, av totalt straffvärdet tolv år. Straffvär-

det uträknat efter straffminimum för grov fridskränkning och grov misshandel samt sammanräkning enligt aspera-

tionsprincipen. 
118 Se not 98. 
119 Ökningen beror på att B1656-11 med påföljd 17 år i hovrättens domskäl går att utläsa att mord, inkluderat 

griftefridsbrottet, ger straffvärdet 16 år. Tingsrätten dömer inte till griftefridsbrottet särskilt, hovrätten ansluter till 

tingsrättens bedömning av mordets straffvärde varför hovrättens särbedömning av griftefridsbrottet inte bedöms 

påverkar straffvärdet. Orsaken till att 17 års fängelse dömdes ut var att hovrätten dömde för våldtäckt mot barn och 

angav att det hade straffvärdet ett år sammanräknat med mordet alltså totalt 17 år. 
120  B4171-10 har exkluderats eftersom straffvärdet för mordet enskilt inte kan särskiljas, troligen avses dock ett 

straffvärde om cirka 15-18 år för mordet enskilt. 
121 B4171-10, straffvärdet för mordet kan inte särskiljas helt, mordet inklusive grov stöld (med straffskala sex mån-

sex år) uppmäts till straffvärdet 16 år, återfallsskärpningen resulterar i straffvärdet 18 år. Straffvärdet för mord bör 

efter sammanräkning enligt asperationsprincipen vara maximalt 17 år och sju månader respektive som lägst 15 år och 

sju månader. Detta om återfallsskärpningen på grund av mordet särskiljs, dock vidtas återfallsskärpningen då mordet 

innebär återfall i allvarlig brottslighet. 
122 Två domar är utdömda efter äldre lag, varav en inkluderat utvisning, dömd man efter lagändringen, en livstidsdom 

enligt äldre lag då ny lag även den skulle gett livstid. 
123 B211-12, Hovrätten anger i målet att mordet avgör om påföljden blir livstid eller inte, varpå livstid väljs, detta 

tolkas som att mordet uppmättas till livstid. 
124 B2254-10, livstid avseende 2 mord ingen separat bedömning anges för respektive mords straffvärde varför inget 

med säkerhet kan sägas men båda åtalspunkterna är mord. 1478-09 och 2863-09, endast ett samlat straffvärdet angett, 

anses inte tillräckligt att öka på påföljdsvalet tio år, varav livstid väljs. Troligen ansågs mordet utgöra mer än tio års 

fängelse i annat fall hade domstolen enligt humanitetsprincipen inte kunnat välja livstidsstraffet. Uträknat, maximala 

straffvärdet för mord, efter straffminimum för grovt rån, försök till rån och två rån, samt utefter gängse 

sammanräkningsprinciper för straffvärden vid flera brott, resulterar i att straffvärde för övriga brott minst bör ha varit 

cirka 2 år 8 månader. Om livstidsstraffet räknas som 21 år utgör då straffvärdet för mordet maximalt ca 18-19 år, det 

vill säga ett straffvärde för mord om mer än tio år men maximalt 18-19 år. Värdet bedöms för osäkert för att anges 

bestämt i tabellen. B199-10 och B5950-10, går ej bedöma straffvärdet för mordet särskilt från grov mordbrand och 

mordförsök vid samma gärning. Livstidsdomarna B19717-10 och B5643-11 anger ej särskilt straffvärde för mordet, 

TR anger att mordet inklusive mordförsöken ger straffvärde över 18 år och hovrätten anger att mordet straffvärde 

ligger i den övre delen av skalan för viss tid, exakt värde kan därmed ej bestämmas. 
125 Inkluderat B2254-10 där livstid utdömts för två fall av mord utan separat bedömning men båda brotten är mord. 
126 Varav tre domar baserats på äldre lag trots att förhandlingar inletts efter lagändringen trätt i kraft. En av dessa tre 

domar gäller livstidsdom enligt äldre lag varmed domskälen anger att äldre lag tillämpats eftersom ny lag inte skulle 

resulterat i mildare dom. 

1. Straf-

fets 

längd 

 i år 

Ink ev. 

utvis-

ning 

2. Antalet 

domar 

med på-

följd: 

3. Antalet 

domar där 

straffvärdet 

för mordet 

enskilt är: 

4. Antalet 

domar där 

straffvärdet 

för mordet 

enskilt ej 

angetts: 

5. Antalet 

domar 

inom på-

följd span-

net:  

6. Utgör 

andel (%) 

7. Antalet domar 

(inom) där 

straffvärdet för 

mordet bestämts 

till straffnivån:  

8. Utgör 

andel (%) 

Ogillande 

10 år 

1 

3114 

1 

3 

0 

0 

Ogillande=1 

  

1,29% Ogillande= 1 

 

1,40 % 

11 år 0 0 0     

12 år 6115 5116 1117 10-12 år=9 11,68% 10-12 år= 9118 12,67% 

13 år 1 1 0     

14 år 6 6 0 13-14=7 9,09% 13-14= 7 9,85% 

15 år 8 8 0     

16 år 8 9119 0 15-16=16 20,77% 15-16= 17120 23,94% 

17 år 3 3 0     

18 år 16 15 1121 17-18=19 24,67% 17-18= 18 25,35% 

Livstid 25122 18123 7124 Livstid=25 32,46% Livstid= 19125 26,76% 

Totalt 77  69 9 77  71+exl 6   

Utvisning 17126 17      
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4.2.2 Tillämpas den utvidgade straffskalan på ett nyanserat sätt 

Analysen visar att antalet domar där det enskilda straffvärdet för mordet inte klart an-

getts i domskälen är relativt få. Sju av de totalt nio fallen rör påföljden livstid. Analysen 

av den utvidgade skalans tillämpning påverkas därmed endast i begränsad utsträckning. 

Jämförelsen mellan påföljdsvalet och mordets enskilda straffvärde påvisar en ytterst mi-

nimal diskrepans. Vid en procentuell jämförelse får denna minimalt genomslag, istället 

framträder likheterna. Resultaten visar att det finns en spridning inom den tidsbestämda 

skalan samt att en majoritet av straffvärdena avseende mord bedömts ligga inom straff-

skalans övre del.  

 

Baserat på den statistiska sammanställningen av de 78 domar som granskats kan man 

dra slutsatsen att domstolarna i princip verkar utnyttja hela den utvidgade straffskalan. 

Däremot påvisar resultatet att påföljdsvalet elva års fängelse aldrig valts, vare sig som 

slutpåföljd eller som enskilt angivet straffvärde för mordet. Påföljdsvalet 13 års fängelse 

har endast använts en gång. Mot bakgrund av att tolv års fängelse och 14 års fängelse 

väljs ungefär fem gånger så frekvent förefaller detta mycket intressant. Minimistraffet 

tio års fängelse samt påföljdsvalet 17 år har utdömts tre gånger vardera. Övriga på-

följdsval väljs därmed minst 50 procent så frekvent. Det bör påpekas att statistiska utfall 

aldrig kan anges helt befriade från slumpmässig påverkan eller subjektivitet, trots att 

analysmetodik och att det statistiska materialets omfattning reglerats just i syfte att mot-

verka sådana inslag. Statistiken visar en tydlig tendens, både den nedre och övre delen 

av straffskalan används men att tillämpningen inskränkts till vissa tidslängder. Resulta-

tet tyder på att domstolarna endast använder vissa årtal inom straffskalan medan andra 

straffnivåer i princip inte används. 

 

Fåtalet utdömda straff på miniminivån är förklarligt. Tio år straffvärde kan nämligen 

enligt anföranden i förarbetena endast aktualiseras i fall där mordet angränsar till dråp. 

Följaktligen krävs det att domstolen ”fallit över” till rubriceringen mord men att inga 

försvårande omständigheter därutöver föranleder en skärpt bedömning samtidigt som 

förmildrande omständigheter finns. Majoriteten av alla här undersökta mord innehåller 

inte sådana omfattande förmildrande skäl varmed den ringa statistiska förekomsten av 

straffvärdet tio år bland de 78 granskade domarna är logiskt förklarlig. Varken praxis 

eller förarbeten kan dock erbjuda en förklaring till den restriktiva förekomsten av mord 
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som uppmäts till ett straffvärde på 17 år. Trots at det föreligger större hårdare krav och 

restriktivitet beträffande den tidsbestämda straffskalans maximum, väljs 18 års fängelse 

relativt ofta och 17 års fängelse har endast använts tre gånger. Troligen är det så att 

domstolarna ofta ansett att antingen stannar straffvärdet inom straffnivån 15-16 års 

fängelse eller har 18 år straffmaximum aktualiserats.  

 

Straffnivån 15-16 år respektive straffnivån 17-18 år väljs båda dubbelt så ofta som 

straffnivån 13-14 års fängelse. Min bedömning är att de analyserade domarna tyder på 

att en viss tröskeleffekt har utvecklats. Vissa straffsatser angränsande till mer strategiska 

straffmätningsstationer verkar inte användas. Konsekvensen blir att den faktiska straff-

skalan för mord i praktiken utgörs av straffmätningsstationerna 12, 14, 15, 16 och 18 år. 

Straffskalan har alltså inte tillämpats helt ändamålsenligt. Lagstiftarens åsyftade ut-

rymme för att möjliggöra en nyanserad straffmätning har till viss del kringskurits av 

rättstillämpningen. För att kunna belägga huruvida denna tendens utgör ett faktum i 

svensk rättstillämpning måste samtliga domar avseende mord granskas. Denna fram-

ställning är framtagen i syfte att belysa tendenser beträffande de analyserade domarna 

och inget annat. Däremot kan inga skäl anföras till varför urvalet inte skulle vara repre-

sentativt för helheten. 

 

4.2.3 Resulterade den nya straffskalan i en förhöjd straffnivå 

75 procent av de undersökta domarnas straffvärden har placerats inom den utökade tids-

bestämda straffskalans övre del. Straffnivåerna 15-16 år, 17-18 år och livstidsstraffet 

väljs ungefär lika frekvent. När en domstol väljer att använda den utvidgade tidsbe-

stämda straffskalan väljer domstolen alltså ett straffvärde om minst 15 års fängelse i 

majoriteten av de undersökta fallen. Statistiken från de granskade domarna tyder på att 

domstolarna tillämpar en hög straffnivå. Den utvidgade straffskalan skulle möjliggöra 

en nyanserad straffmätning samt straffskärpning avseende de tidsbestämda straffen. Den 

utvidgade skalan medförde en straffskärpning av de tidsbestämda straffen, men en an-

nan utveckling hade varit omöjlig. Införandet av den nya straffskalan innebar i sig en 

straffskärpning avseende de tidsbestämda straffen, eftersom den tidigare tidsbestämda 

straffskalan hade tio års fängelse som maximum medan den nya gavs 10 års fängelse 

som straffminimum. Enda möjligheten att inte åstadkomma en straffhöjning av de tids-
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bestämda straffen skulle således vara om domstolarna tillämpade endast den nya straff-

skalans straffminimum. 

 

4.2.3.1 Tillämpad komparativ metod  

För att jämföra om några straffhöjningstendenser kan härledas före respektive efter 

straffskärpningsreformen har de analyserade domarna uppdelats i tre grupper efter den 

tidpunkt då dom meddelats i målet. Uppdelningen har gjort på detta sätt eftersom tid-

punkten för domen avgör vilken lag som ska tillämpas. Den lag som gällde då gärning-

en utfördes ska som huvudregel alltid tillämpas, men det finns undantag. Enligt 5 § st. 2 

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken, ska domen grundas på den lag som trätt i 

kraft vid tidpunkten för meddelandet av domen, förutsatt att tillämpandet av denna sena-

re lag medför en för gärningsmannen mildare bedömning. Särskilda övergångsregler har 

inte stadgats beträffande lagändringen år 2009, vilket medför att brottsbalkens över-

gångsreglering därmed blir gällande. Tre tidsperioder har valts eftersom straffnivån ef-

ter 2009 års lagändring måste jämföras med utvecklingen efter straffskärpningsreformen 

år 2010, som i sin tur bör jämföras med straffnivån i dagsläget för att eventuella straff-

skärpningar ska kunna beläggas.
127

  

 

I likhet med tidigare tabell anger den första kolumnen samtliga straffnivåer i hela årtal, 

livstid och ogillande. Beträffande samtliga tre grupper av domar, anger varje grupps för-

sta kolumn (kolumn 2, 5 och 8) antalet domar vars påföljd nått respektive straffnivå på 

skalan. Var grupps nästkommande kolumn (kolumn 3, 6 och 9) anger antalet domar där 

mordet enskilt erhållit respektive straffnivå på straffskalan. Enligt samma systematik 

anger var grupps tredje kolumn (kolumn 4, 7 och 10) den procentuella fördelningen som 

antalet domar i föregående kolumn utgör inom straffskalan. Procentandelen har uträk-

nats i syfte att visa den översiktliga fördelningen inom straffskalan under samtliga tre 

tidsperioder, i syfte att härleda eventuella tendenser till förhöjd straffnivå. Exempelvis 

visar kolumn 5-7 statistik för domar avkunnade inom ett år efter den 1 juli år 2010 då 

straffskärpningsreformen trädde i kraft. Kolumn 5 visar antalet påföljder inom respekti-

ve straffnivå. Kolumn 6 anger motsvarande antal beträffande straffvärdet för mordet 

enskild och kolumn 7 anger det senare antalet i procent. 

 

                                                           
127 5 § 2 st. Lagen (1964:163) om införande av brottsbalken, kommenterad i prop. 1964:10, s. 98 ff., s. 316 ff. och 

345 f., samt NJA II 1964 s. 102. 

http://zeteo.nj.se.ezproxy.its.uu.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xnja_ii_1964q102x_lopnr34
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4.2.3.2 Bedömning av straffnivåns utveckling 

Vid sammanställning av statistik ökar risken för slumpmässiga utfall. Jämförelsen kom-

pliceras även av att antalet domar resulterande i låga straffvärden efter den 1 juli år 

2010 är få. Efter den 1 juli år 2010 ansågs endast ett mord motsvara 13 års straffvärde 

och efter den 1 juli år 2011 utdömdes 12 års bara en enda gång. Jämförs andelen domar 

med straffvärde 15 år till livstid inom varje tidsperiod kan eventuella mer generella ten-

denser särskådas. Resultatet visar att 2010 års lagändring resulterade i en generell straff-

skärpning, men därefter har straffnivån reducerats betydligt. Efter straffskalans införan-

de erhöll ungefär 67 procent av domarna ett straffvärde på mer än 15 år. Motsvarande 

andel efter straffskärpningsreformen år 2010 var 92 procent. Efter den 1 juli 2011 och 

fram till mars år 2013 ansågs endast 73 procent av domarna nå ett straffvärde över 15 

år.  

 

                                                           
128 Inklusive B1656-17 mordet inklusive griftefrid 16 år inkluderas. Tingsrätten dömer inte till griftefridsbrottet 

särskilt, hovrätten ansluter till tingsrättens bedömning av mordets straffvärde varför hovrättens särbedömning av 

griftefridsbrottet inte bedöms påverkar straffvärdet särskilt. 
129 Straffvärdet för mordet anges inte särskilt från totala straffvärdet i B2863-09, därav exkluderas domen från stati-

stiken i denna del. 
130 B2254-tio avser endast mord, totalt straffvärde motsvarar livstid därav inkluderat i statistiken. B5950-tio, B19717-

tio samt B199-tio exkluderas då straffvärdet för mordet enskilt inte framkommer av dom. 

Antalet domar ordnade efter straffnivå avseende utdömd påföljd samt straffvärdet för mordet 

enskilt inom respektive tidsperioden: 

1 juli år 2009-30 juni år 2010      1 juli år 2010-30 juni år 2011 1 juli år 2011-mars år 2013 

1 

Straf-

fets 

längd 

angett 

i år 
 

2. 

Antalet 

domar 

med 

påfölj-

den 

3.  

Antalet 

domar 

där 

straffvär-

det för 

mord är 

4.  

Procent 

av 

straff-

värde 

mord 

5.   

Antalet 

domar 

med 

påfölj-

den 

6.  

Antalet 

domar 

där 

straff-

värdet 

för 

mord är 

7.  

Procent 

av 

straff-

värde 

mord 

8.   

Anta-

let 

do-

mar 

med 

påfölj

den 

9.  

Antalet 

domar 

där 

straff-

värdet 

för mord 

är 

10. 

Pro-

cent 

av 

straff-

värde 

mord 

Ogillande 

10 år 

0 

2 

0 

2 

 

7,40 

1 

0 

1 

0 

4,34 

 

0 

0 

0 

0 

 

11 år 0 0  0 0  0 0  

12 år 4 4 14,81 0 0  1 1 6,66 

13 år 0 0  1 1 4,34 0 0  

14 år 3 3 11,11 0 0  3 3 20 

15 år 3 3 11,11 4 4 17,38 1 1 6,66 

16 år 1 1 3,70 5 5 21,73 2 3
128

 20 

17 år 0 0  1 1 4,34 2 1 6,66 

18 år 9 9 33,33 5 5 21,73 2 2 13,33 

Livstid 6 

28 

5
129

 

27 

18,51 9 

26 

6
130

 

23 

26,08 4 

15 

4 

15 

26,6

6 

Utvis-

ningar 

3 3  6 6  5 5  
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För att undersöka om samma tendens kan göras gällande inom samtliga delar av straff-

skalan eller om utvecklingen sett olika ut inom olika straffnivåer har ytterligare jämfö-

relser analyserats. Det begränsade antalet domar samt den ojämna fördelningen inom 

straffskalan förhindrar att mer långtgående slutsatser kan dras utifrån resultatet i denna 

del. Däremot kan de tendenser som kan dokumenteras ge vägledning beträffande möjli-

ga skiftningar på olika straffnivåer.  

 

Beträffande utvecklingen inom straffskalans nedre del kan straffnivåerna 12 år och 14 år 

jämföras. År 2008 ansågs 15 procent av domarna motivera 12 års fängelse och 11 pro-

cent motsvarade 14 års straffvärde. Efter straffskärpningsreformen bedömdes endast ett 

mord inneha ett straffvärde på 13 år, inget mord motsvara 14 års straffvärde. Ett år sena-

re erhöll ett mord 12 års straffvärde och 20 procent av samtliga mål under tidsperioden 

bedömdes motsvara 14 års fängelse. Något som skulle kunna tyda på att en tillfällig 

straffhöjning av de lägsta straffvärdena åstadkommits men under andra hälften av år 

2011 sjönk straffnivån.  

 

Jämförs de mer frekventa straffvärdenivåerna 15-16 års fängelse med 17-18 år och livs-

tid, kan även där en viss vågliknande trend utrönas men utvecklingen inom olika straff-

nivåer skiftar. Under tillämpningen av den utökade straffskalan före straffskärpningsre-

formen erhöll lika många fall av mord 12 års straffvärde som 15-16 års straffvärde, an-

delen utgjordes av 16 procent av domarna vardera. Efter 2010 års straffskärpningsre-

form var motsvarande andel 39 procent.  Mellan den 1 juli år 2011 och mars år 2013 

hade motsvarande procentsats sjunkit till cirka 27 procent. Straffskärpningsreformen 

resulterade alltså i en dubblering av andelen utdömda straff inom nivån 15-16 år jämfört 

med före reformen, men nivån på den förhöjda straffnivån blev inte långvarig. Straff-

skärpningsreformen medförde en förhöjd straffnivå och den straffnivå som tillämpas 

idag är förhöjd jämfört med före reformen år 2010, även om den straffskärpning som 

reformen till en början medförde har reducerats med ungefär 50 procent.
131

  

 

Granskningen tyder på att andelen straffvärden motsvarande 17-18 års fängelse stadigt 

minskat, från att utges i 33 procent av morden vid tillämpningen av 2009 år utvidgade 

                                                           
131 Den ökade andelen domar inom straffnivån 15-16 år ökade efter straffskärpningsreformen med 23 procentenheter 

jämfört med vid tillämpningen av den utvidgade straffskalan före reformen år 2010, efter år 2011 och fram till mars 

år 2013 har andelen minskat med 12 procentenheter, ungefär en halvering.   
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straffskala till 26 procent respektive 20 procent efter lagändringen år 2010 samt efter 

den 1 juli år 2011. Minskningen skulle kunna bero på att andelen domar som uppmättes 

till straffnivån redan genom den utvidgade straffskalans införande var omfattande. Yt-

terligare ökning skulle inneburit att mer än en tredjedel av alla domar erhöll samma 

straffvärde vilket i sig hade varit en oroväckande stor andel. Minskningen kan även ut-

göra en följd av att tillämpningen av straffskalans nedre del minskat medan andelen 

domar inom straffnivån 15-17 år ökat markant samtidigt som en lägre andel livstids-

straff utdömts. Motsatt utvecklingstendens tycks dock råda beträffande livstidsstraffet. 

År 2009 ansågs livstidsstraff motiverat i 18 procent av det totala antalet utdömda straff 

för mord. Efter den 1 juli år 2010 respektive efter den 1 juli år 2011 var andelen utdöm-

da livstidsstraff uppe i 26 procent samt 27 procent av tidsperiodens analyserade domar 

för mord.
132

 Det bör anmärkas att antalet domar som resulterar i ett utdömande av livs-

tidsstraffet är få, varmed statistiken kan påverkas av mindre tendenser.  

 

En säkerställd skillnad beträffande rättstillämpningen under dessa tidsperioder kan inte 

göras annat än om en beslutsför domstol skulle ges i uppdrag att meddela fiktiv dom 

beträffande mål som avgjorts under anförda tidsperioder, varmed varje tidsperiods do-

mar skulle kunna jämföras. Resultaten av jämförelsen tyder på att straffskärpningsre-

formen generellt sett resulterade i en förhöjd straffnivå i rättstillämpningen, men att ni-

vån därefter sänkts. Samma utveckling kan spåras beträffande straffskalans nedre del 

samt beträffande straffvärdenivån 15-16 år. Andelen utdömda domar inom straffnivån 

17-18 år har minskat allt sedan införandet av straffskärpningsreformen, men motsatt 

tendens kan spåras bland de fåtal livstidsstraff som utdömts. Med tanke på att det till-

gängliga domstolsmaterialets antal brister vid en uppdelning inom varje tidsperiod utef-

ter straffnivå, bör anförda slutsatser kring vilka tendenser som kunnat utrönas tillmätas 

försiktighet. Särskilt bör tendenser beträffande livstidsdomar och den tidsbestämda 

straffskalans övre del under tidsperioden den 1 juli 2011 och framåt, tolkas med försik-

tighet eftersom det statistiska underlaget är mindre jämfört med andra straffnivågrupper. 

 

                                                           
132 Andelen mord där mordet bedömdes inneha ett straffvärde motsvarande livstidsstraffet under tidsperioden 1 juli 

2009-20 juni år 2010 var 5 till antalet och utgjorde ungefär 19 procent av det totala antalet utdömda straff under 

samma tidsperiod. Efter straffskärpningsreformen den 1 juli år 2010 var antalet utdömda livstidsstraff sex till antalet, 

utgörande 26 procent av tidsperiodens utdömda straff. Året efter, från den 1 juli år 2011 till mars år 2013 var antalet 4 

utgörande ungefär 27 procent av det totala antalet utdömda straff inom den tidsperioden. 
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4.3 Råder ekvivalens beträffande faktiska och beaktade om-

ständigheter 

4.3.1 Metodiken vid ekvivalensbedömningen 

För ekvivalensbedömningen har de analyserade domarna granskats varmed domstolar-

nas beaktande av försvårande och förmildrande omständigheter enligt domskälen jäm-

förts med de omständigheter som kunnat identifieras i domen. Inledningsvis kan fråge-

ställningen möjligen anses självbesvarande. Att domstolen ska beakta alla rättsligt rele-

vanta omständigheter är grundläggande ur rättssäkerhetssynpunkt. Oaktat avsaknaden 

av studier på området tycks det därmed anses givet att domstolarna beaktar de omstän-

digheter som anges i målet. 

 

Det är möjligt att domstolen valt att i domen inte redovisa alla rättsligt relevanta om-

ständigheter som framkommit under förhandlingarna. Huruvida detta är vanligt före-

kommande går inte att bedöma. Viktigare är däremot motsatsen, att domsmaterialet inte 

innehåller någon omständighet som domstolen inte haft kännedom om. Med bejakande 

av att domen liksom domskälen författas av domstolen anses materialet godtagbart som 

grund för undersökningen. Att grunden för domen, inkluderat vilka omständigheter som 

beaktats, ska nedtecknas i domskälen är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Rättsligt rele-

vanta omständigheter vilka reglerats i lag återfinns i 29 kap. BrB, därtill har vissa om-

ständigheter etablerats genom praxis.
133

 Bedömningen beträffande vilka omständigheter 

som ska anses förekomma i dom och domskäl kan inte göras annat än genom en subjek-

tiv bedömning utifrån objektiva kriterier. Vid minsta tvivel har utfallet bedömts så att 

största möjliga förenlighet mellan antalet omständigheter som domstolen beaktat enligt 

domskälen och antalet omständigheter som identifierats i domen. För att inte påverka 

utfallet har domsmaterialet analyserats före domskälen, varmed alla omständigheter som 

angavs i domen först nedtecknats före samma procedur upprepats beträffande vad som 

anges i domskälen. Några veckor därefter granskades de nedtecknade tabellerna för att 

säkerställa innehållets förankring som en rättslig beaktningsvärd omständighet. Denna 

sista bedömning genomfördes ordnat efter omständighetstyp i syfte att bedömningen av 

huruvida en omständighet förekommer inte ska påverkas av målet i övrigt. 

 

                                                           
133 För repetition se 2.3 Straffmätning beträffande vuxna lagöverträdare samt 3.7 Beaktningsvärda omständigheter 

vilka inte fastställts i lag. 
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För att i möjligaste mån reducera eventuella slumpmässiga utfall genomfördes en mer 

systematiserad jämförelse. Domarna indelades i fyra grupper utifrån straffvärdet för 

mordet enskilt, därefter jämfördes varje grupps totala antal försvårande respektive för-

mildrande omständigheter. Det matematiska begreppet variationsbredd används för 

ange skillnaden mellan två antal.
134

 Exempelvis det högsta antalet försvårande omstän-

digheter minskat med det lägsta antalet beaktade omständigheter i mål inom samma 

straffnivå. Med bejakande av att ett anläggande av medelvärde inte bedömdes optimalt 

med tanke på att tingsrätten och hovrätten sällan bedömt antalet försvårande omständig-

heter likartat, räknades istället medianvärdet ut för respektive grupp.
135

 Kolumn num-

mer 2 anger variationsbredden beträffande tingsrättens bedömningar av antalet omstän-

digheter inom respektive straffnivå. Exempelvis kan antalet försvårande omständigheter 

vara allt mellan noll och tio till antalet i de fall tingsrätten utdömt livstid. Kolumn 3 

fastställer variationsbredden beträffande hovrättens bedömningar. Kolumn nummer 4 

anger medianvärdet för antalet försvårande respektive förmildrande omständigheter som 

förekommer i domen. Vilket kan jämföras med kolumn 5 där medianvärdena avseende 

tingsrättens och hovrättens beaktade omständigheter anges. Kolumn 6 visar variations-

bredden mellan antalet omständigheter som kunnat identifieras i domarna jämfört med 

antalet beaktade omständigheter enligt domskälen. 

 

4.3.2 Beaktas omständigheter ekvivalent sett till dess antal 

Bedöms utfallet för varje mål enskilt kan det konstateras att samtliga omständigheter 

som anges i domen inte förekommer i domskälen. Inte ett enda mål uppnår ekvivalens 

mellan de i domen identifierade omständigheterna och domskälen. Däremot råder ekvi-

valens i flera fall sett till antingen de förmildrande eller de försvårande omständigheter-

na enskilt. I 55 procent av fallen råder ekvivalens, det vill säga antalet förmildrande om-

ständigheter angivna i domen och antalet beaktats i domskälen överrensstämmer. Hov-

rätterna beaktar i något större utsträckning de faktiskt föreliggande förmildrande om-

ständigheterna än tingsrätten. I hovrätterna uppnås ekvivalens i ungefär 58 procent av 

fallen medan tingsrätterna beaktar samtliga förmildrande omständigheter i 49 procent av 

fallen. Förmildrande omständigheter beaktas således i ungefär hälften så stor utsträck-

ning som de borde. Ur den tilltalades perspektiv är chansen att domstolen beaktar en 

mildrande omständighet lika stor som risken för att den inte beaktas. Statistiken beträf-

                                                           
134 http://www.ne.se/variationsbredd. 
135 http://www.ne.se/median/253563. 

http://www.ne.se/variationsbredd
http://www.ne.se/median/253563
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fande försvårande omständigheter visar på en betydligt lägre ekvivalens. I endast 7 pro-

cent av de granskade fallen beaktas de försvårande omständigheter som anges i domen. 

Återigen är hovrätterna med 9 procent något bättre än tingsrätternas 5 procent. Endast i 

två av målen har både tingsrätten och hovrätten beaktat de i domen identifierade försvå-

rande omständigheterna, motsvarande siffra beträffande de förmildrande omständighe-

terna är 25 stycken. 

 

I syfte att genomföra en systematiserad jämförelse samt studera om ekvivalensbedöm-

ningen skiljer sig beträffande olika straffnivåer, har domarna grupperades efter det 

straffvärde mordet uppmätts till enligt domen. Variationsbredden beträffande tingsrät-

tens och hovrättens bedömningar över antalet försvårande respektive förmildrande om-

ständigheter uträknades varefter medianvärden tillfördes. 

 

Resultatet bekräftade tidigare anförd slutsats, att förmildrande omständigheter beaktas 

medan försvårande omständigheter inte alltid beaktas i straffmätningen. Förekomsten 

tycks utbredd inom hela straffskalan och inte endast hänförligt till straffnivåer. Varia-

tionsbredden mellan medianvärdet av antalet försvårande omständigheter identifierad i 

domen och medianvärdet beträffande de i domskälen angivna försvårande omständighe-

terna påvisar hur många omständigheter som ofta förbises inom respektive straffnivå. 

Resultatet antyder att för varje dom inom påföljdsnivåerna 10-14 år, 15-16 år samt livs-

tidsstraffet finns det tre rättsligt relevanta försvårande omständigheter vilka angetts i 

domen men inte beaktats enligt domskälen. När det gäller påföljdsspannet 17-18 år ty-
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10-14 6-0=6 3-0=3 4-0=4 3-0=3 6 1 2,5 1 3,5 0 

15-16 7-1=6 2-0=2 10-0=10 2-0=2 8 1 5 1 3 0 

17-18 7-3=4 1-0=1 10-2=8 1-0=1 8,5 0 3 0 5,5 0 

Livstid 10-0=10 2-0=2 8-1=7 2-0=2 8 1 5 0 3 1 
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der statistiken på att i snitt 5,5 försvårande omständigheter förbises per dom. Resultatet 

är gällande för de granskade domarna och om resultaten kan anläggas på en större krets 

domar är därför ovisst. 

 

4.3.3 Beaktas föreliggande förmildrande omständigheter ekvivalent 

Förmildrande omständigheter som vanligen beaktas är förekomsten av provokation, 

bråk som resulterat i dödligt utfall, utan att något direkt motiv funnits eller då motivet 

kan anses hedervärt. Mord som skett utan någon föregående planering eller med ett has-

tigt förlopp mildrar. I några fall har gärningsmannens psykiska tillstånd mildrat straff-

värdet. Variationsbredden mellan medianvärdet för antalet identifierade förmildrande 

omständigheter i domen jämfört med medianvärdet för antalet beaktade förmildrande 

omständigheter av domstolen är mellan noll och ett. Skillnaden är alltså minimal. Min 

bedömning är därför att det i stort råder ekvivalens mellan antalet beaktade förmildran-

de omständigheter enligt domskälen och det antal som identifierats i domen.  

 

Ekvivalens råder inte alltid mellan identifierade förmildrande omständighet enligt do-

men samt dem domstolen beaktat. Exempelvis har tingsrätten i ett fall mildrat straffvär-

det med hänsyn till gärningsmannens livshistoria. Målet gällde en gärningsman som 

växt upp i olika fosterhem där hon utsatts för brott. Sedan tidig ålder var kvinnan fast i 

missbruk, på 1980-talet fosterhemsplacerades hennes egna barn, varefter hon blev hem-

lös. En tid innan mordet fick gärningsmannen en lägenhet i vilken hon sammanbodde 

med offret, tingsrätten beskriver hennes relation med offret som en ”missbrukarrela-

tion”. Den kvinnliga gärningsmannen högg sin sambo i halsen med en syl, misshandla-

de honom med flertalet tillhyggen, däribland en hammare, varefter offret ströps med en 

gitarrsträng.
136

 Gärningsmannens tragiska livshistoria kan svårligen anföras till en i lag, 

förarbeten eller praxis angiven rättsligt gällande omständighet som föranleder strafflind-

ring. Inte heller har tingsrätt eller hovrätt ansett det vara lämpligt att mildra straffet på 

liknande grunder i alla andra övriga fall där en kvinnliga eller manliga gärningsmannen 

haft en tragisk livshistoria.
137

  

 

En viss tendens till att inte beakta gärningsmannens frivilliga angivelse trots att omstän-

digheten beskrivs i domen, har uppmärksammats. Frivillig angivelse har tydligt identifi-

                                                           
136 B2557-10, påföljd 16 år, målet överklagades inte. 
137 Jmf. exempelvis B2254-10, påföljd livstid. 
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erats i sju domar men har endast beaktats i två domar. Eventuellt förekommer en viss 

restriktivitet gentemot att mildra på grund av att gärningsmannen försökt vårda offret. 

Antalet mål där denna omständighet förekommer är mycket begränsat, varmed någon 

säker slutsats inte kan göras. För att referera till samma mål som exemplifierat i föregå-

ende stycke, beaktade varken tingsrätt eller hovrätt att gärningsmannen hade vidtagit 

upplivningsförsök, försökt att begränsa skadan samt tillkallat vård.
138

  

 

Under ett vittnesmål rörande ett annat fall berättade en ambulanssjuksköterska att offret 

hade påträffats utanför lägenhetsdörren med ett tygstycke omlindat runt offrets mage, 

efter lossandet av tygstycket föll offrets tarmpaket ut. Rätten bedömde vittnesmålet som 

tillförlitligt men frågan om avhjälpande diskuterades inte. Detta trots att det på grund av 

en tjänstledig polismans snabba ingripande klarlagts att enbart den kvinnliga gärnings-

mannen hade kunnat vara den som lindat om offrets buksår.
139

 En möjlighet till straff-

lindring vilken försvarsadvokater sällan tycks anföra i rätten, något som delvis kan för-

klara varför domstolarna inte beaktar denna omständighet i samma utsträckning som 

andra mildrande omständigheter Domstolen har dock att döma enligt muntlighetsprinci-

pen oaktat bristen på särskilt anförande av försvaret om denna punkt så länge något 

ifrågasättande över omständighetens förekomst inte finns. Restriktiviteten kan även för-

klaras på moraliska grunder. Huruvida det är moraliskt försvarbart att mildra straffvär-

det för mord på grund av att gärningsmannen försökt begränsa eller avhjälpa de skador 

denne uppsåtligen tillfogat offret i avsikt att döda, kan speciellt diskuteras för det fall 

offret inte överlever gärningsmannens angrepp. Klart är dock att denna omständighet 

enligt lag ska mildra i skälig mån. Något utrymme för att överhuvud taget inte beakta 

omständighetens förekomst finns inte, däremot får mildring ske i olika grad.  

 

I samma utsträckning, i skälig mån, ska även frivillig angivelse beaktas. I sex av de sju 

mål där frivillig angivelse förekommit enligt domen har varken tingsrätten eller hovrät-

ten beaktat omständigheten enligt domskälen. Något som kan jämföras mot statistiken 

beträffande men på grund av utvisning. Domstolen har i fyra av de granskade målen 

nedtecknat i domen att gärningsmannen skulle lida men om en utvisning företogs, i 

samtliga fall beaktades men på grund av utvisning av både tingsrätt och hovrätt. 

 

                                                           
138 B2557-10, påföljd 16 år, målet överklagades inte. 
139 B5380-12, påföljd 14 år och utvisning. 
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Jämförs tingsrätternas bedömningar med hovrätternas kan det konstateras att samma 

omständigheter inte alltid beaktas och i liknande fall beaktas inte heller med varandra 

motsvarande omständigheter. Exempelvis anförde tingsrätten att eftersom det inte kan 

uteslutas att brottet föregåtts av provokation resulterar helhetsbedömningen i att livstid 

inte kan väljas. Målet gällde två män som ingått en tillfällig sexuell relation, efter en 

kväll tillsammans mördar den yngre mannen den äldre 72-åriga mannen i dennes hem. 

Den yngre mannen anförde i domstol att han inte var homosexuell och att 72-åringen 

provocerat honom. Hovrätten ansåg inte att det fanns några skäl till mildring av straff-

värdet. Mordets brutalitet föranledde att livstid hade utdömts enligt äldre lag men efter-

som dom enligt ny lag föranleder en mildare påföljd utdömdes 18 års fängelse.
140

 

 

4.3.4 Beaktas föreliggande försvårande omständigheter ekvivalent 

Offrets skyddslöshet, bristen på provokation och förekomsten av viss planering anförs i 

hög utsträckning som försvårande omständigheter i domskälen. Förhållandevis ofta be-

aktas gärningsmannens nära relation till offret och om våldet inträffat i offrets hem. 

Gärningens utdragenhet, dess grymhet och våldets brutalitet beaktas ofta, och vanligen i 

kombination. Vidare beaktas återfall, förslagenhet och barns närvaro i relativt stor ut-

sträckning jämfört med omständigheternas förekomst. Av statistiken framgår att ekviva-

lensen brister, domstolarna beaktar inte de försvårande omständigheter som anges i 

domsmaterialet i någon större utsträckning. Detta gäller trots att de försvårande omstän-

digheterna i många fall är mer konkreta sakförhållanden, vilka borde utgöra mer lättbe-

dömda förhållanden. Jämförs exempelvis brottsplatsens lokalisering, gärningsmannens 

relation till offret och förekomsten av återfall med bedömningsfrågor som förekomst av 

hastigt mod, provokation eller om men för utvisning föreligger, tycks de senare mer 

svårbedömda.  

 

Varför beaktas förmildrande omständigheter i större omfattning än försvårande omstän-

digheter, trots att de försvårande omständigheterna är de som frekvent förekommer i 

domen? Försvårande omständigheter utgörs ofta av konkreta sakförhållanden, exempel-

vis förefaller faktumet att brottet begåtts i offrets hem stå ”svart på vitt” i domen. Före-

komsten av försvårande omständigheter borde därför vara mer lättbedömd än bedöm-

ning över förmildrande omständigheters förekomst. Jämförs exempelvis brottsplatsens 

                                                           
140 B3609-09, påföljd 10 år enligt äldre lag, samt B753-10, påföljd 18 år enligt ny lag äldre lag livstid. 
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lokalisering, att gärningsmannen var en nära anhörig till offret och förekomsten av åter-

fall med bedömningsfrågan om gärningen skett i hastigt mod eller förgåtts av provoka-

tion, tycks det senare mer svårbedömt. Beviskravet medför att inget ska läggas den till-

talade till last utan att tillräcklig bevisning för omständighetens förekomst anbringats 

domstolen. Domstolen borde således vara något restriktiv inför att straffskärpa om ut-

redningen anses bristfällig. Däremot utgör det inget skäl för att inte straffskärpa då 

domstolsmaterialet klart stadgar att en försvårande omständighet är gällande. 

 

En förklaring till varför försvårande omständigheter tycks beaktas mindre ekvivalent 

skulle kunna vara en kombination av att de försvårande omständigheternas flertal samt 

att de, till skillnad från de förmildrande, oftast inte anges i lag. Därav kan det vara svå-

rare att ”bocka av” försvårande omständigheter med ursprung i förarbeten och praxis 

jämfört med att gå igenom de i lagtext stadgade mildrande omständigheterna. Möjligen 

kan straffvärdet efter beaktade av några försvårande omständigheterna anses resulterar i 

ett tillräckligt högt straffvärde. Ett beaktande av ytterligare försvårande omständigheter 

skulle därmed medföra straffskärpning utöver den straffnivå domstolen med beaktande 

av ekvivalensprincipen eller proportionalitetsprincipen hänför brottet till. Huruvida lik-

nande tankeprocesser företas är högst oklart, några rimliga förklaringar härutöver kan 

dock inte anföras.  

 

Både tingsrätterna och hovrätterna beaktar återfallsskärpning, förslagenhet och brutalitet 

i högre utsträckning än andra försvårande omständigheter. Beträffande dessa omstän-

digheter råder alltså en högre ekvivalens mellan beaktade omständigheter och de i do-

men angivna förhållandena. Mindre ekvivalens råder exempelvis beträffande beaktning-

en av skyddslöshet, i 19 procent av fallen beaktas omständigheten inte enligt domskälen 

trots att förhållandet tydligt anges i domen. Utnyttjas offrets skyddslösa ställning eller 

svårighet att skydda sig ska det särskilt beaktas. Omständigheten är vanligt förekom-

mande i mål avseende mord men domstolarna tycks inte alltid beakta offrets skyddslös-

het som den försvårande omständighet lagen anger. Till skillnad från förmildrande om-

ständigheter, exempelvis men på grund av utvisning, ska offrets skyddslöshet inte beak-

tas i skälig omfattning utan alltid beaktas. Därtill har lagstiftaren i lag anfört att denna 

omständighet ska beaktas särskilt. Frågan blir därmed om den ringa beaktningen i 

rättstillämpningen som domskälen tyder på kan bero på bedömningssvårigheter och inte 
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att domstolarna av andra skäl brister i sin bedömning. För att påvisa räckvidden av det 

utrymme som här är att bedöma exemplifieras några mål där skyddslöshet föreligger 

enligt domsmaterialet. 

 

Målen B 1832-11
141

 och B 2839-10
142

 har vissa likheter, i båda målen mördades barn av 

vuxna manliga gärningsmän. En sjuårig son och en tvåårig styvson höggs ihjäl med 

kniv respektive slogs ihjäl av män som utgjorde deras fadersfigurer. Motivet till morden 

var hämnd riktat mot barnets mor samt frustration på grund av relationsproblem till 

följd av gärningsmannens ihärdiga porrsurfande. I det första fallet låste pappan ut poj-

kens mormor från lägenheten varpå han hämtade pojken från dennes sovrum ledde ut 

honom i köket där han brottade ner pojken och högg honom med kniv, i det andra fallet 

var styvpappan ensam hemma med den tvåårige styvsonen. I det första fallet beaktar 

både tingsrätten och hovrätten offrets skyddslöshet, men i det andra fallet beaktar var-

ken tingsrätten eller domstolen den tvååriga pojkens skyddslösa ställning. Detta trots att 

det i domen klart anges att den lilla pojken var helt i styvpappans våld utan möjlighet 

till skydd eller möjlighet att söka hjälp. Precis som de gånger styvpappan tidigare miss-

handlat pojken bars tvååringen in till sängen i sovrummet där styvfadern slog ett hårt 

knytnävsslag i pojkens känsliga och uppsvällda mage. Efter timmar av plågor avled 

pojken till följd av att läckaget av tarminnehållet resulterat i bukhinneinflammation. 

Tvååringen hade under hela förloppet befunnit sig i styvfaderns ”omsorg”. 

 

Både B 3620-09
143

 och B 2898-09
144

 behandlar uppgörelser i missbrukarkretsar där två 

beväpnade gärningsmän med bil för bort en tredje man till en avlägsen plats. En gär-

ningsman har där misshandlat offret med kniv och hammare, respektive med en yxa, 

varefter offrens kroppar gömts under bråte. I det första målet beaktade hovrätten men 

inte tingsrätten att offret innehaft en skyddslös ställning eftersom han befunnit sig på en 

enslig plats ensam med två gärningsmän utan att kunna påräkna hjälp från någon utom-

stående. I det senare målet beaktade däremot varken tingsrätten eller hovrätten faktumet 

att mannen innehaft en skyddslös ställning, detta trots att omständigheterna i målen be-

skrivs med nästintill identiska ordalydelser i domen. 

 

                                                           
141 B1832-11, påföljd 18 år, hovrättsdom 800-11, påföljd livstid. 
142 B2839-10, påföljd 12 år, överklagan åter av den åtalade beträffande det sista målet. 
143 B3620-09, påföljd livstid, hovrättsdom B8231-09, påföljd 18 år. 
144 B2898-09, påföljd 14 år, hovrättsdom B3105-09, påföljd 12 år. 
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Mord i nära relationer, där gärningsmannen och offret har eller haft en relation tillsam-

mans, är vanligt förekommande. Tingsrätten eller hovrätten beaktar dock endast 

omständigheten att offret mördas av en närstående i 62 procent av samtliga fall där det i 

domen klart framkommer att omständigheten föreligger. I 25 av målen står det att läsa 

att offret mördats i dennes hem alternativt det gemensamma hemmet, i 56 procent av 

dessa mål beaktar domstolarna inte omständigheten. Genom praxis följer att det är för-

svårande om våldet skett utan någon som helst provokation, men domstolarna beaktar 

endast omständigheten i 45 procent av de fallen där omständigheten anges i domen. Har 

gärningsmannen haft tillfälle att besinna sig ska det verka försvårande, i 23 procent av 

fallen där omständigheten förekommer verkar omständigheten försvårande. I 27 mål av 

41 mål beaktas faktumet att offret utsatts för onödigt lidande eller dödsångest, vilket 

betyder att i 34 procent av fallen beaktar varken tingsrätt eller hovrätt att omständighe-

ten föreligger. Däremot anger domskälen att åtminstone tingsrätten eller hovrätten beak-

tat gärningsförloppets utdragenhet samt att viss planering företagits i 66 respektive 65 

procent av målen. Gärningens förslagenhet beaktas i 57 procent av de mål där domsma-

terialet anger sådan förekomst. Tendensen tycks alltså vara att förslagenhet, viss plane-

ring, gärningens utdragenhet, offrets skyddslöshet samt om offret är närstående, beaktas 

i högre utsträckning än andra försvårande omständigheter. Steget gentemot ekvivalens 

mellan beaktade och identifierade omständigheter i domen är dock fortfarande stor. De 

försvårande omständigheter som beaktas i störst utsträckning beaktas endast vid om-

kring hälften av målen där omständigheten med klarhet kunnat identifieras.  

 

4.3.5 Beaktar tingsrätterna och hovrätterna omständigheter likartat  

Ekvivalens, det vill säga överrensstämmelse, tycks inte heller finnas mellan de omstän-

digheter tingsrätten respektive hovrätten valt att beakta enligt domskälen. Så är fallet 

även i de fall tingsrätt och hovrätt angett en liknande mängd försvårande och förmild-

rande omständigheter. Vid fem mål har tingsrätt och hovrätt beaktat samma försvårande 

omständigheter. I flera av fallen har hovrätten i domskälen anfört sig instämma med 

hela eller delar av tingsrättens domskäl, vilket till viss del förklarar att en likartad be-

dömning därmed uppnåtts. Beträffande förmildrande omständigheter har inga domskäl 

angett att samma eller i stort sett samma förmildrande omständigheter beaktats i både 

tingsrättens och hovrättens domskäl. Inget tyder på att vissa omständigheter beaktas mer 

ekvivalent inom vissa straffnivåer. Någon gemensam nämnare mellan antalet beaktade 
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omständigheter och vilka omständigheter som beaktats har heller inte kunnat säkerstäl-

las.   

 

Resultatet kan delvis förklaras med att domstolen kan ha beaktat en omständighet utan 

att omnämna den i domskälen, men anförs denna förklaring bör följande tillägg göras. 

Hedervärda och förklarliga skäl till sådan brist på omnämnande kan säkerligen finnas 

och att det i viss mån kan ha påverkat statistiken kan hållas för gott. Förhoppningen är 

dock att antalet domar där domstolen valt att inte fullt ut anföra grunderna för domen i 

domskälen är ett fåtalt, varmed det statistiska utfallet inte påverkats i någon betydande 

utsträckning. Har dessa undantagsfall där däremot påverkat statistiken blir konsekven-

serna betydligt mer omfattande. Sker systematiska avsteg från kravet att i domskäl ange 

grunderna för domen är problemet än mer omfattande och utgör i sig ett än allvarligare 

hot mot rättssäkerheten. Syftet med denna uppsats är enbart att analysera vad som enligt 

domskälen beaktats i jämförelse med identifierbara omständigheter i domen. 

 

4.4 Erhåller antalet beaktade omständigheter proportionellt 

genomslag i straffmätningen 

4.4.1 Inledande beträffande den komparativa sammanställningen  

Detta avsnitt syftar till att besvara om antalet beaktade omständigheter påverkar var 

inom straffskalan mordet hänförs. Samband söks genom att analysera antalet försvåran-

de och förmildrande omständigheter utifrån dels straffvärdet för mordet enskilt dels ut-

dömd påföljd.  

 

Den första tabellen anger de mål där antalet försvårande och förmildrande omständighe-

ter enligt domskälen motsvarar antalet identifierade omständigheter i domen. Både 

tingsrättens och hovrättens påföljd respektive straffvärdet för mordet enskilt anges i re-

spektive kolumner. För att underlätta en proportionalitetsbedömning har målen ordnats 

efter den av domstolarna anförda straffnivån. Avsnittets andra och sista tabell utgår från 

tabellen i ekvivalenskapitlet men har byggts på med spridningsmåtten variationsbredden 

och medianvärdet. Vilka uträknats för att belysa tingsrättens respektive hovrättens be-

aktning av omständigheter inom olika straffvärdenivåer. Kolumn 2-5 jämför variations-

vidden samt medianvärdena beträffande antalet försvårande och antalet förmildrande 

omständigheter som tingsrätten beaktat. På motsvarande sätt anger kolumn 6-9 varia-
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tionsbredden samt medianvärdena avseende hovrättens beaktade försvårande och för-

mildrande omständigheter. 

 

 4.4.2 Erhåller antalet beaktade omständigheter ett proportionellt ge-

nomslag 

 

Tabellen anger de elva mål varvid tingsrätten och hovrätten enligt domskälen beaktat 

motsvarande mängd försvårande och förmildrande omständigheter. Beräknas summan 

av försvårande och förmildrande omständigheter samman på sådan sätt att förmildrande 

omständigheter anses minska försvårande omständigheter blir resultatet det samma. 

Oavsett om man ser till straffvärdet för mordet enskilt eller den utdömda påföljden kan 

här klart urskiljas att samma antal försvårande och förmildrande omständigheter oftast 

uppmätts till samma straffnivå. Endast två av de åtta mål där de beaktade omständighe-

ter uppmätts till samma straffvärde utgör en följd av att hovrätten i domskälen endast 

anfört att de instämmer med tingsrättens bedömning av målet. Någon som tyder på ett 

proportionellt beaktande av antalet försvårande och förmildrande omständigheter i de 

fall där samma mängd omständigheter angetts.  

  

Beträffande majoriteten av målen, varmed hovrätten och tingsrätten inte beaktat samma 

omständigheter eller samma antal omständigheter, kan motsvarande tendenser inte utlä-

sas. Dessvärre har det varit oförutsett svårt att hitta ett mönster som relaterar mängden 

beaktade omständigheter till det straffvärde som domstolen angett för antingen mordet 

Beaktningen av omständigheter i de mål där tingsrätt och hovrätt enligt domskälen beaktat 

samma antal försvårande och förmildrande omständigheter: 

1. Omständigheter 

i målet enligt do-

men 

2. Tingsrättens  

beaktade om-

ständigheter 

3. Hovrättens  

beaktade om-

ständigheter 

4. Straffvär-

det för mor-

det i tings-

rätten 

5. Påföljd i 

tingsrätten  

6. Straff-

värdet för 

mordet i 

hovrätten 

7. Påföljd i 

hovrätten  

Försvå-

rande 

Förmild-

rande 

Försvå-

rande 

Förmild-

rande 

Försvå

rande. 
Förmild-

rande 
    

6 0 2 0 2 0 13 13 15 15 

5 1 5 0 5 0 15 15 18 18 

9 1 5 0 5 0 18 18 18 18 

7 0 4 0 4 0 18 18 18 18 

9 0 6 0 6 0 18 18+utv 18 18+utv 

12 0 7 0 7 0 18 18 livstid Livstid 

8 1 8 0 8 0 Livstid  Livstid Livstid Livstid 

6 0 1 0 1 0 Livstid Livstid Livstid  Livstid 

8 0 6 0 6 0 Livstid  Livstid Livstid  Livstid 

4 1 3 1 3 1 10- Livstid Livstid+utv Livstid Livstid 

9 1 4 0 4 0 Livstid Livstid+utv Livstid  Livstid +utv 
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enskilt eller beträffande utdömd påföljd. Bedömningen är att statistiken visar på en så 

spretande beaktning av omständigheter att några samband eller olikheter beträffande 

omständigheternas antal och olika straffnivåer inte kunnat dras med någon större preci-

sion. I mål där domskälen anger att tio försvårande omständigheter beaktats har straff-

värdet för mordet enskilt samt utdömd påföljd varit allt mellan 15 års fängelse till livs-

tid. I fall där domstolarna beaktat minst tre försvårande omständigheter har påföljden 

varierat mellan tio års fängelse och livstid. Läggs påverkan av förmildrande omständig-

heter till ekvationen framkommer att dessa inte tycks erhålla stor påverkan på straffvär-

det. Frånvaron av förmildrande omständigheter resulterar i samma straffvärde som före-

komsten av två beaktade förmildrande omständigheter.  

 

Bedömningar har influerats av den diskrepans som råder inom varje påföljdsnivå på 

straffskalan. I ett försök att ringa in ett ungefärligt antal försvårande respektive förmild-

rande omständigheter inom varje påföljdsnivå, har både medianvärdena samt varia-

tionsbredden beträffande det lägsta och det högsta antalet beaktade omständigheter 

inom varje straffnivå uträknats. Vissa tendenser kan därmed utläsas beträffande antalet 

förmildrande respektive försvårande omständigheter inom varje påföljdsnivå. 

 

 

Medianvärdena anger att inom påföljdsnivån 10-14 års fängelse beaktar tingsrätterna 

vanligen fem försvårande omständigheter och en förmildrande omständighet. Motsva-

rande antal vid hovrättsbedömningarna är två försvårande omständigheter och två för-

mildrande. Påföljdsspannet 15-16 års fängelse föranleder oftast fem försvårande och en 

förmildrande omständighet vid tingsrättsdomar och två försvårande respektive en för-

mildrande omständighet i hovrätterna. Samma antal försvårande respektive förmildran-

de omständigheter kan alltså resultera i två olika påföljdsnivåer. Någon proportionerlig 

1. 

Straffvär-

det för 

mordet 

enskilt, 

inkl. ev. 

utvisning 

2. 

Tingsrätten 

Variations-

bredd av 

försvårande 

omständig-

heter 

3. 

Tingsrätten 

Medianvär-

det av för-

svårande 

omständig-

heter 

4. 

Tingsrätten 

Varia-

tionsbredd 

av förmild-

rande om-

ständighe-

ter 

5. 

Tingsrätten 

Medianvär-

det av för-

mildrande 

omständig-

heter 

6. 

Hovrätten 

Varia-

tionsbredd  

av försvå-

rande om-

ständighe-

ter  

7. 

Hovrätten  

Median-

värdet av 

försvåran-

de om-

ständighe-

ter 

8. 

Hovrätten 

Variations-

bredd av 

förmild-

rande om-

ständighe-

ter 

9. 

Hovrätten  

Median-

värdet av 

förmild-

rande om-

ständighe-

ter 

10-14  6-0=6 5 3-0=3 1 4-0=4 2 3-0=3 2 

15-16  7-1=6 5 2-0=2 1 10-0=10 2 2-0=2 1 

17-18  7-3=4 6 1-0=1 0 10-2=8 5 1-0=1 0 

Livstid   10-0=10 5 2-0=2 0 8-1=7 3,5 2-0=2 0 
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beaktning kan således inte urskiljas. Sex försvårande omständigheter och frånvaron av 

förmildrande omständigheter tycks leda till att tingsrätten uppmäter straffvärdet till 17-

18 års fängelse. Hovrätterna anser att straffvärdet uppgår till samma nivå vid fem för-

svårande omständigheter och frånvaron av förmildrande omständigheter. Samma kom-

bination av omständigheter har föranlett livstidsstraffet vid flertalet tingsrättdomar. 

Hovrätterna utdömer istället livstid vid 3,5 försvårande omständigheter i kombination 

med frånvaron av förmildrande omständigheter. Följaktligen tycks hovrätterna vara 

mindre restriktiva med att döma ut livstidsstraffet jämfört med tingsrätterna. Hovrätter-

na anser att livstidstraffet är påkallat om ett fåtal försvårande omständigheter föreligger. 

Tingsrätten kräver nästan dubbelt så många försvårande omständigheter som hovrätten 

samt därtill frånvaron av förmildrande skäl för att bedöma att livstidsstraffet är påkallat. 

 

De tendenser som framkommer bör dock utläsas med viss försiktighet eftersom diskre-

pansen mellan antalet beaktade omständigheter är stor även i att samma straffnivå. För 

närmare undersökning hänvisas till bifogad tabell där antalet beaktade omständigheter 

samt antalet identifierade omständigheter ordnats efter dom samt mordets straffvärde. 

Någon proportionalitet eller något som helst mönster har inte heller kunnat anföras efter 

jämförelse mellan antalet identifierade omständigheter enligt domen samt domstolarnas 

anförda straffvärden. 

 

4.5 Gränsdragningen mellan viss tid och livstidsstraffet  

4.5.1 Vilken kombination av försvårande, särskilt försvårande och 

förmildrande omständigheter särskiljer viss tid från livstidsstraffet 

I enighet med tidigare resultat medförde en närmare granskning över beaktade omstän-

digheter vid straffnivåerna 16-17 år och 18 år inte att någon åtskillnad kunde dras jäm-

fört med beaktade omständigheter vid livstidsdomar. Antalet beaktade försvårande om-

ständigheter, särskilt försvårande samt förmildrande omständigheter samt vilka omstän-

digheter som anförs, växlar inom samtliga straffnivåer varför någon tydlig gränsdrag-

ning inte kan göras. Förekomsten av förmildrande omständigheter vid straffnivån 16-18 

års fängelse och domarna som resulterat i livstidsstraffet kan inte heller förklara skillna-

derna i straffmätningen. 
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Sammanställs alla domar varvid straffmätningen resulterat 16-18 års fängelse, blir det 

tydigt att tre försvårande omständigheter i kombination med en särskilt försvårande 

omständighet vanligtvis beaktas vid anförd straffnivå. Jämförs tingsrätts- och hovrätts-

domar där antingen 18 års fängelse eller fängelse på livstid utdömts, påvisar medianvär-

det domstolarna inom båda straffnivåerna vanligen beaktat tre försvårande omständig-

heter. Förmildrande omständigheter beaktas inte i större utsträckning inom straffnivån 

18 års fängelse jämfört med livstidsstraffet. Beaktandet av förmildrande omständigheter 

kan därför inte förklara varför antalet beaktade försvårande omständigheter inte skiljer 

sig mellan en straffmätning resulterande i 18 års fängelse jämfört livstidsstraffet. 

 

Härmed aktualiseras istället frågan om omständigheternas viktning utgör det som sär-

skiljer domar vars straffvärden bedömts avstanna inom den tidsbestämda skalan från 

domar vilka erhållit livstid som påföljd. Att lag anger att vissa omständigheter ska ”sär-

skilt beaktas” bedömer jag som en formell anvisning om att dessa omständigheter ska 

anföras mer vikt än andra omständigheter. Offrets skyddslösa ställning utgör den enda 

särskilt försvårande omständigheten som vanligen beaktas såväl beträffande straffnivån 

16-17 år och 18 års fängelse som vid livstidsstraffet. Antalet domar inom varje straffni-

vå föranleder att statistiska resultat måste tillmätas försiktighet. Inom straffvärdeinter-

vallet 16-17 år tycks dock offrets skyddslöshet enligt statistiken beaktas i 64 procent av 

fallen. Motsvarande siffra vid 18 års straffvärde är 56 procent respektive 32 procent av 

fallen beträffande livstidsstraffet. Antalet livstidsdomarna något större jämfört med an-

talet domar där mordet uppmätts till ett straffvärde på 18 år. Övriga särskilt försvårande 

omständigheter beaktas i liten utsträckning vardera, som mest frekvent har en omstän-

dighet beaktats i tre mål.  

 

4.5.2 Påverkas gränsdagningen av vilken omständighet som beaktas 

Omständigheters vikt enligt lag jämförs i detta avsnitt med den tyngd omständigheten 

tillmätts i tillämpningen. Grymhet, brutalitet och gärningsförloppets utdragenhet beak-

tas vanligen vid straffnivån 16-17 år och 18 års fängelse samt beträffande livstid. I 75 

procent av domarna där 18 år utdömts har grymhet beaktats. I 88 procent har brutalitet 

beaktas och i 63 procent har gärningsförloppets utdragenhet försvårat. Motsvarande fre-

kvens beträffande livstidsdomar utgör de betydligt lägre siffrorna 42 procent, 58 procent 

samt 37 procent. Förekomsten av viss planering, som till omfattningen inte bedömts ut-
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göra förslagenhet, är större beträffande livstidsdomarna jämfört med domar där 18 års 

fängelse utdömts. Förekomsten av viss planering har beaktas i 37 procent av livstids-

domarna men beaktas endast i 25 procent inom straffvärdet är 18 år samt i 18 procent 

beträffande straffnivån 16-17 års fängelse. Flerfaldig brottslighet har aldrig beaktas i de 

mål där straffvärdet uppmätts till 16-18 års fängelse. Däremot har omständigheten an-

getts i 37 procent av domskälen varvid livstidsstraffet valts. Återfall har beaktats relativt 

sällan, med viss försiktighet kan anföras att återfall beaktas ungefär lika ofta inom den 

tidsbestämda straffskalans övre del som vid utdömandet av livstidsstraffen. Att gär-

ningsmannen har mördat en närstående har endast beaktats i 21 procent av livstidsdo-

marna. Motsvarande beträffande domar vars straffvärde bedömts till 18 års fängelse är 

44 procent. I 27 procent av domarna vars straffvärde är 16-17 år anför domskälen att det 

är försvårande att offret varit en närstående, omständigheten beaktas alltså i större ut-

sträckning vid lägre straffvärden än beträffande livstidsstraffet. Sammanställs frekven-

sen för beaktandet av samtliga förmildrande omständigheter i 29 kap. 5 § BrB kan en 

mätbar frekvens över beaktandet av förmildrande omständigheter utvinnas. Omständig-

heterna i 29 kap. 5 § BrB mildrar i 45 procent av domarna inom straffnivån 16-17 års 

fängelse, i 21 procent av de undersökta livstidsdomarna men beträffande straffnivån 18 

års fängelse har inga billighetsskäl beaktats trots dess förekomst. 

 

Procentsatserna kan med fördel tolkas med viss restriktivitet då mängden domar inom 

respektive straffnivå medför att den procentuella ansatsen kan ha påverkas av ett mindre 

antal domar inom respektive grupp. I avsnittet åsyftas dock ingen vidare verkan än att 

med siffror påvisa de slutledningar som dragits beträffande de analyserade domarna. 

Varmed slutsatsen blir att det i stort förekommer samma omständigheter oavsett om 16-

18 års fängelse eller livstidsstraffet utges.  Den vanligast förekommande särskilt försvå-

rande omständigheten samt de vanligaste försvårande omständigheterna förekommer 

alltså i en procentuellt sett högre utsträckning när straffmätningen utmynnat i 18 års 

fängelse jämfört med livstid. 

 

4.5.3 Gränsen mellan viss tid och livstid vid relationsmord 

Frågan blir härmed om en gränsdragning mellan straff på viss tid och livstid kan särskå-

das om omständighetens vikt sättas i relation till vilken typ av mord som prövas. Exem-

pelvis huruvida förekomsten av brutalitet beaktas mer frekvent eller bedöms föranleda 
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högre straffskärpning vid vissa typer av mord. Med relationsmord avses mord mellan 

två närstående som har eller har haft en relation av sexuell karaktär. Relationsmord ut-

gör en stor andel av de analyserade domarna. 51 procent av samtliga domar med ett 

straffvärde om minst 16 års fängelse gäller relationsmord. Granskas dessa grupperade 

efter straffsatserna 16-17 år, 18 år och livstid erhålls dock ingen tydlig skillnad mellan 

antalet beaktade omständigheter. Snarare beaktas mellan två och tre fler försvårande 

omständigheter vid 16-17 år och 18 års straffvärde jämfört med när livstid valts. Beträf-

fande antalet beaktade särskilt försvårande omständigheter och förmildrande omstän-

digheter så beaktas dessa i samma utsträckning oavsett vilken straffnivå som bestämts. 

 

När livstid utges beträffande ett relationsmord har offrets skyddslöshet, förloppets ut-

dragenhet och gärningens grymhet samt brutalitet vanligen beaktats. Även viss plane-

ring samt förekomst av flerfaldig allvarlig brottslighet beaktas frekvent vid relations-

mord som resulterar i livstidsstraff. I proposition 2008/09:118 föreskrivs att flerfaldig 

brottslighet, flerfaldigt uppsåtligt dödande och återfall i allvarlig brottslighet bör verka 

försvårande. Flera fall av mord, annan allvarlig brottslighet eller återfall i särskilt allvar-

lig brottslighet framhålls exemplifiera när ett allvarligare straff än 18 års fängelse kan 

utges.
145

 Slående är att flerfaldig brottslighet vanligen beaktas för de fall där påföljden 

bestämts till livstid men aldrig beaktats vid straffmätningar som utmynnat i endast 16-

18 års fängelse. Viss planering utgör ingen i lag förankrad eller i förarbeten omnämnd 

försvårande omständighet som bör beaktas, däremot beaktas omständigheten frekvent i 

rättstillämpningen beträffande straffnivån 18 års fängelse samt livstids fängelse. Grym-

het, brutalitet och förloppets utdragenhet beaktas i ungefär lika stor utsträckning vid re-

lationsmord vilka erhållit livstid, som 16-17, eller 18 års straffvärde. Inom straffnivån 

16-17 år beaktas brutalitet i 27 procent av fallen, för livstidsdomarna är andelen 26 pro-

cent och beträffande straffvärdet 18 års fängelse beaktas brutalitet i 19 procent av rela-

tionsmorden. När 18 års straffvärde utdömts vid relationsmord har grymhet mot en 

skyddslös närstående ofta beaktats enligt domskälen. Bland livstidsdomarna utgör bru-

talitet den vanligast förekommande beaktade omständigheten. För straffnivån livstid 

beaktas även grymhet, flerfaldig brottslighet och billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB.  

 

                                                           
145 Prop. 2008/09:118, s. 43. 
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Likheter föreligger alltså beträffande beaktandet av brutalitet och grymhet medan fler-

faldig brottslighet och billighetsskäl endast beaktas vid livstidsdomar och inte vid 

straffvärdenivån 18 år. Det senare kan anses motsägelsefullt eftersom livstidsstraffet 

kräver ett högre straffvärde. Min bedömning är dock att just omständigheterna grymhet, 

brutalitet och framför allt förekomsten av flerfaldig brottslighet föranleder kvalifice-

ringen för livstidsstraffet. Återfall beaktas endast i 11 procent av de relationsmord som 

resulterar i livstids fängelse, i samtliga fall sammanträffar återfallsskärpningen även 

med att gärningsmannen ska dömas för flerfaldig brottslighet. Någon bedömning av 

återfallets påverkan kan därför svårligen göras. Återfall som här berörts gäller återfall i 

uppsåtligt dödande. Förarbetena anger att det är försvårande om gärningsmannen dömts 

för dråp eller mord tidigare samt om gärningsmannen angripit offret tidigare. Endast ett 

mord som utgjorde ett återfall i allvarlig brottslighet föranledde straffvärdet 18 år. Mål 

B 7009-11
146

 gällde mord som inträffade under prövotiden för ett tidigare utdömt brott, 

gärningsmannen hade tidigare dömts för misshandel av offret. Trots att återfall inom 

prövotiden och förekomsten av allvarligt återfall i brott mot samma offer beaktats an-

sågs relationsmordet inte motivera livstidsstraff. 

 

4.5.4 En jämförelse beträffande gränsen mellan viss tid och livstid vid 

olika typer av mord  

Detta avsnitt syftar till att jämföra hur många och vilka omständigheter som vanligen 

förekommer vid straffnivåerna 16-18 år respektive livstid beträffande olika typer av 

mord. I föregående avsnitt
147

 har relationsmord avhandlats relativt utförligt varmed här 

ämnas istället jämföra fyra andra typer av mord. Mord under berusning, familjemord, 

avrättningsmord och mord i samband med annat brott kommer därför att jämföras i av-

sikt att tydliggöra gränsdragningen mellan straff på viss tid och livstid. Mord under be-

rusning avser mord som inträffat i samband med bråk som uppstått i samband med för-

täring av alkohol och eller droger. Familjemord utgör mord begånget inom familjen i 

rakt nedstigande led, som i de fall fäder mördar sina barn eller fall där barn mördar för-

äldrar. Så kallade avrättningsmord utgör mord där offret på kort avstånd skjutits ner. 

                                                           
146 B7009-11, påföljd 18 år, B4410-12, överklagan återkallades av den åtalade. 
147 Rubricerat 4.5.2 Gränsdragningen mellan straff på viss tid och livstid vid relationsbrott. 
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Mord i samband med annat brott utgör mord som utförts som ett led i ytterligare brotts-

lighet, exempelvis sexualbrott eller mord i samband med rån.
148

 

 

Till att börja med kan noteras att mord begånget under påverkan av alkohol eller droger 

ofta leder till höga straffvärden; i 62 procent av domarna uppmäts straffvärdet till 18 år 

eller livstid. Jämfört med mord i samband med annat brott samt avrättningsmord beak-

tas lika många försvårande omständigheter, den enda skillnaden är att vid mord under 

berusning beaktas vanligen inga förmildrande omständigheter. Endast i ett fall har en 

förmildrande omständighet beaktas enligt domskälen vid mord under berusning, även 

straffmätningen i det målet resulterade i livstids fängelse. Det är betänkligt att förmild-

rande omständigheter beaktas i högre utsträckning beträffande exempelvis avrättnings-

mord än vid mord under berusning, eftersom det senare borde föranleda förekomsten av 

fler förmildrande omständigheter. Mord under berusning karaktäriseras vanligen av bråk 

som går överstyr, mord med hastigt förlopp, utan planering eller motiv. Avrättnings-

mord har ofta föregåtts av viss planering, vanligen motiv av hämndkaraktär därtill är 

brottsplatsen inte sällen en allmän plats varmed skjutningen innebär fara för annan. 

Jämförelsevis ter det sig därför oväntat att fler av de förmildrande omständigheter som 

föreligger vid berusningsmord inte beaktas. Det bör dock beaktas att dom i nästan samt-

liga av de analyserade målen meddelats före Högsta domstolens vägledande avgöranden 

beträffande uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus. Högsta domstolens dömde i 

NJA 2011 s. 563 en man för grov misshandel sedan domstolen funnit att mannen på 

grund av självförvållat rus inte kunde anses haft uppsåt att döda. Det är dock möjligt att 

domstolen endast önskat förtydliga att en uppsåtsbedömning alltid ska göras så även vid 

förekomsten av självförvållat rus.  

 

I tre av domskälen beträffande avrättningsmord anförs att det är försvårande att mordet 

haft en tydlig avrättningskaraktär. I två av fallen utdömdes och baserades livstidsstraffet 

på samma kombination av försvårande omständigheter. Trots att domskälen i det tredje 

fallet beaktade en jämförbar försvårande omständighet samt förekomsten av viss plane-

ring och tid för besinning utdömdes endast 18 års fängelse. Fler försvårande omständig-

heter föranledde alltså ett lägre straffvärde, detta utan att mildringen kan förklaras ge-

nom beaktandet av några förmildrande omständigheter. 

                                                           
148 Anförda typer av mord har jag definierat och grupperat på egen hand då liknande grupperingar inte finns fastställa 

i doktrin. 
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Vid en jämförelse mellan vilka omständigheter som vanligen beaktas vid mord i sam-

band med brott och mord under berusning framkommer att brutalitet, utdragenhet, 

grymhet och skyddslöshet, utgör de omständigheter som vanligen beaktas vid båda ty-

perna av mord. Vid mord i samband med annat brott medför det faktum att brottet be-

gåtts i hastigt mod ofta strafflindring, däremot beaktar domskälen vid mord under be-

rusning varmed straffvärdet överstiger 16 år aldrig omständighetens förekomst.  

 

Hastigt mod har heller inte mildrat bedömningen vid familjetragedier, varmed en fa-

dersgestalt mördat ett barn alternativt en vuxen son eller dotter mördat en förälder. An-

talet mord som faller inom gruppen familjetragedier är liten men skiljer sig markant 

ifrån relationsmord, varför särskiljning motiveras. Inom relationsmord vars straffvärde 

angetts till minst 16 år bedöms 60 procent uppväga ett straffvärde inom den tidsbestäm-

da skalan. Beträffande familjemorden erhåller 57 procent livstidsstraff. Inom relations-

mord krävs vanligen tre försvårande omständigheter och en särskilt försvårande 

omständighet för att föranleda livstid. Vid familjemord beaktas vanligen fem försvåran-

de och två särskilt försvårande omständigheter då livstid väljs. Grymhet, brutalitet och 

förloppets utdragenhet beaktas vanligen i samma utsträckning vid både relationsmord 

och familjetragedier. Förekomsten av viss planering samt att brottet förövats mot en 

skyddslös närstående även det beaktas i samma utsträckning vid både typerna av mord.  

 

En skillnad mellan straffmätningen vid relationsmord och mord inom familjen är ten-

densen att i högre utsträckning beakta försvårande motiv samt faktumet att mordet skett 

i offret hem vid familjemord. Antalet domar avseende mord inom familjen vilka inte 

utgör relationsmord är dock få, varför statistiska slutsatser inte kan dras med tillräcklig 

säkerhet. Vid tre av sju familjemord beaktades gärningsmannens motiv som försvåran-

de. Hämndmotiv, vårdnadstvister och avundsjuka förekommer vanligen vid relations-

mord men försvårande motiv beaktas inte i samma utsträckning som vid familjemord. 

En förklaring kan vara att hedersrelaterat våld och mord på barn i avsikt att skada bar-

nets förälder pekas ut som mer förkastligt än mord till följd av avundsjuka eller andra 

mer ”förklarliga” skäl såsom osämja till följd av en vårdnadstvist. 
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5. Sammanfattande diskussion 

5.1 Straffmätningen av mord i rättsutvecklingen  
Under 1980-talet började antalet utdömda livstidsstraff att öka, vid år 2007 motsvarade 

rättsutvecklingen en nivå Sverige inte haft sedan förförra sekelskiftet.
149

 Innebörden av 

ett fängelsestraff på livstid hade år 1995 dubblerats, jämfört med den faktiska strafftiden 

vid 1900-talets mitt. En utveckling som Högsta domstolen med anförande av närmast 

kriminalpolitiska domskäl, satte stopp för genom NJA 2007 s. 194. Högsta domstolen 

beslutade att 10 års fängelse utgör normalpåföljden vid mord medan livstidsstraffet en-

dast kan aktualiseras vid de allvarligaste fallen av mord. I praktiken kom påföljdsvalet 

att bestå av en enda valbar påföljd, något utrymme för straffmätning fanns inte eftersom 

livstidsstraffet i princip hade avskaffats i det tysta. I syfte att erhålla en nyanserad 

straffmätning där försvårande och förmildrande omständigheter kan beaktas infördes 

den nya utvidgade straffskalan. En höjd straffnivå avseende de tidsbestämda straffen 

skulle åstadkommas. Ett år senare infördes 2010 års straffskärpningsreform i syfte att 

skapa en förhöjd straffnivå för allvarliga våldsbrott. Osäkerhet råder beträffande till-

lämpningen av NJA 2007 s. 194 i ljuset av den nya straffskalan och lagstiftarens åter-

kommande straffskärpningsåtgärder. Riksåklagaren anser att situationen påkallar ett 

klargörande från Högsta domstolen.  

 

I skrivande stund avkunnar Högsta domstolen dom i det så kallade bajonettmålet. Målet 

gällde att mord varmed en kvinna knivhöggs på öppen gata av sin före detta make, 

framför de två gemensamma döttrarna. I domskälen påpekar Högsta domstolen att samt-

liga relevanta omständigheter som erhållit subjektiv täckning ska beaktas vid för 

straffmätningen. Hur grov oaktsamhet varit respektive vilken form av uppsåt som 

förelegat ska enligt Högsta domstolen påverka straffvärdet.
150

 Utgångspunkten vid dråp 

är åtta års straffvärde, efter ett beaktande av straffskärpningsreformen anförs 14 år som 

utgångspunkten vid straffmätningen av mord. Livstidsstraffet ska endast utdömas i un-

dantagsfall, som exempel anförs straffansvar för flera fall av mord samt förekomsten av 

andra synnerligen försvårande omständigheter.
151

 På grund av att ett livstidsstraff kan 

omvandlas till 18 års fängelse samt vikten av ett upprätthållande av skillnaderna i 

                                                           
149 Sekelskiftet till 1900-talet. 
150 B 5613-12,  p. 16 samt p. 31. 
151 B 5613-12,  p. 28 -29. 
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straffvärdenivå påföljderna emellan, bör 18 års fängelse användas restriktivt.
152

 Min be-

dömning är att straffskalans övre del kommer tillämpas mycket restriktivt, varmed 

straffmätning inskränks förutom beträffande den tidsbestämda straffskalans nedre och 

mittersta straffnivåer. 

 

Högsta domstolen beaktade att offret var en skyddslös närstående, det lömska angrep-

pets hänsynslöshet samt att gärningsmannen tidigare angripit offret. Allvarligast var det 

faktum att mordet skett inför de minderåriga barnen vilka berövats sin mor, ett trauma 

som förstört deras liv. Skäl för livstidsstraff bedömdes föreligga men det framstod inte 

som obefogat att gärningsmannens narcissistiska personlighetsstörning alternativt icke 

kroniska depression, kunde ha påverkat hans handlande. Straffvärdet reducerades där-

med till 18 år, eftersom gärningsmannen redan avtjänat straff för olaga frihetsberövande 

bestämdes påföljden till 17 års fängelse.
153

 Det tycks därmed klarlagt att mord av en 

skyddslös närstående föranleder livstid om angrepp på öppen gata eller annars bedöms 

påvisa stor hänsynslöshet samt om gärningen begåtts i närvaron av minderåriga barn. 

Straffansvar för flera fall av mord eller andra synnerligen försvårande omständigheter 

föranleder livstid medan förekomsten av psykiska skäl för strafflindring medför att livs-

tid inte kan utdömas. 

 

5.2 Rättstillämpningen av den utvidgade straffskalan 
De analyserade domarna tyder på att den utvidgade straffskalan möjliggör en nyanserad 

straffmätning och en förhöjd straffnivå avseende de tidsbestämda straffen. Däremot till-

lämpas inte alla straffnivåer inom den utvidgade straffskalan. Tillämpningen av straff-

mätningsstationer inom straffskalan utgör varken något nytt eller okänt fenomen. Före-

komsten av straffmätningsstationer möjliggör jämförelser med tidigare avgöranden. I 

praktiken innebär dock dessa anhaltsstationer inom vissa bestämda nivåer på straffska-

lan i sig alltid en begränsning av den faktiska straffskalan, varmed möjligheterna till en 

nyanserad individuell straffmätning försämras. 

 

Analysen av de senaste årens straffnivåer tyder på att 2010 års straffskärpningsreform 

initiellt resulterade i en förhöjd straffnivå, men att straffnivå i dagsläget reducerats till 

hälften. Statistiken måste i denna del tolkas med försiktighet eftersom en uppdelning av 

                                                           
152 B 5613-12,  p. 30. 
153 B 5613-12,  p. 39-47.  
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domar per tidsperiod samt utefter varje straffvärde medför att statistiken baseras på ett 

fåtal domar. Intressant är att justitieministern tillsatt en ny straffskärpningsutredning i 

syfte att ta fram ett förslag som garanterar att 2010 års efterfrågade straffskärpning åt-

följs. Anledningen är att preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet visat att 

2010 års straffskärpningsreform endast tillämpades initialt varefter straffnivån i rättstil-

lämpningen kom att stabiliseras kring en totalt sett marginell höjning av straffnivån. 

 

5.3 Beaktas de omständigheter som faktiskt föreligger 

Materialet som samlats in visar att domstolarna inte alltid beaktar de förmildrande och 

försvårande omständigheter som faktiskt föreligger. Detta oavsett vilka omständigheter 

som föreligger, vilken typ av mord som granskas och oavsett straffnivå. Ekvivalens, det 

vill säga överrensstämmelse mellan antalet identifierade förmildrande omständigheter i 

domen och antalet beaktade förmildrande omständigheter enligt domskälen, föreligger i 

55 procent av domarna. Motsvarande siffra beträffande försvårande omständigheter är 

endast 7 procent. I 93 procent av samtliga undersökta domar beaktar således domstolen 

inte de försvårande omständigheter som föreligger. Jämförs instanserna beaktar hovrät-

terna faktiska föreliggande omständigheter i högre utsträckning än tingrätterna, så både 

beträffande förmildrande och försvårande omständigheter. Förmildrande omständighe-

ter som i förhållande till frekvens vanligen beaktas är förekomsten av provokation, 

frånvaron av planering, gärningsmannens psykiska tillstånd, allvarliga skada eller even-

tuella men till följd av utvisning. Däremot råder mindre ekvivalens mellan i vilken om-

fattning hastigt förlopp och frivillig angivelse beaktas i förhållande till dess förekomst.  

 

Förekomsten av förslagenhet, viss planering, utdraget gärningsförlopp samt skyddslös-

het, utgör de försvårande omständigheter vars ekvivalens är högst. Beaktandet av viss 

planering bör uppmärksammas eftersom varken lag eller förarbeten anför att omstän-

dighet ska beaktas till den åtalades nackdel. Klart är dock att omständigheten viss plane-

ring beaktats med både tidsmässig och geografisk spridning varvid det får anföras att 

omständigheten anses beaktningsvärd av rättstillämpningen. Förekomsten av noggrann 

planering, utgörande förslagenhet, är svårbevisad. Behovet att kunna straffskärpa när i 

alla fall viss planering kunnat bevisas kan möjligen härledas därifrån. Att mordet be-

gåtts i offrets hem, att våldet skett utan provokation samt att det funnits tid för besinning 
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utgör de försvårande omständigheter som oftast inte beaktas trots att dessa omständig-

heters ofta anges i domen.  

 

De analyserade domarna tyder på att för varje dom inom straffnivåerna 10-14 år, 15-16 

år samt livstidsstraffet, förbises vanligen tre rättsligt gällande försvårande omständighe-

ter som föreligger enligt domen. Inom straffnivån 17-18 år beaktas vanligen inte 5,5 av 

de i domen förekommande försvårande omständigheterna. Skulle denna tendens visa sig 

inneha viss bäring på rättstillämpningen i stort är det mycket allvarligt. Rättssystemet 

bygger nämligen på allas likhet inför lagen, att lika fall mer eller mindre systematiskt 

behandlas olika är därför allvarligt. Syftet med min analys är dock enbart att besvara 

frågeställningen, varmed utfallets representativitet begränsas till de analyserade domar-

na.  

 

Aldrig hade jag föreställt mig att en sammanställning av statistiken skulle resultera i så 

tydliga siffror. Statistik som i princip ifrågasätter om domstolarna straffmäter mord ut-

efter de i lag, förarbeten och praxis stadgade riktlinjerna. Även riksåklagaren har fram-

fört att åklagarmyndighetens dokumentation påvisar att domstolarna inte straffmäter på 

enhetliga grunder och att det råder rättsosäkerhet kring riktlinjerna för gränsdragningen 

mellan straff på viss tid och livstid. Det bör påpekas att situationen beträffande straff-

mätningen av mord är unik, och knappast jämförlig med straffmätningen av övriga all-

varliga våldsbrott. Kopplas domstolarnas sämre benägenhet att beakta försvårande om-

ständigheter vid just straffnivån 17-18 år samman med den tröskeleffekt som uppstått 

till följd av den restriktiva definitionen av livstidsstraffet, blir orsaksresonemanget in-

tressant. En konsekvens av att exemplifieringen över vilka försvårande omständigheter 

som kan aktualisera livstidsstraffet tillämpats uttömmande är att utrymmet för en nyan-

serad straffmätning därmed reducerats i motsvarande mån. Om straffvärdet efter beak-

tande av ett antal försvårande omständigheter redan uppnått maxnivån 18 år kan således 

resterande försvårande omständigheter endast beaktas om mordet anses kvalificera för 

livstidsstraffet. Oaktat de försvårande omständigheternas antal och inbördes tyngd kan 

de således inte erhålla effekt, eftersom kvalificeringen för livstidsstraffet görs på andra 

grunder.  
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5.4 Påverkar antalet beaktade omständigheter straffvärdet 
I den minoritet av mål där tingsrätt och hovrätt angett samma mängd försvårande och 

förmildrande omständigheter har instanserna ofta varit ense om mordets straffvärde. Be-

träffande majoriteten av de analyserade domarna, där instanserna angett skiftande 

mängd omständigheter, tycks ingen klarlagd proportionalitet finnas beträffande omstän-

digheters antal och erhållet straffvärde. Antalet beaktade omständigheter skiftar från fall 

till fall och något statistiskt förankrat mönster har inte kunnat skådas. Tingsrätter är be-

tydligt restriktivare än hovrätterna när det gäller att låta antalet försvårande omständig-

heter erhålla proportionell effekt vid straffmätningen. Följden blir att samma mängd 

försvårande och förmildrande omständigheter resulterar i olika straffnivåer på olika in-

stanser. Statistiken bör dock utläsas med försiktighet då diskrepansen mellan antalet be-

aktade omständigheter på samma straffnivå kan ha påverkat det statistiska utfallet.  

 

Jämförs både antalet samt vilka omständigheter som beaktas vid straffvärden inom den 

tidsbestämda skalans övre del jämfört med när livstidsstraffet utgetts, erhålls inte heller 

någon tillfredställande gränsdragning. Livstidsstraffet har utdömts vid minst tre och upp 

till fem försvårande omständigheter. Uppdelas försvårade omständigheter i särskilt för-

svårande respektive försvårande omständigheter, tycks tre försvårande omständigheter i 

kombination med en särskilt försvårande omständighet vanligen föranleda livstidsstraff. 

Problematiken ligger i att liknande värden respektive samma kombination av omstän-

digheter i viss utsträckning även lett till utdömande av straffvärden inom den tidsbe-

stämda straffskalans övre del. Däremot särskiljer sig livstidsdomarna ifrån domar vars 

straffvärde anförts till den tidsbestämda straffskalan genom att omständigheten viss pla-

nering, återfall samt förekomsten av flerfaldig brottslighet beaktas i betydligt högre grad 

vid livstidsstraff.  

 

Det sammantagna resultatet av analyserna tyder det på att gränsen för livstidsstraffet i 

viss mån dragits vid en ansenlig mängd försvårande omständigheter, i kombination med 

bristande uppvägning av förmildrande omständigheter. Möjligen påverkas gränsdrag-

ningen dock i större utsträckning av om viss planering, återfall och flerfaldig brottslig-

het anses föreligga. Samtliga fall där flerfaldig brottslighet enligt domskälen beaktats 

har livstidsstraff utdömts. I 50 procent respektive 38 procent av fallen då återfall och 

viss planering beaktats vid straffmätningen har livstidsstraffet utdömts. Omständigheten 
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flerfaldig brottslighet tycks därför utgöra den säkraste indikatorn för gränsdragningen 

mellan straff utmätt på viss tid och livstidsstraffet.  

 

Varför så är fallet är omöjligt att veta, men min bedömning är att gränsdragningen mel-

lan viss tid och livstid delvis förskjutits. Istället för en helhetsbedömning av samtliga 

föreliggande omständigheter blir bedömningen avhängig förekomsten av flera fall av 

mord, flerfaldig allvarlig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. En ex-

emplifiering i förarbetena som aldrig var ämnad att tillämpas uttömmande. En rättsut-

veckling jag anser inskränker möjligheten att vidta en nyanserad straffmätning. Vilket 

utgjorde det primära syftet bakom införandet av den utvidgade straffskalan. Beaktas inte 

samtliga rättsligt relevanta föreliggande omständigheter, bedöms liknande fall olika och 

erhåller inte beaktade omständigheter legitim påverkan på straffmätningen frångås pro-

portionalitetsprincipen och ekvivalensprincipen  

 

5.5 Ett lösningsförslag i syfte att nå ökad rättssäkerhet  
Ur rättssäkerhetssynpunkt vore det önskvärt om samtliga omständigheter som ska re-

spektive kan beaktas sammanställdes och definierades i förarbetena. Först då kan om-

ständigheternas inbördes förhållande klargöras och frågor av stor vikt för straffmätning-

en synliggöras. Faller exempelvis brutalitet under den i lag förskrivna omständigheten 

hänsynslöshet eller ska brutalitet verka försvårande och hänsynslöshet särskilt försvå-

rande? I dagsläget ges omständigheter olika vikt och används i skiftande utsträckning i 

rättstillämpningen. Behovet av en renodling beträffande vilka omständigheter som ska 

beaktas samt hur dessa ska definieras är påtagligt. Försvårande omständigheters in-

skränkande karaktär anser jag motiverar ett tydligt anförande över vilka försvårande 

omständigheter som domstolarna får beakta. Bör uppsåtsform med hänvisning till 

skuldprincipen påverka straffmätningen, varmed direkt uppsåt försvårar och indirekt 

likgiltighetsuppsåt mildrar bedömningen eller bör sådan särskiljning inte göras?
154

 Vart 

går gränsen mellan försvårande motiv respektive mer försvarbara skäl för mord i hastigt 

mod? Kan ett motiv till mord anses vara av hedervärd karaktär? Målet berörde en vuxen 

son som högg ihjäl sin återvändande far i syfte att befria familjen ifrån den latenta miss-

                                                           
154 B2839-10, indirekt uppsåt mildrar, påföljd 12 år. B5888-11 likgiltighetsuppsåt, påföljd 12 år. B2829-10 direkt 

uppsåt att döda, påföljd 16 år. B4494-10, direkt uppsåt, påföljd livstid. 
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handel fadern troligen skulle ha tillfogat familjen. Ingen form av nödrätt bedömdes före-

ligga däremot beaktades det av sonen angivna motivet till mordet mildrande.
155

  

 

Det finns många obesvarade frågor som bör ställas och reflekteras över. Ska avsaknaden 

av tydliga motvärnsskador eller faktumet att avvärjningsskador dokumenterats på offret 

anföras som grund för att offret varit försvarslöst, eller ska två motsatta förhållanden 

medföra samma resultat?
156

 Hur mycket våld krävs för att ett mord ska föranleda straff-

skärpning för brutalitet och bör bedömningen skifta beroende på vilket sett mördaren 

valt att döda offret på?  Ett knivmord bedöms brutalt först om 25-48 knivhugg tillfogats 

offret, men mord av avrättningskaraktär anses alltid brutalt.
157

 Bör mordets modus ope-

randi således föranleda skiftande bedömningar beträffande hur mycket våld som krävs 

för att mordet ska anses brutalt eller bör offrets lidande påverka bedömningen? Vilken 

tidsperiod krävs för att gärningsförloppet ska anses utdraget respektive kortvarigt? 

Tingsrätten anförde i ett mål att 40 sekunders dödsmisshandel inte utgjorde ett kortva-

rigt förlopp.
158

 I ett annat mål hade gärningsmannen efter misslyckade strypningsförsök 

tilldelat offret elva hugg, ett angrepp tingsrätten bedömde som relativt kortvarigt.
159

 Ska 

gärningens tidsutdräkt följaktligen bedömas utefter gärningsmannens uppsåtliga utdra-

gande eller bedömas utifrån den valda mordmetodens tidsutdräkt? Vilka bedömnings-

grunder ligger bakom ställningstagandet att ett snabbt avklarat avrättningsmord på öp-

pen gata ska bedömas mer straffvärt än en dödsmisshandel av en närstående i dennes 

bostad? Avvägningar vilka inte kan göras lättvindigt men det är inte valen i sig som är 

viktigast utan samordningen av beaktningsvärda omständigheter. Praxis kan alltid änd-

ras efter bättre vetande men dömer varje domstol utefter egna premisser blir tillämp-

ningen inte bättre.  

 

Oavsett tydliga definitioner och eftertraktade ställningstaganden beträffande straffmät-

ningen för mord, går det dock inte att komma ifrån det faktum att domstolsbedömning-

en i slutändan är subjektiv. Bedömningens subjektivitet utgör dock inget skäl för att inte 

sträva efter en så objektiv och därigenom rättssäker bedömning som möjligt. Vilket på-

pekats under uppsatsens analyser medför ett anförande av statistiskt material alltid en 

                                                           
155 B9055-09, HR B356-10, påföljd 10 år. 
156 B9962-09, 25 hugg, påföljd livstid jämfört med B 4171-10, 48 hugg, påföljd 18 år, B777-09, B3725-09, avrätt-

ningsmord, påföljd livstid och utvisning, B7284-09, B1007-10, avrättningsmord, påföljd 15 år respektive 18 år. 
157 B1686-11, B1962-11, påföljd 16 år jmf.  med B3418-10, B3112-11, påföljd 18 år och utvisning. 
158 B9055-09, påföljd 10 år. 
159 B9962-09, påföljd livstid. 



 
 

82 
 

risk för subjektiv påverkan. Både under sammanställningen av materialet, vid de mate-

matiska uträkningarna, samt vid de bedömningar som företagits. Så är fallet även om 

åtgärder vidtagits för att erhålla största möjliga medvetna objektivitet. Materialet som 

lades till grund för de mer statistiska analyserna var överraskande olikartat. Medförande 

att det statistiska resultatet kan ha färgas av domstolsbedömningarnas skiftande natur. 

Med ovanstående sagt avsåg uppsatsens syfte inte att gå utöver en analysering över an-

fört material, så även inkluderat verkningar av materialets skiftande natur. I vad mån 

grunden för domen inte nedtecknats i domskälen är omöjligt att fastställa, varför uppsat-

sen endast syftar till att belysa domstolens beaktning enligt domskälen. Dömer domsto-

lar systematisk på andra grunder än vad som anförs i domskälen är det dock i sig allvar-

ligt ur rättssäkerhetssynpunkt. 
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Bilaga 1

                                                
160 Tingsrätten anför att indirekt uppsåt mildrar. 
161 Jag anser att motivet snarare bör verka 

mildrande 
162 Tingsrätten anför att gärningsmannens oro 

inför vårdnadstvist, mildrar. 
163 Tingsrätten anför att direkt uppsåt försvårar. 
164 Tingsrätten anför att direkt uppsåt försvårar. 
165 Tingsrätten anför att motivet är fixering vid 

offret, men anför senare att motivet är inget man 

behöver ta ställning till. 
166 Tingsrätten anför att indirekt uppsåt mildrar. 

29:1§ vid svm 

ska beaktas: 

Skada/ kränk/ 

fara 

bort/insett 

avsikter/motiv 

s.k. beaktas 

om allvarligt 

angrepp liv, 

hälsa eller 

trygghet till 

person  

29:2§ 

särskilt 

beakta: 

avsett 

allvarligare 

följder  

29:2§ särskilt 

beakta:  

 stor hänsyns-

löshet 

29:2§ 

särskilt 

beakta: 

utnyttjat 

annans 

skyddslösa 

ställning 

29:2§ 

särskilt 

beakta: 

missbruk 

av förtro-

ende 

29:2§ 

särskilt 

beakta: 

tvång, 

medverka  

till brot-

tet 

29:2§ 

särskilt 

beakta: 

Organiserad 

systematisk 

brottslighet  

29:2§ 

särskilt 

beakta: 

motivet  

kränka  

gr pga 

etnicitet 

etc. 

29:2§ 

särskilt 

beaktas 

ska: ägnat 

att skada 

trygghet/ 

tilliten 

barn i 

förh. 

närstående 

29:3§ ska 

särskilt 

beaktas: 

Föranletts 

av uppen-

bart 

kränkande 

beteende 

29:3§ särskilt 

 beaktas ska: 

Nedsatt kon-

trollförmåga 

pga allvarlig  

psykisk  

störning, psy-

kisk störning, 

sinnesrörelse el 

annan orsak  

29:3§ 

särskilt 

beaktas 

ska: 

samband 

med brist 

utveckling 

etc. 

 

29:3§ 

särskilt 

beaktas 

ska: 

stark 

medkänsla 

 

29:3§ 

särskilt 

beaktas ska: 

likt  

24kap-

nödsituation  

29:4§ återfalls-

skärpning om 

inte beaktats 

genom påföljds-

val/ förverkande 

villkorlig frigiv-

ning  

Ink tid allvarlig 

brottslighet 

/angripit  offret 

Dömts för mord 

el dråp tid 

1) I    ITH            

2) ITH  H ITH IH    I       

3) I,T160   I I    I       

4)I161   ITH       T     

5)   ITH            

6) I   IT            

7) I   IT            

8) IT   IT            

9) T162   ITH     H  ITH    ITH 

10) I  IH  ITHR     ITHR  T    IHR 

11) IT   IT     IT  H     

12) I               

13)   IT      IT      

14) T163   ITH            

15) IT   I            

16)   ITH           I 

17)  T IT           IT 

18) I   I           IT 

19) IT+H   I   IT+H         

20)   IT+H            

21)   IH            

22)   T IT I           

23)   IT+H      IT+H       

24)   IT+H            

25) I,T,T164   IT            

26)   IH      T      

27) 

T:tidigare 
ostraffad. 

  ITH       ITH     

28)  H IT+H       H    I 

29)   I           IT+H 

30) I   IT+H           ITH  

31)   IT           ITH 

32)   I            IT 

33)   I      IT+H  IT+H     

34) I    I             

35) I, (T165).   I             

36) IH  TH IT           . 

37)   IH            

38) I,I   IT       H     

39) IT   IT            

40)   IT            

41) I,T,T166  T IT            

42)   IT           IT 

43)   ITH           IT 

I tabellen har instansernas bedömningar sammanställts  
I = I domen identifierad omständighet 

T = Av tingsrätten beaktad omständighet 

H = Av hovrätten beaktad omständighet 
R = Riksåklagaren, enligt ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen 

+ = Hovrätten har anfört att denne instämmer med tingsrättens bedömning. 
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Bilaga 2 

 

                                                
167 Hovrätten anför att bristen på  noggrann 

planering, eller annan särskild förslagenhet 

mildrar. 
168 Tingsrätten: Viss hänsyn måste tas till vad 

som framkommit om hennes person (en  

livshistoria kantat av våld och missbruk). 
169 Tingsrätten + hovrätten marginell påverkan 

av men till följd av utvisning. 

29:5§ I skälig 

omfattning 

beakta: 

Skada, sökt 

begränsa, 

Frivillig 

angivelse 

Utvisningsmen  

Nära 

anhö-

rig 

Offrets 

hem 

 

 

Ingen 

provo-

kation 

Försla-

genhet 

sökt 

dölja, 

noggrann 

planering 

Grymhet 

dödsång-

est, 

onödigt 

lidande  

Bruta-

litet 

Utdraget 

förlopp 

Hasigt 

förlopp 

Skyla 

annat 

brott 

/främja/s

ker i 

samband  

annat 

brott 

Utnyttjat 

allmän 

nöd/ 

fara  

 

Gm:s 

person:  

Ex: 

själslig 

ab-

norma-

litet 

farlig-

het  

Viss 

plane-

ring 

Hastigt 

mod /svår

t besinna 

sig/ ej 

planerat 

Haft 

tillfälle 

besinna 

sig 

Offret 

läm-

nats att 

dö 

/inte 

tillkal-

lat 

vård 

Griftefrids-

brott skän-

da/ 

flytta på 

krop-

pen/våldta/ 

elda 

Flerfaldig 

allvarlig  

brottslig-

het 

 

Brott mot 

myndig-

hetsutöv-

ning/ 

terrorism  

avsikt  

1) ITH I I ITH ITH ITH ITH            

2) IT IT IT  ITH IT IH     IH  I      

3) I I I  I I I     I  I   I  

4) JTH   T  I IH T IH I.    I I     

5) J  ITH I I  ITH H ITH      IT IH     

6) JTH  IT IT  I  IT I     IT  IT  IT   

7)  I  IT IT IT I IT       I     

8)  ITH IH IH IT IT   I    I       

9) J ITH ITH ITH   IH  ITH     I H167 IT     

10) ITHR  IH THR ITHR HR  ITH    I       

11) H I  I  T IT  IT     IH      

12) I I I   I  I     I     IT  

13) IT168 IT I  I  IT IT IT       I     

14) T I  IH ITH ITH  H I     IT   I   

15) IT I  IT  IT ITH IT     IT        

16) I   I IT+H  IT+H IT IT +H       I I    

17) I   I  ITH ITH ITH      I      

18)   IH    H  I    I       

19)   I ITH I ITH  I          IT  

20)   I  I T+H  IT+H  IT+H    I    ITH  

21)   I I ITH TH I H    I H      

22) I I I I  I IT+H IT  IT+H      I     

23)  I  I I I IT+H  I      I T+H    I  

24) IT+H   I  IT+H  I I     IT+H        

25)  IT I IT  IT ITH IT     ITH  IT     

26)  I ITH  ITH ITH  ITH      ITH I     

27) IT IT ITH  IT IT  IH    IT  IT     

28) IT+H IT+H  IT  IT+H T+H  IT+H      IT  H     

29) I I I         I     IT+H  

30)   I I  I           .   

31) IT IT I  I T I T           

32)  I I  I IT IT            

33) IT+H IT+H I  IT+H IT+H IT+H     IT+H  I     

34) IT+H169 I I I I IT+H  T+H  IT     T+ H     IT+H   

35)  I I IT I I   IT           

36)   IT  H ITH  I    H  ITH   I  

37)   I I  I IH   IH .         IH 

38) IIT  IT  I  I IT I IT  IT    IT  IT      

39) ITH    I IT  IT  IT  ITH          

40)  IT  IT IT   IT IT I      T      

41)   IT  IT  I          I  

42) IT  I I IT T IT      IT  IT    

43)   I  ITH ITH ITH     H  IT   IT IH 

I tabellen har instansernas bedömningar sammanställts 

I = I domen identifierad omständighet 

T = Av tingsrätten beaktad omständighet 
H = Av hovrätten beaktad omständighet 

R = Riksåklagaren, enligt ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen 

+ = Hovrätten har anfört att denne instämmer med tingsrättens bedömning. 


