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Summary 

Detention and restrictions are the most coercive measures that can affect the 

suspect. It is considered necessary that the prosecutor during preliminary 

investigation and criminal trial procedure can use coercive measures to 

solve crimes. Here emerges a tension between the state´s opportunities to 

efficient criminal investigation and the individual’s requirements that 

coercive measures are not applied or prolonged unnecessarily.  

 

The purpose of this thesis is to examine the actual application of pre-trial 

detention conditions. Considering this intent, the national and international 

criticism are being addressed and a presentation is given of the amendments 

that aims at shortening remand periods and fewer restrictions. In the end an 

analysis will be made based on how the changes in the latest report can 

strengthen law and order in the proceedings. 

 

For a longer period, Sweden has had problems with long detention times 

and extensive restrictions. Criticism has been directed from both national 

and international view against the lack of time limit for detention and the 

prosecutor’s exclusive right to issue restrictions. Today it´s not possible for 

the general courts to relate to a maximum time in law when deciding in 

remand hearings. They can only consider the principle of proportionality. 

The hearings are relatively routine and there are no demands on the 

prosecutor to present a timetable, which have led to that courts in greater 

extent have relied on the prosecutor’s version and decided to detain.  

 

There are four big changes introduced in the government inquiry: a 

maximum time limit for detention, the abolition of the mandatory rule, the 

prosecutor’s duty to disclose a timetable and restriction decisions on the 

courts. The prosecutor must show the risk of collision for each restriction. 

This is a way forward to strengthen the rule of law for the individual.  
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Sammanfattning 

Häktning och restriktioner anses vara de mest ingripande personella 

tvångsmedel som kan användas mot den misstänkte. Det anses nödvändigt 

att åklagaren under förundersökning och brottmålsprocessen kan använda 

sig av straffprocessuella tvångsmedel för att lösa brott. Här skapas en 

spänning mellan statens möjligheter till effektiv brottsutredning och den 

enskildes krav på att tvångsåtgärder inte tillämpas eller förlängs i onödan.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka dagens tillämpning av 

häktningsbestämmelserna. Mot bakgrund av detta ändamål ska den 

nationella och internationella kritiken behandlas samt en redovisning ske av 

förslagen som siktar mot kortare häktningstider och färre restriktioner. 

Slutligen kommer en framåtblickande analys att göras utifrån hur 

ändringarna i den senaste utredningen kan stärka rättssäkerheten i processen.  

 

Under en lång tid har vi i Sverige haft problem med långa häktningstider 

och omfattande restriktioner. Kritik har riktats från nationellt och 

internationellt håll mot att vi saknar en bortre tidsgräns för frihetsberövandet 

och åklagarnas exklusiva ensamrätt att meddela restriktioner. Domstolarna 

har ingen tidsgräns i lag att förhålla sig till vid häktningsförhandlingar, utan 

ska endast beakta proportionalitetsprincipen. Förhandlingarna är relativt 

rutinartade och krav uppställs inte på åklagaren att redovisa tidsplan, vilket 

lett till att domstolarna i större utsträckning litat på åklagarens framställning 

och valt att häkta.  

 

Det introduceras fyra stora förändringar i betänkandet: en bortre tidsgräns 

för häktning, avskaffandet av den obligatoriska regeln, åklagarens 

skyldighet att redovisa tidsplan, och restriktionsbeslut av domstolarna. 

Åklagarna kommer var tvungna att visa på hur kollisionsrisk föreligger för 

varje inskränkning. Detta i ett led att stärka rättssäkerheten för den enskilde.     
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Förord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Restriktioner används idag i större utsträckning än vad som faktiskt är 

motiverat.”1 

                                                 

1 SOU 2016:52, s. 92. 
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Förkortningar 

CAT   FN: S kommitté mot tortyr 

CPT Europarådets särskilda kommitté 

mot tortyr och omänsklig eller 

förnedrande behandling eller 

bestraffning 

HL Häkteslagen   

JO Justitieombudsmannen  

Prop.  Proposition  

RB Rättegångsbalken 

RF Regeringsformen 

RH Hovrätten 

RåR Riksåklagarens riktlinjer 

SOU Statens offentliga utredningar 

SPT Underkommitté till FN:s kommitté 

mot tortyr 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under två år och fyra månader satt Göran2 häktad som misstänkt för 

inblandning i ett av Sveriges största narkotikamål. Enligt åklagarens initiala 

bedömning fanns det en överhängande risk för att Göran skulle störa 

utredningen och därmed ålades han fulla restriktioner efter domstolens 

godkännande. I 20 månader bestod häktningstiden av ungefär 22–24 

timmars isolering, en total avskärmning av kontakt med omvärlden. Från det 

att sista polisförhöret hölls så tog det 300 dagar innan Göran fick sin sak 

prövad, d.v.s. fick skuld- och påföljdsfrågan avgjord.3  

 

Häktning är det mest ingripande straffprocessuella tvångsmedlet som 

åklagaren har till sitt förfogande. Förarbetena framhåller tre legala syften: en 

bevissäkrande funktion under förundersökningen, säkrande av eventuell 

straffverkställighet och en kriminalpolitisk uppgift att hindra fortsatt 

brottslighet.4 Här ska statens intresse av en effektiv lagföring vägas mot 

oskyldighetspresumtionen och det intrång som häktning innebär för den 

enskildes fri- och rättigheter.  

 

Rättsstaten Sverige är unikt i ett sammanhang. Vi har rekordlånga 

häktningstider som i många fall är förenade med restriktioner. Under flera 

års tid har det i omgångar framförts internationell kritik mot Sverige från 

Europarådets antitortyrkonvention (CPT) och FN: S antitortyrkonvention 

(CAT). Denna har ytterst grundats sig i avsaknaden av en bortre tidsfrist för 

frihetsberövandet och en omfattande restriktionsanvändning. 

 

                                                 

2 Göran heter egentligen något annat.  

3 Sveriges radio: Göran satt 850 dagar i häkte – Nu växer kritiken mot Sveriges långa 

häktningstider. 

4 Bylund (1993) s. 64.  
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I augusti 2016 presenterades SOU 2016:52: Färre i häkte och minskad 

isolering. För att citera utredningen så ”…krävs en genomgripande 

förändring i synen på häktning och den kultur som omgärdar och har 

omgärdat denna fråga”.5 Här är det viktigt att observera läsaren på att detta 

endast är ett betänkande som kommer ligga till grund för omröstning i 

riksdagen och förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 april 2018. Oberoende 

av detta är utredningen intressant eftersom den introducerar genomgripande 

förändringar av gällande rätt.  

1.2 Syfte  

Syftet med förevarande uppsats är att applicera ett de lege lata-perspektiv på 

den rådande tillämpningen av häktningstider och förenandet med 

restriktioner, för att sedan utifrån ett de lege ferenda-perspektiv analysera 

och jämföra de föreslagna ändringarna.6 

 

Mot bakgrund av detta syfte ska vissa utvalda ändringar i den senaste 

utredningen, som exempelvis införande av maxgräns, avskaffandet av den 

obligatoriska regeln, åklagarens skyldighet att redovisa tidsplan och utökad 

restriktionsprövning för domstolen, att i huvuddrag utredas. Därefter 

kommer en påföljande analys att göras för att undersöka hur detta kommer 

påverka dagens reglering.    

1.3 Frågeställning  

För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras:  

 

 Vilken potential har de föreslagna förändringarna i SOU 2016:52 att 

leda till kortare häktningstider och minskade restriktioner och 

därmed resultatera i en rättssäkrare processordning? 

                                                 

5 SOU 2016:52, s. 114. 

6 Kleineman (2013) s. 36.   
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 Hur förhåller sig de föreslagna förändringarna i SOU 2016:52 till 

den nationella och internationella kritiken? 

1.4 Avgränsning 

Det straffprocessrättsliga ämnet häktning och restriktioner väcker många 

intresseväckande spörsmål. Av utrymmes- och tidsskäl kommer uppsatsen 

primärt fokusera på den grundläggande regleringen kring häktningsinstitutet 

och förenandet av restriktioner vid häktning. Tidigt har jag fått göra ett 

vägval och bestämt mig för att inte beröra dagens surrogat till häktning och 

inte heller de särskilda regler som gäller vid häktning av barn under 18 år. 

Den enskildes processrättsliga möjligheter att överklaga ett häktningsbeslut 

kommer inte att tas upp. Detta gäller likväl upphörandet av restriktioner 

samt eventuell avräkning av häktningstiden. Utnyttjandet av restriktioner 

och dess bidragande till isolering och eventuella skadeverkningar för den 

misstänkte faller utanför uppsatsens ändamål. 

1.5 Metod 

I uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Syftet med 

uppsatsen förutsätter dels en redogörelse av gällande rätt, dels en analys av 

föreslaget som väntas träda i kraft 2018. Under senare delen av uppsatsen 

kommer ett kritiskt perspektiv att anläggas som bottnar i den nationella och 

internationella kritiken. Avslutningsvis behandlas den senaste utredningen 

ur ett rättsutvecklingsperspektiv. För att besvara frågeställningarna har jag 

använt de sedvanliga rättskällorna lagtext, praxis, förarbeten och den 

omfattande juridiska doktrinen på området. 

1.6 Material  

Materialet som ligger till grund för denna uppsats utgörs till största delen av 

primärkällor och litteratur. Till primärkällorna hör främst lagstiftning, 

praxis, förarbeten och rapporterna som CPT och CAT sammanställt. Den 

rättsvetenskapliga doktrinen har hjälpt mig att förklara samt belysa riskerna 
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med gällande rätt. Jag har i synnerhet haft användning av följande verk: 

Torgny Bylunds Tvångsmedel I7, Per Olof Ekelöfs Rättegång – Tredje 

häftet, och Gunnel Lindbergs Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur 

får de användas. Som komplement har jag använt mig av debattartiklar 

skrivna av försvarsadvokater 8 som påpekat brister i den svenska 

rättsordningen och eftersökt förändringar.   

1.7 Forskningsläge  

Avhandlingar på området som beskriver hur häktningssystemet är uppbyggt 

och hur restriktionsanvändningen är utformad finns att tillgå. Vad som inte 

berörs i vidare omfattning är den kritik som riktats mot Sverige. Torgny 

Bylund lyfter i sin bok från 1993 upp ett antal svagheter i systemet som 

återuppväckts och behandlas i den senaste utredningen.  

1.8 Disposition  

I kapitel 2 undersöks de allmänna principerna för tvångsmedelsanvändning 

med häktning i fokus. Kapitel 3 behandlar översiktligt häktningsgrunderna 

och förfarandet vid restriktioner. Tanken är att läsaren ska få en inblick i hur 

dagens tillämpning ser ut för att lättare kunna förstå vad ändringarna kan 

komma att innebära. I kapitel 4 beskrivs de kritiska yttrandena av nuvarande 

system och den internationella kritiken mot Sverige.    

 

Tidigare försök till förändring, åklagarnas nya riktlinjer och specifikt 

utvalda reformer i SOU 2016:52 kommer att bearbetas i kapitel 5. 

Avslutningsvis blir det en analys i kapitel 6 med en jämförelse av hur 

rättsläget sett ut, vad effekterna kan bli i framtiden för den enskilde och dess 

konformitet med de allmänna principerna.  

                                                 

7 Även om boken utgavs 1993 så har svensk processordning inte genomlevt väsentliga 

förändringar. 

8 Eriksson (2014), s. 23.; Karlsson (2014) s. 44–45.; http://www.svd.se/haktade-bor-inte-

hallas-isolerade. 

http://www.svd.se/haktade-bor-inte-hallas-isolerade
http://www.svd.se/haktade-bor-inte-hallas-isolerade
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2 Allmänna principer vid tvångsmedel 

Svenska medborgares grundläggande fri- och rättigheter är skyddade i 

grundlagen. Vid tillämpning av straffprocessuella tvångsmedel blir det alltid 

en fråga om kränkningar av den enskildes integritet.9 Det kan handla om allt 

från begränsningar av den personliga rörelsefriheten till förfoganderätten 

över egendom. Annorlunda uttryckt, straffprocessuella tvångsmedel enligt 

Rättegångsbalken (1942:740), RB, är endast legitima om det finns stöd i lag 

och om de syftar till att förebygga brott.10 Lagstiftaren har för att skapa en 

balans mellan statens och den enskildes intressen uppställt ett antal principer 

som ska beaktas. 

2.1 Legalitetsprincipen 

Av 1 Kap. 1 § 3 st Regeringsformen (1974:152), RF, kan utläsas att den 

offentliga makten utövas under lagarna. Myndigheter kan inte utan stöd i lag 

eller annan bestämmelse ingripa i den enskildes rättssfär.11 Varje 

medborgare ges gentemot det allmänna ett skydd mot frihetsberövande 

enligt 2 Kap. 8 § RF. 2 Kap. 6 § RF stadgar medborgares allmänna skydd 

mot undersökning av brev och hemlig telefonavlyssning. Dessa betecknas 

som relativa rättigheter och kan med stöd i 2 Kap. 20–21 §§ RF endast 

begränsas genom lag om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.  

 

Häktning, som straffprocessuellt tvångsmedel, kan ur den enskildes ögon 

jämföras med ett fängelsestraff. En sådan ingripande tvångsåtgärd har 

föranlett lagstiftaren att slå fast en legalitetsgrundsats i 24 Kap. 23 § RB. 

Oberoende av om ett samtycke föreligger från den misstänkte så har 

domstolen ex officio en skyldighet att pröva skälen för häktning.12  

                                                 

9 Bylund (1993) s. 55.   

10 Lindberg (2012) s. 9.  

11 Ekelöf m.fl. (2006) s. 47.  

12 Ibid, s. 51f.  
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2.2 Ändamålsprincipen  

Att använda tvångsmedel är endast legitimt om de angivna syftena har stöd i 

lagstiftningen. Bakgrunden till principen återfinns i 2 Kap. 21 § RF. 

Begränsningar i grundläggande fri- och rättigheter får bara ske om 

ändamålen anses godtagbara i ett demokratiskt samhälle och 

begränsningarna får aldrig gå utöver syftet med ändamålen.13 

Beslutsfattaren ska pröva om ändamålet ligger inom tvångsmedlets 

tillämpningsområde.14 Om tvångsmedel används för annat syfte kan det leda 

till ansvar för felaktigheter i myndighetsutövning.15 Detta illustreras genom 

ett exempel. Två civilklädda poliser misstänkte X för dopingbrott med 

grunden ”utmärkande stora kappmuskler”. I samband med urinprovet gjorde 

poliserna även en analys av förekomsten av narkotika, vilket inte var den 

initiala brottsmisstanken. Kroppsbesiktningen ansågs inte vara förenlig med 

ändamålsprincipen.16 

 

Ändamålet med häktning är ytterst av processuell natur. Ett sätt att trygga 

möjligheterna för att förundersökning och rättegång ska kunna genomföras, 

säkerställa eventuell verkställighet av straff och hindra den misstänkte från 

att uppträda illojalt och förstöra utredningen.17 

2.3 Behovsprincipen  

Myndigheter har en möjlighet att använda tvångsmedel om det finns ett 

påtagligt behov. Krav uppställs på att det ska vara nödvändigt för att uppnå 

det önskade syftet och verkningsfullt, d.v.s. leda till det tänkta resultatet. 

Om flera alternativa tvångsmedel finns att tillgå så ska det minst ingripande 

för den enskilde användas och bedöms inte längre skäl för åtgärden 

                                                 

13 Lindberg (2012) s. 22.   

14 Ibid, s. 23.  

15 Prop. 1988/89:124, s. 27. 

16 JO 2014/15, s. 103.  

17 Lindberg (2012) s. 284.  
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föreligga så skall den upphävas.18 Det strider mot behovsprincipen om val 

av åtgärder grundar sig på att det blir enklare eller bekvämare för 

myndigheter att fullgöra sina uppgifter.19 

 

Behovsprincipen ska beaktas under den fortlöpande prövningen som 

domstolen gör vid en omhäktningsförhandling. Det är rätten som fattar 

beslut om fortsatt behov av häktning.20 

2.4 Proportionalitetsprincipen  

Proportionalitetsprincipen stadgas i 24 Kap. 1 § 3 st RB. Beslutshavaren ska 

i varje enskild situation vid avgörande om tvångsmedel pröva om arten, 

styrkan och varaktigheten står i rimlig proportion till det önskade målet.21 

Utgångspunkten med bedömningen är att avgöra om den skada som 

tvångsmedlet leder till uppvägs med vad man har att vinna med åtgärden.22   

 

Vid domstolens prövning i omhäktningsförhandlingar har 

proportionalitetsprincipen stor betydelse. I en hovrättsdom försattes fyra 

personer på fri fot efter att ha spenderat tretton respektive åtta månader i 

häktet. Alla var fortfarande på sannolika skäl misstänkta för grovt 

smugglings- och narkotikabrott men skälen till att hålla personerna fortsatt 

frihetsberövade motsvarade inte det intrång som häktningen innebar.23 

                                                 

18 Bylund (1993) s. 58.; Eklund & Lindell (2005) s. 57.   

19 SOU 1984:54, s. 77. 

20 Lindberg (2012) s. 27. 

21 Ibid, s 27f. 

22 Ekelöf m.fl. (2006) s. 49. 

23 Se RH 2007:8. 
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3 Häktning och restriktioner 

3.1 Häktning   

För att underlätta en pedagogisk genomgång så har häktningsavsnittet delats 

upp i underrubriker. Inledningsvis kommer de fyra olika häktningsfallen att 

tas upp. Därefter kommer häktningsgrunderna presenteras. Den avslutande 

delen berör den processrättsliga ordningen med åklagarens 

häktningsframställan och domstolens prövning.  

3.1.1 De fyra häktningsfallen 

Det finns i 24 Kap RB bestämmelser om häktning. Nedan följer rekvisiten 

för varje enskild tillämpning. 

3.1.1.1 Huvudregeln 

24 Kap. 1 § 1 st RB stadgar de grundläggande förutsättningarna för 

häktning. Det ska föreligga sannolika skäl för misstanke om brott för vilket 

är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. Utöver misstankegraden och 

straffskalan krävs att det finns risk för att någon av häktningsgrunderna är 

aktuella: flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara. En bedömning sker av 

den misstänktes framtida beteende om han skulle försättas på fri fot. 

Rekvisiten är alternativa men kan också kumuleras.24 Regeln är inte 

obligatorisk, utan fakultativ, vilket innebär att domstolen får häkta om 

förutsättningarna är uppfyllda.25  

 

Sannolika skäl är ett högt ställt beviskrav som gäller vid häktning under 

förundersökning.26 Misstanken ska vid en objektiv bedömning framstå som 

berättigad men den behöver i sig inte vara så stark att en fällande dom kan 

                                                 

24 Bring & Diesen (2009) s. 353f.  

25 Ekelöf m.fl. (2006) s. 53.  

26 Bring & Diesen (2009) s. 353.  
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antas.27 Graden av misstanke har ingen bestämd definition utan 

omständigheterna ska bedömas i varje enskilt fall.28 Prövningen ska grundas 

på bevisningen som presenteras och aldrig på osakliga, personliga 

antaganden eller mindre kvalificerade gissningar.29  

 

Proportionalitetsprincipen i 24 Kap. 1 § 3 st RB ska särskilt iakttas vid 

häktning, alltså en avvägning mellan skälen för häktning och det men som 

drabbar den misstänkte.30 Ju längre ett frihetsberövande varat, desto starkare 

skäl krävs för att rättfärdiga fortsatt häktning.31 

 

Ifall den misstänkte endast kommer att dömas till böter så återfinns ett 

häktningsförbud i 24 Kap. 1§ 4 st RB. Det görs en prognos av vilken påföljd 

man kan förväntas döma i det enskilda fallet.32 

3.1.1.2 Tvåårsregeln  

Vid mycket allvarliga brott finns en obligatorisk häktningsgrund i 24 Kap. 1 

§ 2 st RB. Häktning ska ske ifall det är föreskrivet fängelse i minst två års 

tid. Misstankegraden kvarstår men det presumeras att häktningsgrunderna 

förekommer för dessa brott, d.v.s. bevisbördan är omkastad på den 

häktade.33 Rätten har ingen skyldighet att grundligt utreda om häktningsskäl 

föreligger om inte utredningen visar på motsatsen.34  

 

Det finns svårigheter med att den misstänkte enligt lagens ordalydelse måste 

göra det uppenbart att häktningsgrunder inte föreligger. Detta belyses 

genom ett avgörande från högsta domstolen. Fallet handlade om ett 

                                                 

27 SOU 1938:44, s. 298.; Olivecrona (1968), s. 221. 

28 Se NJA II 1943 s. 320. 

29 Bylund (1993) s. 67. 

30 Nordh (2007) s. 55. 

31 Se NJA 2015 s. 261. 

32 Bylund (1993) s. 71. 

33 Bring & Diesen (2009) s. 355.; Lindberg (2012) s. 285. 

34 Prop. 1986/87:112, s. 34. 
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våldtäktsmål med en tilltalad som hade arbete och ordnade sociala 

förhållanden. HD fann det inte uppenbart att det inte förelåg en risk för 

flyktfara. Den tilltalade förblev häktad.35  

3.1.1.3 Generalregeln 

Oberoende av brottets beskaffenhet finns en möjlighet till häktning i 

enlighet med 24 Kap. 2 § RB. Kriteriet är att den misstänkte är okänd och 

vägrar uppge sitt namn eller att denne saknar hemvist och fara föreligger för 

att personen ifråga håller sig undan straff eller lagföring.36 

 

Förarbetena betonar att denna möjlighet till häktning ska tillämpas 

restriktivt eftersom den inte är beroende av någon straffskala. JO har 

uttryckt att brott som endast leder till penningböter inte ska kunna utgöra 

grund för frihetsberövande.37 

3.1.1.4 Utredningsregeln  

Utredningshäktning enligt 24 Kap. 3 § RB kräver endast skälig misstanke 

om brott. Övriga häktningsförutsättningar ska fortsatt vara uppfyllda. Det 

ska vara synnerlig vikt att den häktade frihetsberövas i väntan på ytterligare 

utredning. Åklagaren kan på detta sätt få ökad klarhet i brottsutredningen 

och ta ställning till om sannolika skäl föreligger eller inte.38  

3.1.2 Häktningsgrunder  

Häktning är endast tillåten om någon av häktningsgrunderna föreligger i det 

enskilda fallet: flykt-, kollusions- eller recidivfara. Det krävs att det 

föreligger en risk, vilket betraktas som det lägsta beviskravet i svensk 

straffprocessrätt. Riskbedömning sker utifrån brottets beskaffenhet, sociala 

faktorer som den misstänktes förhållanden eller annan omständighet.39 

                                                 

35 Se NJA 1985 s. 868.  

36 Lindberg (2012) s. 287. 

37 Prop. 1986/87:112, s. 32.; JO 1997/98, s. 150. 

38 Prop. 1986/87:112, s. 72.  

39 Ekelöf m.fl. (2006) s. 56f. 
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Faran ska i det enskilda fallet framstå som konkret och beaktansvärd, d.v.s. 

något man på allvar kan räkna med ska ske.40  

 

Flyktfara förutsätter risk för att den misstänkte försvinner från vistelse- eller 

bostadsorten, från landet eller undanhåller sig rättvisan på annat sätt. 

Avvikandet ska vara effektivt och kan ta sig uttryck i att en person ”går 

under jorden” eller har någon form av förklädnad. Det ska för 

myndigheterna te sig omöjligt att nå den misstänkte.41 Kravet på flyktfara är 

inte uppfyllt om den misstänkte är svår att anträffa under utredningen eller 

vid eventuell rättegångsförhandling.42  

 

Kollusionsfara förutsätter risk för att den misstänkte avlägsnar bevis eller 

komplicerar åklagarens utredning. En illojal handling kan ta sig formen av 

att den misstänkte städar upp spår på brottsplatsen, försöker förstöra eller 

gömma undan föremål som kan antas ha relevans för utredningen. I vissa 

fall kan det också antas finnas en risk för att den misstänkte försöker 

påverka vittnen, målsägande och medmisstänkta inför en 

huvudförhandling.43 Handlingar anses endast rättsstridiga om ändamålet är 

en obehörig påverkan i illojalt syfte. Att en misstänkt kontaktar vittnen för 

att förbereda sitt försvar omfattas inte av bestämmelsen.44 Häktning får 

aldrig användas för att underlätta insamlandet av bevismaterial utan att risk 

för kollusiv åtgärd föreligger eller framtvinga erkännande.45  

 

Det bör göras en åtskillnad mellan frågan om den misstänkte har möjlighet 

att föröva kollusion och om de särskilda omständigheterna i det enskilda 

fallet lutar mot en sannolikhet att denna möjlighet blir utnyttjad. Både leden 

                                                 

40 Prop. 1986/87:112, s. 102. 

41 Bylund (1993), s. 112.  

42 SOU 1985:27, s. 130.; JO 1983/84, s. 58. 

43 Lindberg (2012) s. 197.  

44 SOU 1977:50, s. 153. 

45 Ibid, s. 78. 
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ska var uppfyllda för att det ska anses utgöra konkret kollusionsfara.46 

Kollisionsrisken minskar som regel under utredningens gång.47 Erkänner 

den misstänkte ett brott så existerar ingen risk för kollusionsfara så länge det 

finns annan bevisning som stödjer denna tes.48 

 

Recidivfara förutsätter att det finns en risk för att den misstänkte genom att 

försättas på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet innan lagföring för det 

första brottet gjorts.49 För att legitimera häktning har det uppställts tre krav: 

återfallsrisken ska avse liknande eller häktningsgrundande brott, återfallet 

ska grunda häktning enligt huvudregeln och denna tidsperiod får endast vara 

fram till att den misstänkte döms i målet.50 

3.1.3 Häktningsframställan och domstolens prövning  

24 Kap. 6 § 1st RB stadgar att anhållande förutsätter skäl för häktning av 

misstänkt i väntan på prövning. Vidare utläses i 3 st att anhållandebeslut 

meddelas av åklagaren. Detta stadium är provisoriskt i förhållande till 

häktning och syftet är att säkra bevisning inför en häktningsförhandling.51 

Om anhållandebeslut kvarstår, skall åklagaren utan dröjsmål muntligen eller 

skriftligen, senaste klockan tolv tredje dagen, göra en häktningsframställan 

hos rätten. Åklagaren är skyldig att ange det brott som misstanken avser, 

grunden för häktningsyrkandet och tidpunkten för frihetsberövandet. 

Domstol ska utan dröjsmål hålla häktningsförhandling.52  

 

Åklagaren har ingen skyldighet att lämna detaljerade och konkreta uppgifter 

utan det anses tillräckligt med allmänt hållna uppgifter som att samtliga 

                                                 

46 Ibid, s. 153f.  

47 Eklund & Lindell (2005) s. 65. 

48 Olivecrona (1968) s. 223.; JO 1986/87, s. 27. 

49 Prop. 1986/87:112, s. 100.  

50 Bring & Diesen (2009) s. 354f.  

51 Ekelöf m.fl. (2006) s. 69.  

52 Se 24 Kap. 11 - 13 §§ RB. 
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vittnen inte hörts eller att gods inte återfunnits.53 Det uppställs inga kriterier 

för utredning om häktningsgrunderna, utan endast om brottet i 24 Kap. 14 § 

2 st RB.54 

 

Rätten, som beslutar om häktning, med stöd i 24 Kap. 5 § 1 st RB, skall 

sätta ut en tid inom vilken åtal ska väckas enligt 24 Kap. 18 § 1 st RB. 

Någon fastslagen tid anges inte i lagen. Bedömning sker i varje enskilt fall 

genom samråd mellan åklagarsidan och försvaret för hur lång tid 

förundersökningen kan beräknas ta. Tiden får inte sträcka sig längre än 

nödvändigt.55 Domstolen har oberoende av yrkanden, alltid en skyldighet att 

undersöka om det kan tillämpas mindre ingripande tvångsmedel samt om 

häktning skulle strida mot behovs- och proportionalitetsprinciperna.56 

 

Överstiger häktningstiden 14 dagar utan att åtal har väckts, ska det med stöd 

i 24 Kap. 18 § 3 st RB göras en omprövning av häktningsfrågan med högst 

två veckors mellanrum. Domstolen ska i samband med 

omhäktningsförhandlingar försäkra sig om att utredningen bedrivs snabbt 

och effektivt. Om åtalstiden förlängs upprepade gånger så ska domstolen 

ställa högre krav på utredningen.57 På detta sätt kan domstolen övervaka 

åklagarens verksamhet samt tillvarata den misstänktes intressen.58  

3.2 Restriktioner  

I den följande delen kommer jag förklara bakgrunden till varför restriktioner 

används. Sedan undersöks vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda 

                                                 

53 Prop. 1997/98:104, s. 52.  

54 Ekelöf m.fl. (2006) s. 72.  

55 Se Fitger m.fl.: Rättegångsbalken med kommentarer (version oktober 2016, publicerad 

2016-12-20, Zeteo, www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 18§, under rubriken 

Om häktning och anhållande.  

56 Bylund (1993) s. 203. 

57 Prop. 1986/87:112, s. 54.  

58 Lindberg (2012) s. 319.  

http://www.wolterskluwer.se/zeteo
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för tillstånd till restriktioner. Slutligen kommer dagens restriktionsformer att 

nämnas.  

3.2.1 Allmänt 

Under 2015 var 9056 personer häktade och av dessa var 5849 personer, 65 

% belagda med restriktioner under en del av häktningstiden, med utrymme 

för reservationer.59 I Sverige får en dom bara grunda sig i det 

processmaterial som redovisats vid förhandlingen, d.v.s. personer ska alltid 

höras på nytt under huvudförhandlingen och detta utgör bevisningen enligt 

30 Kap. 2 § RB.60 Muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna gör det 

möjligt för den tilltalade att komma med nya invändningar och sakuppgifter 

under hela brottmålsprocessen.61 Från det att första polisförhöret har hållits 

till en eventuell prövning så kan det förekomma hot mot vittnen eller 

målsägande att återta tidigare uppgivna utsagor för att inte riskera 

repressalier. Genom att förena häktningen med restriktioner avskärmar man 

den häktades möjligheter att utöva inflytande över uppgiftslämnarna.62  

3.2.2 Kollusionsfara som förutsättning för restriktioner  

Risk ska föreligga att bevis undanröjs eller att brottsutredningen på annat 

sätt försvåras, d.v.s. kollusionsfara för att åklagare ska kunna besluta om 

restriktioner.63 Uppgifterna som avgör domstolens tillstånd är samma som 

vid kollisionsrisken i häktningsfrågan. Åklagaren ska i samband med 

häktningsyrkandet ange omständigheterna för restriktioner enligt 24 Kap. 14 

§ 2 st RB. Lagstiftaren har varit obenägen att ställa anspråk på detaljerade 

uppgifter eftersom man inte velat äventyra förundersökningen, t.ex. genom 

                                                 

59 ”Åklagarmyndighetens årsredovisning 2015”, 

<www.aklagare.se/globalassets/dokument/planering-och-

uppfoljning/arsredovisningar/arsredovisning-2015.pdf>, s. 37, besökt 2016-11-25.  

60 Bring & Diesen (2009) s. 64. 

61 Lindberg (2012) s. 16. 

62 Ibid, s. 795. 

63 SOU 2006:17, s. 110.  

http://www.aklagare.se/globalassets/dokument/planering-och-uppfoljning/arsredovisningar/arsredovisning-2015.pdf
http://www.aklagare.se/globalassets/dokument/planering-och-uppfoljning/arsredovisningar/arsredovisning-2015.pdf
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att ange uppgifter om att medmisstänkta inte hörts. Denna utgångspunkt 

gäller vid den inledande delen av förundersökningen men ju längre 

processen fortskrider desto mer konkreta uppgifter kan domstolen kräva för 

att kunna göra en proportionalitetsbedömning.64  

 

Att belägga frihetsberövande personer med restriktioner ska behandlas med 

ytterst restriktiv hållning och gälla under kortast tänkbara tid samt vara så 

lite ingripande som möjligt.65 Efter att en huvudförhandling har ägt rum ska 

den tilltalade inte sitta fortsatt häktad med restriktioner.66 

 

24 Kap. 5a § 1 st RB stadgar att domstolen på begäran av åklagaren ska 

pröva om den häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas. 

Åklagaren begär tillstånd att meddela restriktioner.67 I ett avgörande hade 

åklagaren inte uttryckligen begärt en sådan tillåtelse, utan denne 

överlämnade till rätten att avgöra risken för kollusion och ifall restriktioner 

skulle utdömas. Domstolen fann ingen laglig grund att belägga den 

misstänkte med restriktioner.68  

 

Vid nya inträffade omständigheter kan åklagaren tillfälligt ålägga den 

häktade restriktioner utan rättens tillstånd i enlighet med 24 Kap. 5a § 2 st 

RB. Åklagare ska samma dag eller senast dagen därefter begära rättens 

prövning.  

 

Domstolens bedömning är begränsad till frågan om restriktioner i det 

enskilda fallet är motiverade. Åklagaren har beslutandemakten över vilka 

faktiska inskränkningar som krävs samt om det finns utrymme för 

lättnader.69 JO har kritiserat en åklagare för att inte ha beviljat lindringar i 

                                                 

64 Prop. 1997/98:104, s. 52.  

65 Ibid, s. 34.  

66 JO 1996/97, s. 62.  

67 SOU 2006:17, s. 112.  

68 Se NJA 2004 s 547.   

69 Prop. 1997/98:104, s. 68f. 
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restriktionerna i tillräcklig omfattning. Den misstänkte hade suttit 

frihetsberövad under lång tid och åklagaren skulle i vart fall ha medgett 

tillstånd för bevakade besök.70 

3.2.3 Restriktionsformer  

Av 6 Kap. 2 § Häkteslagen (2010:611), HL, följer de olika formerna av 

inskränkningar i rätten att:  

 placeras med andra intagna eller förvaras i samma rum som andra,  

 vistas i gemensamhet, 

 följa vad som händer i omvärlden genom tillgång till tidskrifter, 

tidning, radio eller tv, 

 ta emot besök bortsett från offentlig försvarare, samt 

 ringa eller ta emot samtal, att sända eller ta emot brev eller andra 

försändelser. 71  

 

Om en person beläggs med restriktioner innebär det inte att rättigheterna är 

helt inskränkta. Åklagaren kan fortfarande efter prövning godkänna vissa 

typer av besök.72 

 

Det finns en proportionalitetsprincip i 1 Kap. 6 § 2 st HL. Tvångsåtgärden 

ska alltid stå i proportion till syftet med åtgärden och om det är möjligt med 

mindre ingripande alternativ så ska dessa vara att föredra.  

 

 

                                                 

70 JO 2016/17, s. 454. 

71 SOU 2006:17, s. 110. 

72 Ibid, s. 111.  
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4 Nationell och internationell kritik 

Rättsvetenskapsmän och advokater har påtalat bristerna i dagens lagstiftning 

och eftersökt reformer. Därutöver har det under 25 år riktats internationell 

kritik mot våra häktningstider och nyttjandet av restriktioner. De synpunkter 

från internationellt håll som berörs i det följande är inte uttömmande, utan 

fokus läggs på delarna som fått störst genomslag i betänkandet. 

4.1 Nationella observationer  

Nedan följer en redovisning över specifika invändningar som riktats mot 

gällande rätt. 

4.1.1 Invändning 1: Sannolika skäl – En tillfredställande 

ordning?   

Robert Nordh, tidigare hovrättsråd, tycker att sannolika skäl är ett lågt ställt 

beviskrav i jämförelse med tillräckliga skäl som kräver mycket starkare 

bevisning av åklagare vid åtals väckande. Det är sällan, menar Nordh, som 

en häktningsframställan lämnas utan bifall på grund av att beviskravet inte 

skulle vara uppfyllt, eftersom domstolen mer eller mindre accepterar att 

utredningen i ett tidigt stadium är bristfällig och saknar robusthet.73  

 

Med en sådan utformning finns det alltid risker poängterar Thorleif Bylund, 

professor i processrätt. Häktningsförhandlingarna är korta och relativt 

rutinartade till sin karaktär. Det finns inte alltid en möjlighet att under denna 

tidsperiod självständigt pröva det material som presenteras. Här föds risker 

för lättvindiga häktningsbeslut samt i visst fall avvikelser från institutets 

syften.74  

 

                                                 

73 Nordh (2007) s. 49f. 

74 Bylund (1993) s. 165f. 
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Vad man ska efterfråga är enligt Thomas Bring och Christian Diesen att 

domstolarna inte använder häktningsmedel för ”säkerhets skull” och tydligt 

redovisar sina skäl för häktningsbeslutet. Det finns uppenbara faror med att 

domstolen, i sin dömande verksamhet, hänger upp sig på den misstänktes 

tidigare brottslighet och inte gör en objektiv bedömning av den framtagna 

bevisningen. Misstankegraden sannolika skäl ska gälla under hela 

häktningstiden annars förlorar det sitt ändamål.75 

4.1.2 Invändning 2: Tolkningen av begreppet risk 

Dagens låga beviskrav som lagstiftaren uppställt för häktningsgrunderna 

menar Bylund ökar risken för att rätten aldrig behöver fördjupa sig i 

utredningsbristerna. Tilläggas ska att försvaret vid ett tidigt skede i 

processen inte har en möjlighet att ifrågasätta grundläggande sociala 

faktorer som den misstänktes belastningsregister.76 Bylund skriver att en 

överhängande fara med ett lägre beviskrav leder till att domstolarna i 

slentrian inte finner någon annan utväg än att häkta och i förlängningen 

riskerar den enskilde materiellt oriktiga domar.77 

 

Bylund har även synpunkter på att dagens tolkning av risk, enligt lagens 

ordalydelse, inte har någon begränsande effekt för rättstillämpningen. Alla 

misstänkta har en grundlagsskyddad rätt att tiga, neka eller inte medverka i 

en brottsutredning. Genom en utvidgad tolkning av kollusionsfara kan detta 

istället betraktas som ett otillåtet beteende, illojalt förfarande som ska 

medföra häktning.78  

 

Ett annat synsätt har tidigare överåklagare Gunnel Lindberg, som menar att 

kollusionsbedömningen är en balansgång mellan vilka uppgifter en åklagare 

ska lägga fram vid förhandling och behovet av att sekretess hålls intakt i 

                                                 

75 Bring & Diesen (2009) s. 172. 

76 Bylund (1993) s. 107.  

77 Ibid, s. 111. 

78 Ibid, s. 119.  



 23 

utredningsarbetet. Ett naturligt tillvägagångssätt är att åklagaren avgör vad 

som ska behöva preciseras för att styrka ett påstående.79 

4.1.3 Invändning 3: Uppfyller domstolen sin kontrollfunktion? 

Domstolen har, som Bylund uttrycker det, en alltmer begränsad 

kontrollfunktion vid häktningsförhandlingar. Låga beviskrav har tillåtit 

åklagare att redovisa outvecklat material som i sin tur påverkat domstolens 

bevisvärdering. En grundläggande rättssäkerhetsaspekt garanteras inte om 

domstolen blint litar på att åklagarmyndighetens sätt att säkra sina uppgifter 

sköts korrekt.80 

 

Advokat Jan Karlsson skriver i en debattartikel i tidskriften Advokaten att 

förklaringen bakom dagens häktningstider och restriktioner är den 

slentrianmässiga acceptansen av kollusionsfara. Det finns ett inneboende 

problem med att åklagaren bara muntligen åläggs en skyldighet att ange 

omständigheter som grundar yrkandet genom en sammansatt promemoria, 

som tilldelas först under häktningsförhandlingen. Av denna ordning följer 

att domstolens krav sänks och åklagaren finner inget behov av att presentera 

konkret utredning. Domstolarna som har det slutgiltiga ansvaret för att 

häktning och restriktioner inte används längre än absolut nödvändigt, ska 

löpande ställa villkor på tydlighet och precision av faran ju längre tid 

frihetsberövandet varat. Karlsson betonar att detta på ett tillfredställande sätt 

kommer uppfylla rättegångsbalkens skyndsamhetsprincip.81 

 

Karlsson har inte varit ensam i sin kritik av dagens lagstiftning. Advokat 

Thomas Olsson tillsammans med juriststudenten Angelica Rigborn vädrar 

också sitt missnöje över rättsosäkerheten. Grunderna man anmärker på är 

dåligt motiverade skäl för att bevilja häktning förenade med restriktioner 

                                                 

79 Lindberg (2012) s. 202f. 

80 Bylund (1993) s. 166. 

81 Karlsson (2014) s. 44f. 
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samt att domstolen inte behövt precisera sina beslut närmare. Vidare menar 

de att restriktioner i dagsläget används mer som regel än i undantagsfall.82 

4.1.4 Invändning 4: Övertro till muntlighets- och 

omedelbarhetsprinciperna? 

Behovet av restriktioner är ett resultat av hur det svenska rättssystemet ser 

ut förklarar chefsåklagare Fredrik Skoglund och kammaråklagare Christine 

Chi. Idag har vi grundprinciper som säger att det som redovisas i rättegång 

är det som gäller. Med denna uppbyggnad finns det enligt åklagarna alltid 

en risk att utredningen förstörs om den tilltalade fritt kan kommunicera med 

andra. Chi föreslår att en misstänkt redan under förundersökningen ska få en 

chans att lämna sin inställning och att denna sedan gäller.83 

 

Att den misstänkte skulle ha möjligheter under frihetsberövandet att störa 

utredningen i ljuset av principen om omedelbarhet ställer sig advokat Johan 

Eriksson frågande till. Den tilltalade bedöms som mindre trovärdig om 

denna i en huvudförhandling ändrar sin utsaga från vad som tidigare 

uppgetts i ett polisförhör. Domstolen har en tendens att lägga den mest 

negativa uppgiften till grund för sin bedömning. Slutligen tycker Eriksson 

att det stora behovet av restriktioner borde ifrågasättas eller i vart fall 

utredas noggrant.84 

                                                 

82  Thomas Olsson och Angelica Rigborn: ”Häktade bör inte hållas isolerade”, SvD Debatt, 

<www.svd.se/haktade-bor-inte-hallas-isolerade>, besökt 2016-11-30. 

83 Fredrik Skoglund: ”Här svarar åklagaren på kritiken”, Mitt Media 

<www.dt.se/blaljus/har-svarar-aklagaren-pa-kritiken>, besökt 2016-12-02.; Christine Chi: 

”Frågan om för häktade – en omdebatterad fråga med fel fokus”, Dagens juridik 

<www.dagensjuridik.se/2016/03/debatt-replik-christine-chi-restriktioner>, besökt 2016-12-

02. 

84 Eriksson (2014) s. 23. 

http://www.svd.se/haktade-bor-inte-hallas-isolerade
http://www.dt.se/blaljus/har-svarar-aklagaren-pa-kritiken
http://www.dagensjuridik.se/2016/03/debatt-replik-christine-chi-restriktioner
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4.2 Internationell kritik: CPT och CAT  

Den internationella kritiken har i viss mån anslutit sig till det som tagits upp 

från nationell synvinkel. I stora drag behandlar rapporterna frånvaron av 

domstolsprövning för enskilda restriktioner samt införandet av en bortre 

tidsgräns för häktning.   

 

CPT och CAT:s underkommitté mot tortyr (SPT) har som uppgift att 

övervaka konventionens efterlevnad genom att besöka svenska fängelser 

och häkten.85  

 

CPT har sedan första besöket 1991 anmärkt på hur regelverket för 

restriktioner är utformat. 2008 respektive 2009 rekommenderades Sverige 

av både CAT och CPT att åklagaren skulle ha en skyldighet att ange vilka 

restriktioner som var planerade att användas, under vilken tidsperiod samt 

skäl och behov för respektive inskränkning. Domstolens uppgift skulle vara 

att besluta om varje enskild restriktion samt göra en avvägning av huruvida 

det i det enskilda fallet var proportionerligt med restriktioner mot risken att 

den misstänkte förstörde utredningen. Prövningen av restriktioner skulle 

vara individuellt utformade och fullständigt motiverade. Skälen skulle 

informeras den enskilde skriftligen.86 

 

I CAT:s senaste granskning 2014 uttrycktes utöver tillämpningen av 

restriktioner en oro över att det i Sverige inte fanns någon lagstadgad bortre 

tidsgräns för frihetsberövande. 87 CPT konstaterade efter besöket 2015 att 

det fortfarande var möjligt för en intagen att spendera nästan 23 timmar i sin 

                                                 

85 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, <www.manskligarattigheter.se/sv/de-

manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-tortyr>, besökt 2016-12-03. 

86 CPT/Inf (2009) 34, s. 26f samt SPT, 

<www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/080723/98aa3768c78d033e 

46457fd7314e47c5/SPT_rapport_hel.pdf>, s. 25, besökt 2016-12-04.  

87CAT,<www.apt.ch/content/files/npm/eca/Sweden_CAT_CO_advance%20version_Nov20

14.pdf> s. 3, besökt 2016-12-04.  

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-tortyr
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forbud-mot-tortyr
http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/080723/98aa3768c78d033e46457fd7314e47c5/SPT_rapport_hel.pdf%3e,%20s.%2025
http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/080723/98aa3768c78d033e46457fd7314e47c5/SPT_rapport_hel.pdf%3e,%20s.%2025
http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Sweden_CAT_CO_advance%20version_Nov2014.pdf
http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Sweden_CAT_CO_advance%20version_Nov2014.pdf
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cell.88 Krav ställdes på att Sverige skulle vidta lagändringar för att 

säkerställa att restriktioner endast tillämpades i undantagsfall och aldrig 

längre än absolut nödvändigt. Trots 24 års pågående dialog med Sverige 

visade man fortfarande inga tecken på förbättringar.89 

 

 

 

 

                                                 

88 CPT/Inf (2016) 1, s. 29f.  

89 Ibid, s. 30f.  
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5 Framtidsperspektiv på häktning och 

restriktioner 

Detta kapitel är uppdelat i tre olika delar. Till en början undersöks 2005 års 

förslag. Vilka överväganden vägde tyngst? Därefter sammanfattas kort 

åklagarens senaste riktlinjer. Slutligen behandlas specifika delar i SOU 

2016:52 för hur häktningstider kan förkortas och minskning av restriktioner.  

 

Regeringen har, när uppsatsen skrivs, initierat en utredning om En modern 

brottmålsprocess anpassad även för stora mål (Ju 2016:10). Syftet är att 

presentera alternativ på hur man kan modernisera processordningen med 

verkan på muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna, alltså att tidigare 

under förundersökning bevissäkra förhörsuppgifter.90 Infallsvinkeln 

kommer inte behandlas i kapitlet.  

5.1 Tidigare försök till förändring  

2005 års häktesutredning ansåg det nödvändigt att åklagaren skulle ange 

vilka enskilda restriktioner denna hade för avsikt att använda samt ange 

skälen för respektive inskränkning om det inte var till men för utredningen. 

Tingsrättens beslut skulle styra vilka restriktioner åklagare skulle få 

meddela.91 Det kunde inte uteslutas att begränsningar i den häktades 

kontakter i somliga fall bibehölls längre än vad som var berättigat utifrån 

utredningen.92 

 

Remissinstanserna uttalade sig negativt mot betänkandet. Bristerna i 

processen var en ledarskapsfråga som avhjälptes med riktlinjer från 

åklagarmyndigheten. Åklagarna ansågs ha de bästa förutsättningarna för att 

fortlöpande under förundersökningen bedöma behovet av restriktioner och 

                                                 

90 SOU 2016:52, s. 93. 

91 SOU 2006:17, s. 126.  

92 Ibid, s. 127. 
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den tänkta utformningen riskerade en sammanblandning av åklagarens och 

domstolens roll. Regeringen tyckte inte att förslaget innebar stora 

förändringar av gällande rätt.93 

5.2 Åklagarens nya riktlinjer  

I april 2015 kom riksåklagare Anders Perklevs nya riktlinjer för 

åklagarväsendet. Hädanefter skulle åklagaren göra separata risk- och 

proportionalitetsbedömningar för varje restriktion. Kontinuerligt skulle det 

också göras uppskattningar om det fanns skäl till lättnader och undantag 

från restriktionerna.94 Om bevisningen var säkrad eller gärningsmannen 

hörd skulle dessa upphöra helt eller delvis. 95 Åklagaren skulle inför rätten, 

den häktade och försvaret presentera en tidsplanering i ett led att motverka 

långa häktningstider.96 

 

I senaste betänkandet är utredarna positivt inställda till den ökade 

medvetenheten om häktningsregleringen men det finns en skeptisk underton 

mot formen av rekommendationer. Dessa är endast riktlinjer för åklagarens 

dagliga arbete, alltså föreligger ingen lagstadgad skyldighet att följa dem för 

åklagarväsendet.97 

5.3  SOU 2016:52 

5.3.1 Avskaffandet av tvåårsregeln  

Dagens obligatoriska häktningsgrund ska tas bort. Nuvarande bestämmelse 

kan tolkas som att det är fritt fram för domstolen att häkta om det 

lagstadgade minimistraffet är på två år, även om det från åklagarens sida 

                                                 

93 Prop. 2009/10:135, s. 114f.  

94 RåR 2015:1, s. 1f.  

95 Ibid, s. 7f.  

96 Ibid, s. 10.  

97 SOU 2016:52, s. 114.  
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inte redogjorts stöd för någon aktuell häktningsgrund.98 Bevisbördan att 

häktningsgrunder saknas ligger på den misstänkte och detta stämmer illa 

överens med oskyldighetspresumtionen.99  

 

Som bestämmelsen är utformad ges domstolen inget utrymme att tillämpa 

proportionalitetsprincipen. Tvåårsregelns försvinnande kommer resultera i 

att rätten alltid måste pröva om häktningsgrunder föreligger oberoende av 

brottets karaktär samt utifrån behovet i det enskilda fallet.100 

5.3.2 Bortre tidsgräns för häktning 

Utredningen formulerar sig tydligt om problematiken med långa 

häktningstider. Orsaken till att det inte funnits några klara tidsfrister har 

varit rättsväsendets tillit till att åklagarna haft goda avsikter i sina 

bedömningar. Rättsväsendet har genomsyrats av ”…en kultur där ansvaret 

för att häktningstider inte förlängts i onödan vilat på den enskilde åklagaren 

och där domstolarna generellt varit passiva i att kontrollera att 

förundersökningar drivs på”.101 

 

Det finns två fördelar med att i lag införa tidsfrister. Dels blir gränserna 

styrande för åklagare och domstolar, dels får den enskilde en inblick i hur 

länge denna kan tänkas sitta frihetsberövad. Kritiker menar att en maxtid 

istället kommer få motsatt effekt och längre häktningstider. Utredarna viftar 

bort denna slutsats eftersom de menar att långa häktnings- och 

handläggningstider knappast ligger i vare sig domstolarnas eller åklagarnas 

intresse.102 

 

                                                 

98 Ibid, s. 109f. 

99 Ibid, s. 110. 

100 Ibid, s. 110f. 

101 Ibid, s 114.  

102 Ibid, s. 115. 
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Den tänkta utformningen kommer bli att en misstänkt får vara 

frihetsberövad under en sammanhängande tid om högst sex månader fram 

tills att åtal väcks. Tiden kan förlängas om det föreligger synnerliga skäl. 

Utredningen öppnar upp för möjligheten att ha längre häktningstider för 

grövre brottslighet.103 Begreppet ska tolkas restriktivt, och tillämpas om det 

anses absolut nödvändigt, t.ex. ifall den brottsliga gärningen föranleder ett 

högt straffvärde eller har kopplingar till organiserad brottslighet.104 

Tidsgränserna kommer gälla fram till dess att åtal väckts och om gränserna 

överskrider sex månader så bedöms möjligheterna till fortsatt häktning 

utifrån proportionalitetsprincipen.105 

5.3.3 Dokumentation av tidsplan 

Domstolen har en skyldighet att försäkra sig om att utredningen bedrivs så 

skyndsamt som möjligt enligt 24 Kap. 18 § 3 st RB. Åklagaren bör åläggas 

ett ansvar att redovisa en tidsplan som ska dokumenteras i 

häktningsprotokollet och innehålla uppgifter om vilka utredningsmässiga 

åtgärder som återstår samt en bedömning om när åtal kan väckas.106 Ett 

sådant förfaringssätt leder till att parterna får ett bättre tidsperspektiv, den 

enskilde en uppfattning över hur lång häktningstiden förväntas bli och 

domstolen en möjlighet att bedöma om skyndsamhetskravet är uppfyllt.107  

5.3.4 Domstolen styr över restriktionerna 

Utredningen skriver att dagens syn på restriktionsanvändningens ändamål är 

överdriven. Att häktade personer i samsittning skulle försöka påverka och 

försvåra åklagarens utredning bedöms inte vara så stor.108  

 

                                                 

103 Ibid, s. 116. 

104 Ibid, s. 118. 

105 Ibid, s. 119.  

106 Ibid, s 120f.  

107 Ibid, s 120f. 

108 Ibid, s. 132.  
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Restriktioner är ett stort ingrepp i den personliga friheten och av den 

anledningen är domstolen mest lämpad att besluta om vilka restriktioner en 

åklagare ska få meddela. Rollfördelningen kommer innebära att åklagaren 

måste motivera varför inskränkningarna är nödvändiga i varje enskild 

situation.109 Under häktningsförhandlingen kommer domstolen kunna göra 

en tillfredställande proportionalitetsbedömning och undersöka ifall 

restriktionerna uppväger det intrång som detta medför för den häktade.110 

 

Förslaget utgår från fyra olika inskränkningar i rätten: att ha kontakter med 

personer utanför häktet, att vistas i gemensamhet, att samsitta med annan 

intagen och att följa vad som händer i omvärlden.111  

 

Åklagaren ska visa på en konkret risk för undanröjande av bevis, en befogad 

anledning att restriktionerna begränsar denna risk samt att skälen står i 

proportion till intrånget av åtgärden. Detta tvingar åklagaren att noggrannare 

överväga behovet av respektive inskränkning och i slutändan kommer 

bruket av restriktioner att minska.112  

 

En riskbedömning för framtida händelser görs utifrån två faktorer: hur stor 

är sannolikheten att händelsen uppstår och vilken skada kan händelsen leda 

till ifall den inträffar? Bedöms faran för sannolikheten och risken som låg 

bör det inte leda till någon restriktion.113 Ifall domstolen ger åklagare 

klartecken att meddela restriktioner så bör skälen redovisas i beslutet, något 

som CPT också i sina rekommendationer efterfrågat.114 

 

                                                 

109 Ibid, s. 135. 

110 Ibid, s. 135. 

111 Ibid, s. 136. 

112 Ibid, s. 136f.  

113 Ibid, s. 139.  

114 Ibid, s. 140.  
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6 Analys   

Häktning är det straffprocessuella verktyg som samhället har till sitt 

förfogande för att beivra brott. Åklagaren kan genom att häkta en misstänkt 

säkerställa bevisning i avvaktan på åtal och eventuell lagföring. För den 

misstänkte innebär ett frihetsberövande en uppryckning ur den sociala 

miljön och en begränsning av rörelsefriheten under en obestämd tid, utan att 

skuld- eller påföljdsfrågan blivit avgjord. Vid konflikten mellan den 

enskildes rättsskydd och samhällsskyddet har domstolen haft en tendens att 

förbise de allmänna principerna vid tvångsmedel.  

 

I omvärlden är Sverige känt för att vara ett rättsstatligt föregångsland för 

mänskliga rättigheter, men utformningen av dagens häktningssystem har i 

större omfattning gått ut över den enskilde. Rättsväsendet har under en 

längre tid präglats av en kultur där domare och åklagare har litat på 

varandra. Domstolen har utgått från att åklagarna haft goda avsikter i sina 

bedömningar och inte begärt förlängning av häktningstider i onödan. Detta 

anses vara en av förklaringarna till frånvaron av en bortre gräns för 

häktning. Lösningen för att hindra långa häktningstider med restriktioner 

har varit tilltron till proportionalitetsprincipen som domstolarna vid 

omhäktningsförhandlingar särskilt ska beakta.  

 

Beviskrav som risk är lågt ställda och abstrakta. Hur mycket underlag 

behöver åklagaren för att styrka en konkret och beaktansvärd risk? Utifrån 

beviskraven har domstolarna haft en benägenhet att bevilja åklagarnas 

yrkande även om det funnits brister i utredningsmaterialet och utan att pröva 

häktningsgrunderna grundligt. I vissa fall har det lett till längre 

häktningstider. Börjar samhället tumma på rättssäkerhetsgarantier för den 

enskilde är man inne på en farlig väg. Risken ökar för att misstänkta kan 

drabbas av materiellt felaktiga avgöranden.  
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Domstolen har enligt skyndsamhetsprincipen ett ansvar att 

förundersökningen fortskrider och att häktningsinstitutet uppfyller sina 

ändamål. Den höga frekvensen av häktningsfall tyder på att domstolarna 

möjligen har börjat ställa lägre villkor och åklagarna inte känt behov att 

prestera konkret material. Att rätten beslutar på ett osäkert underlag kan på 

sikt skada allmänhetens tilltro till rättssystemet och dess legitimitet.  

 

Under 2015 satt ca 65 % av de häktade med restriktioner enligt åklagarnas 

egna årsredovisning. Idag behöver åklagaren bara generellt tillstånd för att 

kunna belägga den misstänkta med restriktioner, d.v.s. skyldigheten sträcker 

sig till att muntligen argumentera för att kollisionsrisk föreligger i samband 

med häktningen. Efter rättens godkännande har åklagaren en exklusiv 

ensamrätt och kan fritt styra över vilka inskränkningar som blir aktuella och 

i vilken omfattning.  

 

Bakgrunden till förfarandet motiveras med att åklagaren har störst 

kännedom och för bedrivandet av en effektiv förundersökning kan 

domstolen inte kräva att utredningsmässiga åtgärder redovisas. Rätten, som 

kontrollorgan, undersöker aldrig vilka restriktioner som tillämpas i det 

enskilda fallet. Som utomstående får man uppfattningen att inskränkningar 

blivit något av ett standardiserat verktyg, alltså något åklagarna använder för 

att det ska bli lättare och bekvämare att fullgöra sina uppgifter. Ett sådant 

synsätt strider mot ändamåls- och behovsprinciperna.  

 

Betänkandet är ett steg i rätt riktning och svarar väl på den internationella 

kritiken. Införandet av tidsgräns är dels viktigt som incitament för åklagarna 

att effektivisera planeringsåtgärderna, dels betydelsefullt ur 

legalitetssynpunkt för den enskilde som kan överblicka hur lång tid ett 

frihetsberövande kan sträcka sig. En nackdel med förslaget är möjligheten 

till häktning bortom sex månader vid särskilda skäl. Utredarna menar att 

proportionalitetsprincipen med fördel kan avgöra häktningstidens längd men 

en undantagsregel kan istället leda till att tidsfristerna saknar innebörd. 

Synnerliga skäl aktualiseras om brottet föranlett ett högt straffvärde, eller 
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har kopplingar till organiserad brottslighet. Området är alltför vidsträckt och 

jag är skeptisk till om begränsningen i praktiken är tillräcklig. Även om ett 

enskilt fall aldrig är det andra likt, så pressar en maxgräns utan undantag 

åklagaren att påskynda processen med vittnesförhör, begära fram teknisk 

bevisning eller försätta den misstänkte på fri fot.  

 

Borttagandet av den obligatoriska häktningsregeln tvingar domstolen att i 

varje fall grunda sitt beslut på en individuell bedömning, oberoende av 

straffskalan. Åklagaren blir skyldig att redovisa riskerna med att 

häktningsgrunder föreligger i enlighet med huvudregeln. Faran minskar för 

att domstolen i slentrian väljer att häkta.  

 

En positiv reform är åklagarens skyldighet att redovisa en tidsplan. 

Framställningen kan fortfarande vara muntlig men ska dokumenteras i 

häktningsprotokollet. Vid omhäktningsförhandlingar kommer domaren 

lättare kunna bilda sig en uppfattning över vilka utredningsmässiga åtgärder 

som kvarstår samt kunna ifrågasätta längden på förundersökningen. Rätten 

kommer på ett tydligare sätt kunna göra en proportionalitetsbedömning för 

att undersöka om fortsatt behov av frihetsberövande kvarligger kontra 

kränkningen av den enskildes frihet och integritet.  

 

Att domstolen kommer besluta om restriktioner är ur en rättssäkerhetsaspekt 

en önskvärd förändring då det inte längre kommer vara åklagaren som styr. 

Det ankommer istället på åklagaren att motivera skälen för varje specifik 

restriktion och på vilket sätt dessa motverkar risken för kollusion. 

Domstolen kan kontrollera om varje restriktion kan rättfärdigas utifrån 

behovs- och proportionalitetsprinciperna samt skriftligen redovisa sina skäl 

och överväganden. Den häktade kommer endast i undantagsfall att få 

fullständiga restriktioner och praxisbildningen kommer öka 

förutsägbarheten för alla inblandade aktörer.  

 

Det ligger en utredning under arbete med fokus på att förnya 

rättegångsbalkens principer om muntlighet och omedelbarhet. Från 
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åklagarhåll höjs röster på att processordningen är orsaken till restriktionerna. 

Man vill tidigare under förloppet kunna bevissäkra den tilltalades 

inställning. Initialt ser jag inga risker ifall uppgifter som lämnats under 

förundersökningen tillmäts större betydelse vid slutlig dom så länge en 

försvarare närvarar.  

 

Betänkandet syftar till att stärka rättssäkerheten. Införandet av tidsgräns och 

restriktionsbeslut av domstolarna kommer troligen leda till en sänkning av 

långa häktningstider och omfattande restriktioner. Domstolarna ombeds 

göra en tydligare intresseavvägning mellan nödvändigheten av 

brottsbekämpning och den enskildes rätt till minsta möjliga intrång i den 

personliga friheten. Rättsväsendets aktörer kommer vara skyldiga att vid 

varje beslutsmoment beakta tvångsmedelsprinciperna. Med en sådan 

utformning hade Göran aldrig kunnat sitta häktad med restriktioner i två år 

och fyra månader.  
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Rättsfallsförteckning  

NJA II 1943 s. 320 

NJA 1985 s. 868 

NJA 2004 s. 547 

NJA 2015 s. 261 

RH 2007:8 

 

 

 


