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  Tadele Yohannes (mitten) slog ihjäl en ung kvinna.
Foto: ROGER LUNDSTEN

  Subhi Othman knivdödade sin adoptivdotter.
Foto: BJÖRN LINDAHL
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Andreas Johansson ströp en 17-årig flicka.
Foto: PRIVAT
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  Sarnecki.
Foto: SCANPIX SWEDEN
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Allt färre döms till värsta straffet: ’Ensom suttit i fjorton år bör få ny chans”
Allt färre mördare döms till livstids fängelse.
2005 var de 19 stycken. I fjol bara två.
Ändå har straffen för mord i de flesta fall blivit längre.
– Det hänger ihop med en förändrad syn på våldet. Attityder
mot våld har skärpts kraftigt, säger Jerzy Sarnecki, professor
i kriminologi.
151 personer avtjänar livstidsstraff i Sverige i dag. Med tiden
kommer de att bli färre. Skälet är enkelt: Allt färre döms till livstid.
År 2005 handlade det om 19 mördare. I fjol bara om två.
Förändringen går att spåra tillbaka till 2007.
Då slog Högsta domstolen fast att en man som högg och ströp sin
sambo till döds enbart skulle ha tio års fängelse.
Livstidsstraffet skulle förbehållas de värsta morden, enligt HD.
Domen slog ner som en bomb i Domstolssverige. Det blev i princip
tvärstopp av antalet livstidsdömda.
Regeringen snabbutredde frågan och drev igenom en lagändring som
möjliggjorde större flexibilitet. Tidigare var straffet tio år – eller
livstid. Straffskalan är nu tio till 18 år – eller livstid.
Detta har paradoxalt nog inneburit strafflindring för vissa mördare.
Och längre tid för andra.
Straff avskräcker inte
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet,
tycker att utvecklingen till största delen har varit bra.
– Tio år kunde vara för kort. I huvudsak är det bra i dag.
Allmänt anser han att samhället tjänar på korta straff. Men när det
gäller mord vill han inte korta dem. Han vänder sig dock emot
livstidsstraff.
– Människan är ingen statisk varelse. Åldern gör att man blir mindre
våldsam. En som suttit i fjorton år bör få en ny chans.
– I extremfall är det rätt med livstid.
Kan straffet vara avskräckande när det gäller mord?
– Nej, det är noll. Många är begångna under vredesmod under
påverkan av alkohol. Då tänker man inte på om det är tio år.
Tuffare tag på 90-talet
Länge handlade den svenska kriminalvården till stor del om just
vård. De intagna skulle rehabiliteras. Ett livstidsstraff kunde i
praktiken innebära sex till åtta år.
Men från 90-talet och framåt vände vinden. Ut for sjuttiotalets
mjukliberala kriminalpolitik, som måhända var präglad av Tage
Danielssons film ”Släpp fångarne loss, det är vår!”.
In kom tuffare tag.
Samtidigt som fler blev dömda till livstid blev varje straff längre. År
1999 försvann halvtidsfrigivningen. Samhällets syn på grovt våld
blev allvarligare.
Vill se att fler får vård
Under hela tiden har det dödliga våldet – morden och dråpen – legat
på samma nivå.
Kriminologen Mikael Rying, verksam vid Mittuniversitetet i
Sundsvall, anser att det är omöjligt att straffa bort brottslighet.
– En del folk tycker att det daltas med kriminella och tycker kanske
att det är fel att mördare släpps ut. Men lösningen är inte
livstidsstraff.
Mikael Rying vill i stället se att fler får vård.
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– Vi vet att 90 procent av alla som döms för mord eller dråp har en
psykisk sjukdom eller störning. Ändå hamnar bara tio procent på
rättspsyk.
Han betonar att det inte handlar om någon kort förvaring.
– Vissa personer är bevisligen farliga och det är inte meningen att de
ska komma ut fort. Fördelen är att man inte behöver skriva ut dem
förrän de är i gott skick. Det ger både skydd och är humant.
”Behöver känna hopp”
Kjell Antby är bror till Torgny Antby som mördades tillsammans med
sin fru Inger på gården i Långared utanför Alingsås i oktober 2011.
I tingsrätten dömdes de båda mördarna till livstids fängelse. Men i
hovrätten sänktes straffen till 15 år, då det inte ansågs bevisat att 
båda hade varit inblandade i mordet på Torgny. Kjell Antby anser att
straffet på 15 år var alltför milt. Trots det skulle han inte vilja se
dem dömda på livstid.
– Även en dömd människa behöver känna hopp.
I stället önskar han längre fängelsestraff som är begränsade i tid.
– Det rimliga skulle vara 27 år. Om de skötte sig skulle de då vara
ute efter 18 år, som är dagens högsta tidsbestämda straff. säger
han.
Men mest av allt är han upprörd över att de inte fälldes för båda
morden.
– Jag har tänkt så mycket på detta. Det äter i mig, säger Kjell
Antby.

Staffan Lindberg
Jonathan Jeppsson

Mördarna som sluppit livstidsdom
Subhi Othman, 64
År: 2010
Handling: Dödade sin adoptivdotter i Katrineholm med 48 knivhugg
och anmälde sig sedan till polisen. Motivet uppgavs ha varit att hon
kränkt familjens heder.
Straff: 18 år samt utvisning
 
Miroslav Tabisz, 34 & Jacek Tabor, 40
År: 2011
Handling: Var med och rånmördade Torgny och Inger Antby i
Långared. Hovrätten ansåg att det bara fanns tillräcklig bevisning för
att fälla dem för mordet på kvinnan.
Straff: 15 års fängelse
 
Tadele Yohannes, 25
År: 2010
Handling: Följde efter en yngre kvinna från spårvagnen i Göteborg
och dödade henne med slag och strypning.
Straff: 16 år samt utvisning.
 
Andreas Johansson, 39
År: 2010
Handling: Ströp en sjuttonårig flicka i sitt hem i Norrhult i Småland.
Hade påstått att han arbetade som modefotograf.
Straff: 17 år
 
Leyla Ataei, 47 & Raoof Ataei, 48
År: 2005
Handling: Hällde kokande olja över den man som ville gifta sig med
deras dotter och högg honom till döds hemma i bostaden i Högsby.
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Straff: 10 år samt utvisning.
 
Musa Kara, 41
År: 2010
Handling: Dödade sin exfru Carla Saado med 27 knivhugg i hennes
trappuppgång i Huskvarna.
Straff: 18 år.
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Textstorlek:

Drygt 50 dömdes – alla fick tidsbestämt straff.
 Alla dömda
 Strafftiden
 Då friges de

Man, 60
Brott: Mördade sin fru med tre knivhugg i deras gemensamma
lägenhet i Huddinge. Straff: 15 års fängelse Friges: Tidigast i maj
2020.

Man, 24
Brott: Högg ihjäl en bekant man med upprepade knivhugg i
Göteborg efter ett gräl om heroin. Straff: 12 år samt utvisning ur
riket. Friges: Tidigast i augusti 2018.

Man, 27
Brott: Högg ihjäl en bekant man med flera knivhugg på en fest i
Alvesta.Straff: 12 år samt utvisning ur riket. Friges: Tidigast i juni
2018.

Kvinna, 54
Brott: Mördade sin sambo med knivhugg, slag och strypning i den
gemensamma bostaden i Värsås utanför Skövde. Straff: 16 år
Friges: Februari 2021.

Man, 35
Brott: Slog ihjäl en bekant i dennes lägenhet i Helsingborg med en
köttklubba, kniv och en syl, och skändade därefter kroppen. Straff:
18 år. Tingsrätten ansåg att straffvärdet låg på 16 år. Men eftersom
dådet genomfördes strax före villkorlig frigivning för en dom om
mordförsök på åtta år, och därmed sågs som ett återfall, lades
ytterligare två år till. Friges: Tidigast i september 2022.

Man, 35
Brott: Sköt en bekant till en bekant med ett avsågat hagelgevär vid
en gångväg i Jakobsberg. Straff: 14 år Friges: Tidigast i augusti
2020.

Man, 46
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Brott: Sköt en gammal bekant med tre pistolskott i dennes lägenhet
i Solna. Straff: 15 år Friges: Tidigast i augusti 2020.

Man, 40
Brott: Högg ihjäl exsambons nye pojkvän med en kökskniv utanför
en pub i Järfälla. Straff: 16 år Friges: Tidigast i maj 2021.

Man, 46
Brott: Ströp en bekant som intresserat sig för hans flickvän i
Nynäshamn. Straff: 15 år samt utvisning ur riket. Friges: Tidigast i
juli 2020.

Man, 24
Brott: Högg och slog ihjäl en bekant i dennes lägenhet i Umeå och
tände eld på kroppen. Straff: 16 år samt utvisning ur riket. Friges:
Tidigast i juli 2021.

Man, 33
Brott: Knivhögg en obekant man med sju hugg utanför en
restaurang i centrala Stockholm. Straff: 12 år Friges: Tidigast i juli
2019.
 
Man, 23
Brott: Tog sig tillsammans med andra in hos en 70-årig man i Eslöv,
misshandlade honom grovt, band fast honom vid en stol och
lämnade honom att dö. Straff: 10 år. Hovrätten ansåg att brottet
låg på den övre delen av straffskalan för det fall gärningsmannen
varit över 21 år. Eftersom gärningsmannen var 19 år bestämdes
straffet till tio år. Friges: Tidigast i november 2017.
 
Man, 30
Brott: Högg ihjäl en affärspartner med ett 50-tal knivhugg i dennes
lägenhet i Sundbyberg. Straff: 18 år samt utvisning ur riket.
Friges: Tidigast i februari 2023.
 
Man, 30
Brott: Sköt ihjäl sin far med fyra gevärsskott i deras gemensamma
bostad i Malmö. Straff: 15 år Friges: Tidigast i mars 2021.

Man, 44
Brott: Knivmördade sin hustru i den gemensamma bostaden i
Järfälla. Straff: 15 år Friges: Tidigast i oktober 2020.

Man, 26
Brott: Dödade sin flickvän med cirka 25 knivhugg i Örebro sedan
hon meddelat att deras relation var över. Straff: 16 år samt
utvisning ur riket. Friges: I november 2021 som tidigast.

Man, 21
Brott: Slog som 19-åring tillsammans med två andra ihjäl en bekant
i Bollnäs med bland annat en hammare. Var därefter med om att
stycka kroppen och gömma delarna. Straff: 11 år. Enligt hovrättens
uppfattning var mordet sådant att fängelsestraffet för en vuxen
person skulle ha bestämts till livstid. Straffen reducerades med
hänsyn till att ingen av de tilltalade fyllt 21 år. Friges: Januari 2018.
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Man, 21
Brott: Slog tillsammans med två andra ihjäl en bekant i Bollnäs med
bland annat en hammare. Var därefter med om att stycka kroppen
och gömma delarna. Straff: 11 år. Enligt hovrättens uppfattning var
mordet sådant att fängelsestraffet för en vuxen person skulle ha
bestämts till livstid. Straffen reducerades med hänsyn till att ingen
av de tilltalade fyllt 21 år. Friges: Januari 2018.

Man, 21
Brott: Slog tillsammans med två andra ihjäl en bekant i Bollnäs med
bland annat en hammare. Var därefter med om att stycka kroppen
och gömma delarna. Straff: 10 år. Enligt hovrättens uppfattning var
mordet sådant att fängelsestraffet för en vuxen person skulle ha
bestämts till livstid. Straffen reducerades med hänsyn till att ingen
av de tilltalade fyllt 21 år. Friges: Tidigast i maj 2017.

Man, 21
Brott: Mördade en lärare i Hofors bland annat genom att hoppa på
offrets huvud. Straff: 10 år Friges: Tidigast i februari 2018.

Man, 28
Brott: Högg ihjäl kvinna som han träffat på en restaurang i Umeå
och bjudit med hem. Straff: 14 år Friges: Tidigast i december 2020.

Man, 39
Brott: Ströp sin mamma med ett hundkoppel i deras sommarstuga
på en ö i Mälaren. Straff: 11 år Friges: Tidigast i november 2018.

Man, 43
Brott: Sköt en trebarnsmamma i huvudet utanför hennes port i
Sävedalen sedan hon avvisat honom. Straff: 18 år Friges: Tidigast i
december 2022.
 
Man, 30
Brott: Högg ihjäl en man på en fotbollsplan i Hässelby efter ett
tidigare bråk med mannen på en restaurang. Straff: 12 år samt
utvisning ur riket. Friges: Tidigast i juli 2019.

Man, 43
Brott: Högg ihjäl sin fru med kniv i deras gemensamma bostad i
Södertälje sedan hon fört skilsmässa på tal. Straff: 13 år Friges:
Tidigast i november 2020.

Man, 24
Brott: Högg ihjäl en bekant på Sergels torg i Stockholm med kniv
Straff: 13 år Friges: Tidigast i augusti 2008.

Man, 43
Brott: Kvävde en bekant i dennes lägenhet i Göteborg och höll sig
sedan undan i 15 år innan han kunde gripas. Straff: 10 år samt
utvisning ur riket. Friges: Tidigast i januari 2018.

Man, 27
Brott: Högg ihjäl en gammal skolkamrat med en kökskniv i sin
bostad i Katrineholm efter ett bråk om öl. Straff: 10 år Friges:
Tidigast i april 2018.
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Man, 48
Brott: Ströp sin flickvän i hennes hem i danska Hilleröd och anmälde
sig senare till polisen. Straff: 12 års fängelse Friges: Tidigast i maj
2018.

Man, 26
Brott: Högg ihjäl en man med butterflykniv som nekat honom och
några kamrater inträde på en privat fest i Malmö. Straff: Livstid i
tingsrätten som sänktes till 13 år i hovrätten. Friges: Tidigast i juni
2020.
 
Man, 45
Brott: Sköt ihjäl en man i samband med ett bråk på en restaurang i
Södertälje. Straff: 14 år Friges: Tidigast i augusti 2020.

Man, 37
Brott: Högg ihjäl en man med köttyxa och kniv i hans lägenhet i
Bjuv efter ett påstått bråk om tabletter. Straff: 10 år Friges I
februari 2018 som tidigast.

Man, 48
Brott: Misshandlade sin flickvän med sparkar, slag och hopp på
hennes bröstkorg i hennes lägenhet i Valdemarsvik. De livshotande
skadorna gjorde henne oförmögen att ta sina sprutor mot diabetes
vilket ledde till döden. Straff: 14 år Friges: Tidigast i mars 2021.
 
Man, 39
Brott: Misshandlade en bekant till döds med bland annat slag och
sparkar mot huvudet i en lägenhet i Hällevadsholm. Straff: 14 år
Friges: Tidigast i december 2020.

Man, 31
Brott: Dödade en bekant man med ett flertal hammarslag i en
lägenhet i Kalmar. Straff: 15 år Friges: Tidigast i februari 2021.

Man, 23
Brott: Ströp sin 70-årige hyresvärd i dennes bostad utanför
Östersund. Straff: 14 år Friges: Tidigast i juni 2021.
 
Man, 36
Brott: Knivmördade sin hustru som flyttat till skyddat boende och
dumpade kroppen i ett dike utanför Upplands Väsby. Straff: 18 år
Friges: Tidigast i augusti 2023.

Man, 39
Brott: Slog och knivhögg en släkting till döds i Skara. Straff: 12 år
Friges: Tidigast i januari 2020.

Kvinna, 31
Brott: Högg ihjäl en väninna med kniv i hennes lägenhet i
Ängelholm. Straff: 16 år Friges: Tidigast i maj 2022.

Man, 40
Brott: Slog en släkting utanför Ödeshög medvetslös och slängde
honom sedan med huvudet före ner i en brunn. Straff: 12 år
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Friges: Tidigast i maj 2020.

Man, 63
Brott: Högg ihjäl en bekant med kniv i dennes bostad i Vällingby när
han skulle ta tillbaka sitt stulna SL-kort. Straff: 12 år Friges:
Tidigast i april 2020.

Man, 40
Brott: Knivdödade en yngre man på ett kafé i Göteborg på grund av
att denne hade en kärleksrelation med hans tonåriga dotter Straff:
16 år Friges: Tidigast i november 2022.

Man, 29
Brott: Var med och sköt en 19-årig bekant med minst åtta skott vid
en uteservering i Malmö. Straff: 15 år. Friges: Tidigast i november
2021.

Man, 30
Brott: Var med och sköt en 19-årig bekant med minst åtta skott vid
en uteservering i Malmö. Straff: 15 år Friges: Ej formellt beslutat
då detta skrivs.

Man, 22
Brott: Var med och sköt en 19-årig bekant med minst åtta skott vid
en uteservering i Malmö. Straff: 15 år Friges: Ej formellt beslutat
då detta skrivs.

Man, 27
Brott: Var med och sköt ihjäl en antagonist i Bergamåla utanför
Ronneby. Straff: 18 år Friges: Tidigast i april 2024.

Man, 40
Brott: Var med och sköt ihjäl en antagonist i Bergamåla utanför
Ronneby. Straff: 16 år Friges: Ej formellt beslutat när detta skrivs.
 
Man, 28
Brott: Var med och sköt ihjäl en antagonist i Bergamåla utanför
Ronneby. Straff: 13 år Friges: Tidigast i december 2020.

Man, 24
Brott: Sköt en bekant i huvudet med pistol i Haparanda i samband
med en guldstöld. Straff: 15 år Friges: Tidigast i juni 2022.

Man, 31
Brott: Var med och sköt en bekant med flera skott i huvudet vid
Klissberget i Sundsvall. Straff: 16 år Friges: Tidigast i januari 2023.

Man, 33
Brott: Var med och sköt en bekant med flera skott i huvudet vid
Klissberget i Sundsvall. Straff: 14 år Friges: Ej formellt beslutat när
detta skrivs.

Sammanställning: Anders Johansson

Utskriftsdatum: 2013-03-05
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