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Summary 

Remand is a coercive measure which may be used while investigating a sus-

pected crime. Remand may, under certain conditions, be combined with re-

strictions, resulting in the detainee being isolated from the outside world. The 

Swedish remand institute has received international criticism since the early 

1990s. The criticism has, among other things, been related to the lack of time 

limits for how long a suspect may be held in remand prison or be isolated, 

and that the prosecutor decides which restrictions may be issued. 

 

To deal with international criticism, a special investigator was assigned in 

July 2015 to submit a proposal aimed at reducing the use of remand and re-

strictions. The proposal resulted in the government bill Effektivare hantering 

av häktningar och minskad isolering (Eng: More effective handling of deten-

tion and reduced isolation), which was submitted to the Riksdag in March 

2020. The bill proposes, among other things, the introduction of time limits 

for how long a suspect may be held in remand prison, and that the court is to 

decide on restrictions on an individual basis. 

 

Denmark and Norway have also received similar criticism, but have changed 

their national rules over the past fifteen years. The changes have introduced, 

among other things, time limits for detention and / or isolation, that the court 

decides on each restriction, and that the reasons for the court's decision must 

be clearly justified. The changes have resulted in a significant reduction in 

remand and isolation, why it is interesting to compare the Swedish reform 

proposal with these. 

 

The result of the investigation shows that the reform proposal deals with the 

international criticism to some extent, but on crucial points differs from the 

rules introduced in Danish and Norwegian law. It can be questioned whether 

there is still a purpose for fewer to be held in remand and be isolated; the 

reform risks being without effect. 
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Sammanfattning 

Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan användas vid utred-

ning av misstänkt brottslighet. Häktning kan under vissa förutsättningar kom-

bineras med restriktioner, med följd att den häktade isoleras från omvärlden. 

Det svenska häktningsinstitutet har sedan tidigt 90-tal återkommande erhållit 

internationell kritik. Kritiken har bland annat avsett att det saknas tidsgränser 

för hur länge en misstänkt får vara häktad och isolerad, samt att åklagaren 

bestämmer vilka restriktioner som får utfärdas.  

 

För att möta den internationella kritiken fick en särskild utredare i juli 2015 

uppdraget att lämna förslag med syfte att minska användningen av häktning 

och restriktioner. Förslaget utmynnade i propositionen Effektivare hantering 

av häktningar och minskad isolering och inlämnades till riksdagen i mars 

2020. I propositionen föreslås bland annat ett införande av tidsgränser för hur 

länge en misstänkt ska få vara häktad och att domstolen ska besluta om varje 

enskild restriktion. 

 

Även Danmark och Norge har erhållit liknande kritik, men har de senaste 

femton åren ändrat de nationella reglerna. Genom ändringarna har det införts 

bland annat tidsgränser för häktning och/eller isolering, att domstolen beslu-

tar om varje inskränkning och att skälen för rättens beslut tydligt ska motive-

ras. Ändringarna har medfört en väsentlig minskning av häktade och isole-

rade, varför det är intressant att jämföra det svenska reformförslaget med 

dessa. 

 

Resultatet av utredningen visar att reformförslaget till viss del möter den in-

ternationella kritiken, men på avgörande punkter skiljer sig från de regler som 

införts i dansk och norsk rätt. Det kan ifrågasättas om det alltjämt finns ett 

syfte att färre ska häktas och isoleras; reformen riskerar att bli utan effekt.  



 3 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Per Nilsén, för god hjälp och 

stöd under skrivprocessen. Tack även till de vänner som agerat korrektur och 

läst min uppsats för att uppmärksamma de brister jag själv missat. 

 

Främst av alla vill jag tacka min fru Emma som stått vid min sida även under 

motgångar. Och mina underbara döttrar Danielle och Kendra. Ni är alla tre 

fantastiska och gör livet så betydelsefullt för mig. 

 

Marieholm den 25 maj 2020 

 

Dennis Lavesson  



 4 

Förkortningar 

Bet.  Betænkning 

 

CAT  Committee Against Torture 

 

CPT  European Committee for the Prevention of Tor-

ture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 

 

Dir.  Kommittédirektiv 

 

Häkteslagen  Häkteslag (2010:611) 

 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

 

Prop.  Proposition 

 

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

  



 5 

1 Inledning 

1.1 Allmänt 

I svensk rätt regleras de mest ingripande tvångsmedlen i 24 kap. rättegångs-

balken (RB).1 Av tvångsmedlen är häktning den mest ingripande åtgärden 

mot enskilda.2 Användning av tvångsmedel är således förenat med motstå-

ende intressen; ett krav på effektiv brottsbekämpning visavi hänsyn till en-

skilda som riskerar att drabbas.3 

 

Sverige är bundet av flertalet internationella konventioner. Kopplade till kon-

ventionerna finns kommittéer som kontrollerar att medlemsstaterna uppfyller 

sina åtaganden. Under flera år har Sverige erhållit kritik från bland annat 

Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behand-

ling eller bestraffning (CPT) och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Kritiken 

har bland annat avsett Sveriges omfattande restriktionsanvändning och isole-

ring, men även att det inte finns någon bortre gräns för hur länge en misstänkt 

får vara häktad.4 Efter senaste kontrollbesöket från CPT beslutade regeringen 

att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag med syfte att minska 

användningen av häktning och restriktioner.5 Resultatet utmynnade i betän-

kandet Färre i häkte och minskad isolering.6 Som ett resultat därav överläm-

nade regeringen den 19 mars 2020 propositionen Effektivare hantering av 

häktningar och minskad isolering till riksdagen. Det reformförslag som pre-

senteras i propositionen föreslås träda i kraft den 1 september 2020.7 

 

Internationell kritik avseende häktning och restriktioner har tidigare även rik-

tats mot Danmark och Norge. Under de senaste 15 åren har länderna infört 

lagändringar och minskat dess restriktionsanvändning och isolering 

 
1 Lindberg, s. 196. 
2 Lindberg s. 288. 
3 Lindberg s. 14. 
4 SOU 2016:52 s. 75. 
5 Dir. 2015:80 s. 1. 
6 SOU 2016:52. 
7 Prop. 2019/20:129 s. 1. 
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väsentligt. Ländernas rättssystem bygger på samma princip om omedelbarhet 

och muntlighet som det svenska. Trots ändringarna verkar den allmänna upp-

fattningen hos danska och norska åklagare vara att dessa inte inneburit för-

sämrade möjligheter till fällande domar.8 Att sådana framgångar nåtts gör det 

intressant att jämföra de föreslagna ändringarna av det svenska häktningsin-

stitutet med det danska och norska. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Undersökningens övergripande syfte är att göra en jämförelse mellan de 

svenska häktnings- och restriktionsreglerna med motsvarande danska och 

norska regler. Jämförelsen kan i sig delas upp i två delsyften; dels att skapa 

en förståelse för vilka skillnader som finns mellan ländernas regelverk för 

häktning och restriktioner, dels att undersöka om det senaste förslaget till änd-

ring av de svenska häktningsreglerna är tillräckligt för att färre ska häktas och 

isoleras.  

 

Uppsatsens centrala frågeställningar är: 

 

1. Vilka avgörande skillnader finns i häktningsinstitutet mellan svensk, 

dansk och norsk rätt? 

2. Är den svenska regeringens förslag till ändring av häktningsreglerna 

tillräckligt för att färre ska häktas och isoleras? 

 

1.3 Avgränsningar 

Häktning och restriktioner är straffprocessuella tvångsmedel som tillämpas i 

olika typer av situationer med delvis olika reglering. Av utrymmesskäl kom-

mer uppsatsen därför inte att behandla häktning av psykiskt störda, häktning 

av unga lagöverträdare, häktning på grund av att den misstänktes identitet och 

hemvist är okänd eller på grund av villkorsbrott vid villkorlig dom eller 

 
8 SOU 2016:52 s. 85–86. 
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villkorlig frigivning. Av samma skäl kommer inte reglerna för gripande, an-

hållande, utredningshäktning, häktningsalternativ, förlängt anhållande enligt 

dansk rätt eller häktning på egen begäran enligt norsk rätt att undersökas. 

 

Den internationella kritiken har sin grund i konventioner Sverige som stat är 

ansluten till. Betydelsen av dessa konventioner, dess innehåll och rättsliga 

betydelse, kommer inte att behandlas. Likväl kommer inte att redogöras 

närmre för de processrättsliga reglerna för häktnings- eller huvudförhand-

lingen. Även detta av utrymmesskäl. 

 

1.4 Metod 

Uppsatsens komparativa metod sker genom en kartläggning av skillnader och 

likheter mellan de jämförda rättssystemen. För att utröna rättssystemens skill-

nader måste även dess likheter belysas. Skillnader och likheter är två sidor av 

samma mynt; en skillnad innebär en avsaknad av likhet och vice versa.9 För 

att det ska vara möjligt att jämföra svensk, dansk och norsk rätt krävs en 

undersökning av gällande rätt enligt innehållet i ländernas rättsregler. Under-

sökningen och beskrivningen av gällande rätt i de olika länderna sker genom 

tillämpning av den rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär att framställ-

ningen sker utifrån en studie av allmänt erkända rättskällor såsom lagar, för-

arbeten, praxis och doktrin.10 

 

Vid studier av utländsk rätt finns alltid viss problematik i den språkliga över-

sättningen. Många juridiska begrepp saknar en direkt motsvarande översätt-

ning. Det kan vid studier av utländsk rätt därför inte tas för givet att betydel-

sen vid översättning blir densamma.11 För att undvika översättningsproble-

matiken används ursprungslandets oöversatta terminologi för bevis- och 

misstankekrav. Det finns annars risk att en översättning av exempelvis det 

norska begreppet skjellig grunn kan missuppfattas och förstås som den 

 
9 Bogdan s. 55. 
10 Korling & Zamboni s. 21. 
11 Bogdan s. 36. 
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svenska bevistermen skäligen misstänkt. För häktningsinstitutet i sig används 

däremot genomgående svensk terminologi. Det innebär exempelvis att be-

greppet häktning används genomgående men ska inte förstås som att det för 

dansk och norsk rätt motsvarar häktning enligt svenska regler. Detsamma gäl-

ler begrepp såsom restriktioner, recidiv-, flykt- och kollusionsfara. Hur be-

greppen ska förstås enligt de nationella rättsreglerna förklaras i undersök-

ningen.  

 

1.5 Material 

För att undersöka innehållet i gällande rätt för samtliga rättsordningar, har 

lagar, förarbeten, praxis och doktrin studerats. Det reformförslag som före-

slagits träda i kraft hösten 2020 har undersökts genom studier av dels utred-

ningsarbetet, dels den proposition regeringen nyligen överlämnat till riksda-

gen.  

 

En artikel avseende norsk rätt har hämtats från tidskriften Jussens venner. 

Tidskriften är anpassad till juriststudenters behov och hänvisas ofta till i juri-

disk litteratur, samt används som kursmaterial vid norsk juristutbildning. För 

att redogöra för den internationella kritiken har rapporter från CPT och CAT 

studerats. Artikeln, rapporter, rättsfall och förarbeten har hämtats från juri-

diska databaser men redovisas inte som elektroniska källor. En tidningsartikel 

har hämtats från Sveriges Radios hemsida och refereras därmed som en 

elektronisk källa. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel, varav inledningen utgör det första. I andra 

kapitlet redogörs för gällande rätt enligt svensk, dansk och norsk rättsordning. 

I kapitel tre redogörs för den internationella kritik som framförts mot de 

svenska häktningsreglerna och det lagförslag som föreslås träda i kraft hösten 

2020. Det fjärde och avslutande kapitlet innehåller en sammanfattande dis-

kussion och slutsats. 
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2 Häktningsinstitutet 

2.1 Grundförutsättningar för häktning 

Huvudregeln för häktning enligt svenska regler framkommer av 24 kap. 1 § 

rättegångsbalken (RB). För häktning krävs misstanke på sannolika skäl för 

ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller mer och att det före-

ligger fara för flykt, kollusion eller recidiv.12 Beviskravet om sannolika skäl 

är förhållandevis lågt; lägre än den misstankegrad och bevisning som krävs 

för att åklagaren ska väcka åtal, och betydligt lägre än vad som krävs för en 

fällande dom.13 I förarbeten har sannolika skäl beskrivits med ”de förelig-

gande omständigheterna måste vara sådana, att vid en objektiv bedömning 

komma misstanken att framstå som berättigad”.14 Häktning enligt huvudre-

geln får inte ske om det kan antas att den misstänkte endast kommer att dömas 

till böter.15 Straffskalans utformning saknar betydelse, avgörande är om brot-

tet i det enskilda fallet är så lindrigt att endast böter kommer att utdömas.16 

Det är endast domstol som får besluta om häktning.17 Vid beslut om häktning 

ska ny häktningsförhandling hållas var fjortonde dag, om inte åtal väcks dess-

förinnan.18 

 

För häktning enligt dansk rätt krävs enligt 762 § första stycket retsplejeloven 

att det föreligger begrundet misstanke att den misstänkte begått ett brott som 

kan leda till fängelse ett år och sex månader eller mer och att det föreligger 

fara för flykt, kollusion eller recidiv. Avgörande är inte vilket straff den miss-

tänkte kan tänkas bli dömd till, utan straffskalans utformning.19 För uppfylld 

misstankegrad krävs att objektiva omständigheter med styrka talar för att den 

misstänkte är skyldig. Vidare krävs större sannolikhet att den misstänkte är 

 
12 Lindberg s. 290. 
13 Nordh s. 48. 
14 SOU 1938:44 s. 298. 
15 Lindberg s. 198. 
16 Lindberg s. 291. 
17 Lindberg s. 296. 
18 Lindberg s. 319. 
19 Kistrup s. 560. 
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skyldig till brottet, än det motsatta. Häktning får inte ske om det kan antas att 

den misstänkte endast kommer att dömas till böter eller fängelse i högst trettio 

dagar.20 Enligt danska grundlagen ska den som frihetsberövas ställas inför en 

domare inom 24 timmar för ett grundlovsforhør. Rätten till sådant förhör för-

tydligas av 760 § retsplejeloven.21 Vid sammanträdet delges den misstänkte 

gärningsbeskrivningen, åklagaren redogör för utredningen i målet och den 

misstänkte tillfrågas om hen vill uttala sig.22 Det den misstänkte anger vid 

sammanträdet antecknas i den s.k. rättsboken. Eftersom uppgifterna lämnats 

inför domstol anses de ha högre bevisvärde än uppgifter lämnade under po-

lisförhör. Vid diskrepanser mellan uppgifter från grundlovsforhøret och upp-

gifter under huvudförhandlingen, värderas de tidigare lämnade uppgifterna 

högre i bevishänseende.23 Häktning får ske en sammanhängande tid om högst 

sex månader om det misstänkta brottet kan medföra högst sex års fängelse. 

Om det misstänkta brottet kan medföra mer än sex års fängelse är tidsfristen 

en sammanhängande tid om högst ett år. Tidsfristerna avser till huvudför-

handlingens början. Vid särskilda omständigheter får häktningen förlängas 

utöver gränserna. Beslut om häktning fattas av domstol och gäller högst fyra 

veckor, varefter utgångspunkten är att frågan ska prövas på nytt.24 

 

Kraven för häktning enligt norsk rätt framkommer av 171 § och 184 § straf-

feprosessloven. För häktning krävs att den misstänkte på skjellig grunn är 

misstänkt för brott som kan leda till sex månaders fängelse eller mer och att 

det föreligger flykt-, kollusion eller recidivfara. I praxis har misstankekravet 

skjellig grunn tolkats med att det krävs att sannolikheten att den misstänkte 

är skyldig till brottet, är högre än att hen är oskyldig.25 Det förväntade straffet 

är inte avgörande, utan om påföljden ingår i straffskalan.26 Häktningsbeslutet 

fattas av domstol och gäller högst fyra veckor. Därefter kan omhäktning ske 

fyra veckor i taget.27 

 
20 Kistrup s. 559–560. 
21 Kistrup s. 548. 
22 Kistrup s. 604. 
23 SOU 2017:98 s. 118–119. 
24 Kistrup s. 615–616. 
25 Rt. 2004 s. 887. 
26 Jfr. Øyen s. 223. 
27 185 § första stycket straffeprosessloven. 
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2.2 Proportionalitetskravet 

Ett proportionalitetskrav framkommer uttryckligen av såväl svensk, som 

dansk och norsk rätt.28 Enligt 24 kap. 1 § RB får häktning endast ske om skä-

len för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär 

för den misstänkte eller för annat motstående intresse. Kravet tar sig även 

uttryck genom att häktning inte får ske, om det kan antas att den misstänkte 

kommer att dömas endast till böter. Proportionalitetsbedömningen ska göras 

oberoende av vilken häktningsgrund som åberopas. Proportionalitetskravet 

ökar desto längre ett frihetsberövande varar; en bedömning måste ske i det 

enskilda fallet. Bland annat ska beaktas om det funnits faktiska möjligheter 

att bedriva utredningen snabbare.29 I praxis har uttalats att rätten ska beakta 

hur långt fängelsestraff som kan utdömas om den misstänkte döms. I beräk-

ningen ska reglerna om villkorlig frigivning tillämpas. Om det förväntade 

straffet är lägre än tiden för häktning är det oproportionerligt.30 

 

I dansk rätt framkommer proportionalitetsprincipen av 762 § tredje stycket 

retsplejeloven. Häktning får inte ske om brottet ensamt inte kan förväntas 

medföra ett strängare straff än böter eller fängelse i högst trettio dagar. Inte 

heller om frihetsberövandet skulle stå i missförhållande sett till den misstänk-

tes förhållanden, sakens betydelse och den förväntade påföljden. Förbudet att 

häkta den som enbart kan dömas till böter är grundlagsfäst.31 Proportional-

itetsbedömningen ska ske både för att avgöra om det finns hinder för häkt-

ning, men även för det fall att någon redan är häktad för att avgöra om be-

stämmelsen skapar hinder för fortsatt häktning.32 

 

Proportionalitetsprincipen i norsk rätt framkommer av 170 a § straffepro-

sessloven. Enligt bestämmelsen får häktning inte ske om det skulle innebära 

ett oproportionerligt ingrepp mot den misstänkte sett till sakens art och 

 
28 21 kap. 4 § RB; 762 § tredje stycket retsplejeloven; 170 a § straffeprosessloven. 
29 Lindberg s. 314–315. 
30 NJA 1984 s. 559; NJA 1987 s. 878. 
31 71 § femte stycket Danmarks Riges Grundlov. 
32 Kistrup s. 555. 
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förhållandena i övrigt. Proportionalitetsbedömningen såväl inför häktning 

som för fortsatt sådan sker utifrån en bred helhetsbedömning. I bedömningen 

ska läggas vikt vid hur allvarlig saken är, misstankens styrka, faran för bevis-

förstörelse samt om det föreligger andra grunder för häktning. Det ska vidare 

läggas vikt vid den misstänktes psykiska hälsa och i vilken grad denna påver-

kas av ett frihetsberövande, om frihetsberövandet kan få konsekvenser bland 

annat för den misstänktes arbete och skolgång. Normalt sett är häktning opro-

portionerlig om häktningstiden överstiger längden på det förväntade straf-

fet.33 

 

2.3 Häktningsgrunder 

2.3.1 Flyktfara 

Enligt svensk rätt kan häktning på grund av flyktfara ske enligt bestämmelser 

i 24 kap. 1 § första stycket p1 RB. För häktning krävs att det finns risk att den 

misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. I 

flyktfaran innefattas att den misstänkte förändrar sitt utseende, gömmer sig 

eller flyttar så det blir svårt/omöjligt att få tag på vederbörande.34 Flyktfara 

föreligger inte enkom för att den misstänkte kan bli svår att få tag på under 

utredningstiden.35 Det krävs ett medvetet undanhållande.36 Syftet med häkt-

ning på grund av flyktfara är att säkra bevisning, lagföring och verkställighet 

genom att den misstänkte är tillgänglig. Flyktfara är den häktningsgrund med 

tydligast samband mellan brottets svårhet och riskbedömning. I regel innebär 

större risk för kännbar påföljd, en större risk för flykt.37 

 

I dansk rätt framkommer häktning på grund av flyktfara av 762 § första 

stycket p1 retsplejeloven. För häktning krävs bestemte grunde att anta att den 

misstänkte kommer att undandra sig åtal eller lagföring. I bedömningen är det 

inte tillräckligt att den misstänkte riskerar ett betydande straff. Det riskerade 

 
33 Øyen s. 246. 
34 Nordh s. 51. 
35 Lindberg s. 200. 
36 Nordh s. 51. 
37 Lindberg s. 198–199. 
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straffet tas med i bedömningen, men det ska göras en helhetsbedömning av 

den misstänktes arbets-, familje- och bostadsförhållanden, ekonomi samt 

eventuella anknytning till utlandet. Goda förhållanden kan indikera att flykt-

fara saknas, medan instabila förhållanden kan tala för det motsatta.38 Flyktfa-

ran kan avse såväl ett varaktigt som ett förmodat kortvarigt undanhållande.39 

 

För flyktfara i norsk rätt krävs enligt 171 § första stycket p1 straffeprosesslo-

ven grunn til å frykte att den misstänkte kommer att undandra sig lagföring 

eller verkställighet. Det krävs objektiva skäl att risken att den misstänkte un-

danhåller sig antas sannolik. Däremot krävs ingen sannolikhetsövervikt för 

att så verkligen kan ske.40 I bedömningen ska tas hänsyn till om den miss-

tänkte tidigare försökt undanhålla sig, tidigare är straffad och den generella 

trovärdigheten. Erfarenheter av den misstänkte kan peka i både positiv och 

negativ riktning. Hänsyn ska även tas till den misstänktes faktiska möjligheter 

att undanhålla sig. Avsaknad av permanent adress är inte tillräckligt skäl för 

flyktfara. Däremot spelar den misstänktes anknytning till utlandet stor roll.41 

Hänsyn tas även till hur strängt fängelsestraff den misstänkte riskerar, graden 

av misstanke och hur långt processen framskridit när häktningsfrågan väcks.42 

 

2.3.2 Kollusionsfara 

Häktning vid kollusionsfara kan enligt svensk rätt ske efter bestämmelser i 24 

kap. 1 § första stycket p2 RB. För häktning krävs risk för att den misstänkte 

undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Framför allt 

avses att den misstänkte avlägsnar spår efter brottet som kan användas till 

bevisning, alternativt påverkar målsäganden, vittnen eller medmisstänkta.43 

Kollusionsfaran varierar utifrån brottets allvarlighet och brottstyp. Organise-

rad brottslighet och våldsbrott i familjerelationer, är typer av brott där kollus-

ionsfaran ofta är stor. Generellt sett är risken lägre vid oplanerad brottslighet 

 
38 Kistrup s. 561. 
39 Kistrup s. 563. 
40 Rt. 2000 s. 1973. 
41 Havre s. 128–135. 
42 Havre s. 136–138. 
43 Lindberg s. 201; Nordh s. 52. 
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utförd ensam.44 Kollusionsfaran ändras oftast under förundersökningens 

gång. Därför måste det kontinuerligt göras en bedömning av åklagaren 

huruvida det finns konkret risk för att den misstänkte kan försvåra utred-

ningen, om hen i ett senare skede försätts på fri fot.45 Vägran att medverka i 

förundersökningen kan utgöra tecken på kollusionsfara, medan erkännande 

kan utgöra tecken på det motsatta. Faran är dock inte undanröjd per automatik 

genom ett erkännande. Erkännande till trots kan det fortsatt finnas en fara för 

kollusion.46  

 

I dansk rätt finns bestämmelser om kollusionsfara i 762 § första stycket p3 

retsplejeloven. Häktning får ske om det, utifrån sakens omständigheter, finns 

bestemte grunde att anta att den misstänkte kommer försvåra utredningen ge-

nom att förstöra spår eller genom att varna eller påverka andra. Utöver den 

misstänktes förhållanden och konkreta omständigheter ska det i bedömningen 

tas hänsyn till vilken typ av mål det är fråga om. Vid organiserad brottslighet 

föreligger normalt sett kollusionsfara.47 Kollusionsfaran är endast uppfylld 

om det (1) kan konkretiseras vad man fruktar att den misstänkte kan göra för 

skada på förundersökningen, (2) det finns en vilja hos den misstänkte att ut-

öva kollusion och (3) det finns grund att tro att den misstänkte utnyttjar viljan. 

Kollusionsfaran minskar i regel i takt med utredningens fortskridande och be-

visinhämtning. Den misstänktes uppträdande genom att medverka till utred-

ningen av brottet kan tala för att kollusionsfara saknas.48 Om rätten beslutar 

om häktning på grund av kollusionsfara ska den ange de konkreta omständig-

heterna i saken som gör att förutsättningarna för häktning är uppfyllda.49 En 

utförlig motivering av rätten är tänkt att minska risken för felaktiga häkt-

ningar. Rättens motivering kan i vissa fall även minska häktningstiden då det 

tydligt framgår varför det föreligger kollusionsfara och när den därmed kan 

minska.50  

 
44 Lindberg s. 201. 
45 Nordh s. 52. 
46 Lindberg s. 202–203. 
47 Bet. 728/1974 s. 26. 
48 Kistrup s. 566. 
49 Kistrup s. 610. 
50 Kistrup s. 611–613. 
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Häktning vid kollusionsfara enligt norsk rätt framkommer av 171 § första 

stycket p2 straffeprosessloven. För häktning krävs nærliggende fare för att 

den misstänkte ingriper mot bevis i saken genom att avlägsna spår eller på-

verka vittnen och/eller medmisstänkta. Rekvisitet har i rättspraxis tolkats med 

att den misstänkte måste ha en reell och konkret möjlighet att ingripa i bevis-

ningen om hen inte frihetsberövas.51 Det krävs dessutom en sannolikhetsö-

vervikt för att den misstänkte verkligen utnyttjar möjligheten.52 I farebedöm-

ningen är brottets allvar och karaktär centrala moment; längre straff och stig-

matisering innebär större egenintresse att ingripa. Om den misstänkte tidigare 

ingripit mot bevisning talar det med tyngd för kollusionsfara. Vid allvarlig 

organiserad brottslighet föreligger nästintill presumtion för sådan. Centralt i 

bedömningen är om den misstänkte kan ingripa i bevisningen utan att avslö-

jas. Kollusionsfaran är större för påverkan av vittnen i den misstänktes sfär 

än av utomstående okända vittnen. Vid erkännande saknas normalt kollus-

ionsfara. Även konstruktiv medverkan till brottets uppklarande talar till den 

misstänktes fördel i bedömningen.53 Förhör under förundersökningen sker i 

regel med inspelning av både ljud och bild. Inspelningarna innebär en säker 

dokumentation för vad som sagts under förhören och under vilka omständig-

heter. Förhören kan åberopas under huvudförhandlingen som bevisning och 

utgör ett beslutsunderlag av bättre kvalitet än uppläsning ur förundersök-

ningsprotokoll.54 Domstolen som beslutar om häktning ska i dess beslut re-

dogöra för grunderna till häktningen. Syftet är att det ska göras en konkret 

och grundlig värdering som motverkar förhastade slutsatser.55 

 

2.3.3 Recidivfara 

För recidivfara krävs enligt svensk rätt att det finns en risk att den misstänkte 

fortsätter sin brottsliga verksamhet. Bestämmelsen framkommer av 24 kap. 1 

§ p3 RB.56 I bedömningen ska särskilt beaktas om det finns risk för fortsatt 

 
51 Rt. 2008 s. 1683. 
52 Rt. 2008 s. 378. 
53 Øyen s. 232–233. 
54 SOU 2017:98 s. 142. 
55 Øyen s. 229. 
56 Lindberg s. 204. 



 16 

integritetskränkande brottslighet.57 Risken ska avse att den misstänkte vid fri-

släppande begår nya brott, innan hen hunnit lagföras för det misstänkta brot-

tet.58 Tidigare brottsbelastning är inte avgörande, men av stor betydelse. Åter-

fallsrisken ska i princip avse brott som har ett sakligt samband med det miss-

tänkta brottet. Tidigare brottslighet av annan art kan således sakna betydelse 

för bedömningen av risken för återfall eller fortsatt brottslighet. Likaledes kan 

finnas risk för fortsatt brottslighet även för den som är ostraffad. Recidivfara 

är den vanligaste häktningsgrunden.59 

 

Häktning på grund av recidivfara framkommer av dansk rätt i 762 § första 

stycket p2 retsplejeloven. Det krävs utifrån den misstänktes förhållanden 

bestemte grunde att befara att hen på fri fot kommer begå nya brott av samma 

beskaffenhet som brottsmisstanken. Det ska handla om likartad eller besläk-

tad kriminalitet.60 Recidivfara föreligger särskilt om brottet begåtts under vill-

korlig frigivning eller i väntan på åtal. Detsamma gäller om den misstänktes 

personliga eller sociala förhållanden är så instabila att det finns nærliggende 

fare för fortsatt kriminalitet.61 Tidigare brottslighet spelar roll, men krävs inte. 

Recidivhäktning kan nyttjas för att bryta mönster vid småkriminalitet eller 

när den misstänkte solidariserat sig med en kriminell gruppering och det finns 

bestemte grunde att så kommer ske fortsättningsvis.62 

 

Häktning på grund av recidivfara enligt norsk rätt kan ske om det antas 

påkrevd för att hindra den misstänkte på nytt begår en straffbar handling som 

kan medföra ett straff om mer än sex månaders fängelse. Det är ett krav att 

stark sannolikhetsövervikt talar för att så kommer ske. Brottslighetens art, 

omfattning samt den misstänktes livssituation ska ingå i sannolikhetsbedöm-

ningen.63 Bestämmelsen framkommer av 171 § första stycket p3 straffepro-

sessloven. Tidigare lagföring är inte tillräckligt för häktning, men kan 

 
57 Lindberg s. 205; Nordh s. 54. 
58 Prop. 1986/87:112 s. 100. 
59 Lindberg s. 204–205. 
60 Kistrup s. 564. 
61 Bet 728/1974 s. 26. 
62 Kistrup s. 564–565. 
63 Havre s. 169–170. 
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indikera en vilja att begå ny straffbara handlingar, eller avsaknad av förmåga 

att avstå.64 Även lindrigare brottslighet, med lägre straff än sex månaders 

fängelse, kan läggas till grund för bedömningen i risken om framtida brotts-

lighet, som kan medföra straff om mer än sex månaders fängelse.65 Hör den 

misstänktes kriminalitet samman med drogmissbruk är det av betydelse om 

hen är under behandling eller har upphört med missbruket. Tidigare brottslig-

het måste såväl innehålls- som tidsmässigt vara närliggande brottsmisstanken. 

Det ska även tas hänsyn till om det för den misstänkte handlar om eskalerande 

eller avtagande kriminalitet. Vid avtagande kriminalitet ses risken för fram-

tida brottslighet som lägre än vid det motsatta.66  

 

2.4 Häktning vid allvarlig brottslighet 

Vid misstanke om brott med lägst två års fängelse i straffskalan föreligger 

enligt 24 kap. 1 § andra stycket RB en presumtion för flykt-, kollusions- och 

recidivfara. Är det inte uppenbart att skäl saknas, ska den misstänkte häktas. 

Presumtionsregeln innebär omvänd bevisbörda, dock är beviskravet om san-

nolika skäl detsamma. För att undgå häktning behöver den misstänkte bryta 

presumtionen.67 Exempel på presumtionsbrytande skäl är när den misstänkte 

redan är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är allvarligt sjuk.68 

 

Häktning vid allvarlig brottslighet enligt dansk modell, framkommer av 762 

§ andra stycket p1-p2 retsplejeloven och benämns retshåndhævelsearrest. 

Häktning kan ske vid særligt bestyrkte mistanke om brott som kan leda till 

minst sex års fängelse om det med hänsyn till brottsbekämpningen och grov-

heten krävs att den misstänkte frihetsberövas. Retshåndhævelsearrest sker av 

hänsyn till befolkningens rättsmedvetenhet och närmast föregriper straffet, 

varför det krävs högre misstankegrad. Kravet är nära vad som krävs för en 

fällande dom.69 Retshåndhævelsearrest ska i princip endast användas om den 

 
64 Havre s. 173. 
65 Rt. 2004 s. 1253. 
66 Havre s. 174–175. 
67 Lindberg s. 290–291. 
68 Ekelöf s. 57. 
69 Kistrup s. 572–574. 
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misstänkte erkänt, tagits på bar gärning eller vid mycket starka indikationer 

för att hen är skyldig.70 Grovheten måste vara sådan att påföljden i det en-

skilda fallet, förväntas bli minst ett års ovillkorligt fängelsestraff.71 Rets-

håndhævelsearrest aktualiseras i regel vid mord, grova våldsbrott, våldtäkt, 

grova rån och narkotikabrott, men även omfattande bedrägeribrott.72 I vissa 

fall finns möjlighet till häktning utan kravet om sex års fängelse, vid förvän-

tad påföljd om minst 60 dagars ovillkorligt fängelse. Bestämmelsen gäller 

endast de brott som är särskilt stadgade, t.ex. överfall mot särskilt utsatta 

grupper och sexuella övergrepp mot barn.73 

 

Häktning vid allvarlig brottslighet enligt norsk rätt framkommer av 172 § 

straffeprosessloven. Häktning kan ske vid misstanke om brott som kan med-

föra straff om minst tio års fängelse, alternativt vid brotten grov kroppskren-

kelse eller grov kroppsskade. Det krävs inte flykt-, kollusion- eller recidiv-

fara, däremot högre misstankekrav. Istället för skjellig grunn krävs erkän-

nande av brottet eller andra omständigheter som i særlig grad förstärker miss-

tanken. Det ska särskilt läggas vikt vid om det är ägnat att stöta allmänhetens 

känsla för rättvisa eller skapa otrygghet om den misstänkte är på fri fot.74 Det 

förhöjda misstankekravet innebär ett krav om kvalificerad misstanke, eller 

mycket stark sannolikhet att den tilltalade är skyldig.75 Det är inte tillräckligt 

att konstatera att grundförutsättningarna för häktning är uppfyllda. Domstolen 

ska göra en bred helhetsbedömning i vilken det ska vägas in hänsyn till brotts-

bekämpning och samhällsintresset. Det ska framgå vilka konkreta omständig-

heter som har betydelse i det enskilda fallet för att frisläppande kommer att 

framkalla otrygghet eller bristande tillit till brottsbekämpningen.76 

 

 
70 Gammeltoft-Hansen s. 132. 
71 U 2011.1758 H; U 2014.1815 H. 
72 Gammeltoft-Hansen s. 142. 
73 Kistrup s. 584–585. 
74 Havre s. 124. 
75 RT 2007 s. 84. 
76 RT 2002 s. 842. 



 19 

2.5 Häktning med restriktioner 

När en person häktas misstänkt för brott kan det beslutas om begränsningar i 

omvärldskontakten. Grundläggande regler enligt svensk rätt framkommer av 

24 kap. 5 a § RB. För att restriktioner ska få meddelas, krävs att sådana ut-

tryckligen begärs av åklagaren. Förutsättningen för restriktioner är att häkt-

ningen grundar sig på kollusionsfara. Rättens prövning avser endast huruvida 

restriktioner får användas. Åklagaren beslutar vilka faktiska restriktioner som 

utfärdas.77 Restriktioner får avse inskränkningar i rätten att vistas tillsammans 

med andra intagna, följa vad som händer i omvärlden, inneha tidningar, ta 

emot besök, stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation 

eller sända och ta emot brev eller andra försändelser.78 Beslutet om restrikt-

ioner ska vara proportionerligt och den häktade ska behandlas så negativa 

följder av frihetsberövandet motverkas.79 Utgångspunkten är att restriktioner 

ska användas i så liten utsträckning som möjligt, under så kort tid som möjligt 

och att de enskilda restriktionsbesluten ska vara så lite ingripande som möj-

ligt.80 När rätten prövar häktningsfrågan på nytt eller när åklagaren begär för-

längd tid för att väcka åtal, ska den även ta ställning till fortsatt tillstånd till 

restriktioner. Den som är häktad med restriktioner har även möjlighet att själv 

begära hos rätten att åklagarens tillstånd att utfärda restriktioner hävs.81 

 

Enligt 770 § retsplejeloven kan den som häktas enligt danska regler under-

kastas de restriktioner som är nödvändiga med hänsyn till häktningens ända-

mål. Restriktionerna omfattar inskränkningar i rätten till telefonsamtal, rätten 

att ta del av massmedia, rätten till brevkorrespondens, delvis isolering samt 

isolering. Bedömningen om hänsyn till häktningens ändamål innebär att den 

häktade normalt sett kan nekas att ta emot besök om hen är häktad på grund 

av kollusionsfara. Alla restriktioner utom isolering beslutas av åklagaren.82 

Beslut om total isolering kan endast tas av rätten efter begäran av åklagaren. 

 
77 Lindberg s. 812–813. 
78 6 kap. 2 § häkteslagen. 
79 1 kap. 5-6 §§ häkteslagen. 
80 Prop. 1997/98:104 s. 32–33. 
81 Lindberg s. 823–824. 
82 Kistrup s. 599–600. 
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Grundförutsättningarna är att den misstänkte är häktad på grund av kollus-

ionsfara och det finns bestemte grunde att anta att häktningen i sig inte är 

tillräcklig för att hindra att den häktade påverkar utredningen. Det får endast 

beslutas om total isolering om syftet inte kan uppnås genom mindre ingri-

pande åtgärder.83 Vid brottsmisstanke som kan medföra högst fyra års fäng-

else, får den misstänkte inte isoleras mer än fjorton dagar. Om brottsmisstan-

ken kan medföra fyra till sex års fängelse, får isolering ske högst fyra veckor. 

För de grövsta brotten med mer än sex års fängelse, är utgångspunkten en 

längsta isolering om högst åtta veckor. Vid misstanke om brott mot rikets 

säkerhet, grovt narkotikabrott och mord får isolering ske längre än åtta 

veckor, om inte polis/åklagare har någon skuld till att det inte varit möjligt att 

inhämta all bevisning. Längre isolering är förbehållen allvarlig, gränsöver-

skridande kriminalitet eller när det på grund av kriminalitetens art kan antas 

att den misstänkte i särskild grad vill och kan motverka förundersökningen. 

Innan begäran om förlängd isolering krävs att åklagaren inhämtar godkän-

nande från riksåklagaren.84 Vid beslut om isolering måste domstolen ange det 

konkreta försvårande av utredningen det finns risk för om den misstänkte inte 

isoleras, de konkreta omständigheter i saken som ligger till grund för kollus-

ionsfaran och de konkreta omständigheterna i saken som gör att förutsättning-

arna för isolering är uppfyllda.85 

 

Enligt norska regler kan rätten enligt 186 § andra stycket straffeprosessloven 

besluta om inskränkningar i den häktades rätt till besök och brevkorrespon-

dens. Det kan även beslutas om kontaktförbud med vissa specifika intagna. 

Beslut om restriktioner kan tas om det krävs av hänsyn till förundersökningen. 

Inskränkningarna kan vara absoluta i form av förbud, eller kontrollerade i 

form av förhandskontroll av brev och massmedia samt kontroll av besök.86 

Inskränkningar i rätten att ringa och ta emot telefonsamtal ingår enligt praxis 

i brev- och besöksrestriktionerna.87 Det kan endast beslutas om restriktioner 

 
83 Kistrup s. 592–593. 
84 Kistrup s. 597–599. 
85 770 d § första stycket retsplejeloven. 
86 Øyen s. 240. 
87 Rt. 2009 s. 129. 
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om häktningen i sig inte reducerar faran för kollusion i tillräcklig grad, och 

bara i den utsträckning den aktuella restriktionen krävs för att reducera faran 

för kollusion.88 Vid nærliggende fare för kollusion kan rätten besluta om total 

isolering. För total isolering krävs att den misstänkte har en reell och konkret 

möjlighet att utöva kollusion vid mindre ingripande restriktioner och en san-

nolikhetsövervikt för att möjligheten utnyttjas.89 Rättens beslut om såväl total 

isolering som andra restriktioner ska motiveras. Det ska framgå på vilket sätt 

utredningen tar skada om den misstänkte inte beläggs med förbud eller kon-

troll och varför inte mindre ingripande restriktioner är tillräckliga. Moti-

veringen måste grunda sig på fakta i det konkreta fallet, det är inte tillräckligt 

med en generell hänvisning till att restriktioner är nödvändiga. Isolering får 

ske högst sex veckor vid brottsmisstanke som kan medföra upp till sex års 

fängelse. Gäller misstanken flera brott som tillsammans kan medföra mer än 

sex års fängelse, och tungtveiende hensyn gör det nödvändigt, kan isoleringen 

fortgå längre än sex veckor. Om misstanken avser ett brott som kan medföra 

högre straff än sex års fängelse, kan den misstänkte hållas isolerad högst tolv 

veckor. Isoleringen kan fortgå om tungtveiende hensyn gör det nödvändigt.90 

 

 
88 Øyen s. 241. 
89 Øyen s. 243–244. 
90 Øyen s. 244–245. 
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3 Förändrade svenska 
häktningsregler 

3.1 Internationell kritik  

I maj 2015 besökte representanter för tortyrkommissionen (CPT) Sverige för 

att kontrollera behandlingen av häktade och fängslade.91 Kommissionen hade 

besökt Sverige av samma anledning vid fem tidigare tillfällen.92 Redan efter 

första besöket kritiserades Sverige för användningen av restriktioner och re-

kommenderades att sådana endast ska användas vid exceptionella omständig-

heter, som en sista utväg, under kortast möjliga tid. Varje restriktionsbeslut 

måste noga övervägas i det enskilda fallet. Det rekommenderades även att 

anledningen till restriktioner ska delges den häktade skriftligen, och att dessa 

ska motiveras.93 I kommissionens senaste rapport uttalades att trots pågående 

dialog med Sverige, uppvisades en i stort oförminskad restriktionsbeläggning 

och inga förbättringstecken.94 Kommissionen valde därför att upprepa dess 

rekommendationer och uppmanade Sverige om förändring omgående.95 Lik-

nande kritik har utdelats av FN:s kommitté mot tortyr (CAT).96 I dess senaste 

rapport uttryckte kommittén oro över att det i Sverige saknas tidsgränser för 

hur länge en misstänkt kan vara häktad.97 

 

3.2 Aktuellt reformförslag 

I mars 2020 överlämnade regeringen propositionen Effektivare hantering av 

häktningar och minskad isolering till riksdagen.98 Propositionen föregicks av 

att regeringen juli 2015 gav en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag, 

 
91 CPT/Inf (2016) 1 p. 1–3. 
92 CPT/Inf (92) 4 p. 1, CPT/Inf (95) 5 p.1, CPT/Inf (99) 4 p. 1, CPT/Inf (2004) 32 p. 1 och 

CPT/Inf (2009) 34 p. 1. 
93 CPT/Inf (92) 4 p. 68. 
94 CPT/Inf (2016) 1. p. 48. 
95 CPT/Inf (2016) 1 p. 53. 
96 CAT/OP/SWE/1(08) p. 160. 
97 CAT/C/SWE/CO/6-7 p. 9. 
98 Prop. 2019/20:129 s. 1. 
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med syfte att minska användningen av häktning och restriktioner. Utredaren 

fick till uppdrag att bland annat överväga, och om det bedömdes lämpligt, 

föreslå nya former av straffprocessuella tvångsmedel som alternativ till häkt-

ning, samt detsamma för tidsfrister för användningen av häktning och restrikt-

ioner. I uppdraget ingick även att identifiera och föreslå åtgärder för att be-

gränsa restriktionsanvändningen och motverka isoleringen av häktade.99 Ut-

redarens uppdrag innefattade bland annat att ta ställning till om det fortsatt 

ska finnas en presumtion för häktning vid brott som inte har lindrigare straff 

än två år i fängelseskalan.100 Som skäl till uppdraget anfördes att Sverige åter-

kommande kritiserats för användningen av häktning och restriktioner.101 Ut-

redningen utmynnade i betänkandet Färre i häkte och minskad isolering102.  

 

Av propositionen framkommer att det enligt regeringen finns starka skäl att 

införa tidsgränser för häktning. Häktning är å ena sidan ofta en förutsättning 

för att brott ska kunna utredas och lagföras, å andra sidan ett stort intrång i 

den personliga integriteten och en psykisk påfrestning. Dessutom är det vik-

tigt att Sverige uppfyller sina konventionsåtaganden. Ett införande av tids-

gränser kan enligt regeringen leda till att en del av de allra längsta tidsut-

sträckningarna undviks. Tidsgränser blir ofta handlingsdirigerande och 

skapar incitament till bättre planering och ett minskat behov av att överskrida 

dem. Rimligtvis kommer det att göras särskilda ansträngningar att slutföra en 

utredning när en tidsgräns närmar sig. För den enskilde innebär en tidsgräns 

en möjlighet att i större utsträckning än idag överblicka hur långt frihetsberö-

vandet blir som längst. Regeringens förslag överensstämmer i stort med det 

som uttalades i utredningen, och den föreslår att en misstänkt ska få vara häk-

tad under en sammanhängande tid om högst sex månader fram till dess att åtal 

väckts.103 Oaktat vad regeringen föreslår i propositionen har inrikesminister 

Mikael Damberg däremot i maj 2020 uttalat att regeringen är beredd att istäl-

let föreslå en tidsgräns om nio månaders häktning.104 Vid synnerliga skäl ska 

 
99 Dir. 2015:80 s. 1. 
100 Dir. 2015:80 s. 5. 
101 Dir. 2015:80 s. 2. 
102 SOU 2016:52. 
103 Prop. 2019/20:129 s. 17–19. 
104 Sveriges Radio. 
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gränsen efter beslut av rätten få överskridas.105 Vad som är synnerliga skäl 

anges inte uttömmande utan ska avgöras i det enskilda fallet. Typiskt sett an-

ses synnerliga skäl föreligga om straffvärdet är mycket högt i kombination 

med att det misstänkta brottet är särskilt svårutrett. Exempel är brott med in-

ternationella kopplingar eller för att brottet utgör en del av organiserad eller 

gängrelaterad brottslighet.106  

 

För att minska restriktionsanvändningen föreslår regeringen att det införs en 

ordning där rätten på begäran av åklagaren, tar ställning till om den häktades 

kontakter med omvärlden ska få inskränkas.107 Som skäl anges att nuvarande 

ordning, enligt vilken åklagaren får ett generellt tillstånd, mött kritik såväl 

nationellt som internationellt. För att möta den internationella kritiken och 

följa det som rekommenderats föreslår regeringen därav att åklagaren uttryck-

ligen ska behöva motivera behovet av de specifika restriktionerna, och på så 

sätt även noga överväga om något eller några slag av restriktioner kan undvi-

kas. När rätten på åklagarens begäran måste ta ställning till om en viss re-

striktion ska få utfärdas, kommer behovet av restriktioner regelmässigt att bli 

föremål för argumentation av parterna inför rätten. Förslaget överensstämmer 

i stort med utredningen.108 En mer ingående domstolsprövning kommer enligt 

utredningens uppfattning att leda till en mer restriktiv restriktionsanvändning. 

Domstolen bör dessutom bättre kunna säkerställa att det görs en tillräcklig 

avvägning mellan utredningsmässiga skäl och den enskildes behov. Genom 

domstolsprövning kommer praxis att bildas vilket torde skapa en mer enhetlig 

restriktionsanvändning än vad som är fallet idag. Sådan är eftersträvansvärd 

för att öka förutsebarheten, rättssäkerheten för den enskilde och för att säker-

ställa likabehandling.109 

 

För det fall åklagaren ges tillstånd att meddela restriktioner föreslås i utred-

ningen att rätten i dess beslut särskilt ska redovisa skälen. Skyldigheten ligger 

 
105 Prop. 2019/20:129 s. 17. 
106 Prop. 2019/20:129 s. 22–23. 
107 Prop. 2019/20:129 s. 39. 
108 Prop. 2019/20:129 s. 36–38. 
109 SOU 2016:52 s. 134–136. 
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enligt utredningen i linje med CPT:s krav för att säkerställa att en bedömning 

sker efter noggrant övervägande, vilket i sig bör leda till färre restriktioner.110 

Regeringen föreslår däremot i propositionen att sådan redovisningsskyldighet 

inte ska införas.111 Som skäl till dess beslut anför regeringen att det av rätte-

gångsbalkens bestämmelser redan följer en redovisningsskyldighet för såväl 

häktning som restriktioner. Att uppställa ett särskilt krav för restriktionsbeslut 

om inte motsvarande ställs för häktningsbeslut är å regeringens mening in-

konsekvent.112  

 

Enligt utredningen föreslås att presumtionen för häktning vid allvarlig brotts-

lighet tas bort. Att det är den misstänkte som måste bryta presumtionen över-

ensstämmer inte med oskyldighetspresumtionen. Det finns även en risk att 

proportionalitetsprincipen åsidosätts och att häktning beslutas även om inget 

av de särskilda häktningsskälen är uppfyllda.113 Enligt regeringen finns det 

däremot skäl att ha kvar presumtionsregeln då den ses som en praktisk hand-

lingsregel för domstolarna. Ett av syftena med de senaste årens höjningar av 

minimistraffet för vissa brott är att häktning ska ske. Regeringens föreslår 

därav att presumtionen för häktning vid allvarlig brottslighet bör finnas kvar. 

Regeringens förslag om ändring av de nuvarande häktningsreglerna föreslås 

träda i kraft den 1 september 2020.114 

 

 

 

 
110 SOU 2016:52 s. 140. 
111 Prop. 2019/20:129 s. 35. 
112 Prop. 2019/20:129 s. 39–40. 
113 SOU 2016:52 s. 109–111. 
114 Prop. 2019/20:129 s. 47–48. 
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4 Diskussion och slutsats 

4.1 Sammanfattande diskussion 

Inledningsvis redogjordes för undersökningens övergripande syfte; att jäm-

föra de svenska häktnings- och restriktionsreglerna med motsvarande danska 

och norska. Jämförelsen delades upp i två delsyften; dels att skapa förståelse 

för skillnader mellan ländernas regelverk för häktning och restriktioner, dels 

att undersöka om det senaste förslaget till ändring av svenska häktningsregler 

är tillräckligt för att färre ska häktas och isoleras.  

 

De grundläggande möjligheterna för häktning är liknande för alla tre rättsord-

ningarna. Häktning kan ske på grund av flykt-, kollusions- eller recidivfara. 

Gemensamt är även att häktning kan ske vid allvarlig brottslighet, inskränk-

ningar kan ske genom restriktioner med isolering som följd. Flera skillnader 

som föreligger är nyansskillnader. Enligt svensk rätt är häktning oproportion-

erlig om brottet endast antas ge böter. Enligt dansk rätt om brottet antas ge 

upp till trettio dagars fängelse, medan liknande gräns saknas enligt norsk rätt 

och bedöms genom en allmän proportionalitetsbedömning. En avgörande 

skillnad mellan dansk respektive norsk och svensk rätt är de danska bestäm-

melserna om längsta tid för häktning. Därutöver finns enligt såväl dansk som 

norsk rätt bestämmelser om längsta tid för isolering. Enligt dansk rätt får iso-

lering ske fyra till åtta veckor, beroende på brottets allvar. För förlängnings-

ansökan över åtta veckor krävs riksåklagarens godkännande. Enligt norsk rätt 

är gränsen sex till tolv veckors isolering. Enligt svensk gällande rätt saknas 

tidsgränser, såväl för häktning som restriktionsisolering.  

 

Utöver skillnaderna avseende längsta isolering finns skillnader avseende ut-

färdande av restriktioner. Dansk rätt har högre kollusionskrav och ett särskilt 

proportionalitets- och skyndsamhetskrav. Enligt norsk rätt finns ett särskilt 

proportionalitetskrav; isolering får inte ske om delvis isolering är tillräcklig. 

I såväl Danmark som Norge beslutar domstolen om restriktioner som innebär 

isolering. Enligt svensk rätt beslutar åklagaren om isolering efter generellt 
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beslut om restriktioner utfärdat av domstol. Såväl dansk som norsk rätt regle-

rar vad domstolens beslut om isolering ska innehålla. Bedömningen ska ske 

efter de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet. Så framkommer inte 

av svensk rätt. 

 

Vid häktning på grund av kollusionsfara har Danmark och Norge något utö-

kade möjligheter till bevissäkring än Sverige. Danmark genom dess grund-

lovsforhør med högre bevisvärde än polisförhör, Norge genom filmade polis-

förhör som kan åberopas om uppgifter skiljer sig vid huvudförhandlingen. 

Både dansk och norsk rätt reglerar hur häktning vid kollusionsfara ska moti-

veras och att det ska ske efter en bedömning av konkreta omständigheter. 

Samma tydlighet finns inte enligt svensk rätt.  

 

Enligt svensk rätt ska en misstänkt häktas vid allvarlig brottslighet om mini-

mistraffet är två års fängelse och det inte är uppenbart att skäl saknas. Det 

föreligger en presumtion om uppfyllda häktningsgrunder. För att bryta pre-

sumtionen måste den misstänkte föra i bevisning att det är uppenbart att skäl 

för häktning saknas. Vid häktning på grund av allvarlig brottslighet kräver 

dansk och norsk rätt, till skillnad från svensk, ett högre misstankekrav. Enligt 

dansk rätt krävs att brottet kan leda till minst sex års fängelse, enligt norsk 

rätt minst tio års fängelse. Båda rättsordningarna möjliggör häktning utan mi-

nimikravet om fängelse för vissa särskilt stadgade brott, om häktning anses 

motiverad av samhällsmässig hänsyn.  

 

Internationella kommittéer har kritiserat alla tre länders användning av häkt-

ning och restriktioner. Danmark och Norge har därav förändrat de nationella 

häktningsreglerna och infört bland annat tidsgränser, motiveringsskyldighet 

och att domstolen beslutar om isolering av misstänkta. De ändringar som in-

förts i Danmark och Norge har medfört en väsentlig minskning av restrikt-

ioner, utan försämrade möjligheter till fällande domar. I nyligen inlämnade 

propositionen Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering fö-

reslås en reform av svenska regler för att möta den internationella kritiken. På 

grund av kritiken gav regeringen för fem år sedan en särskild utredare i 
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uppdrag att lämna förslag med syfte att minska användningen av häktning och 

restriktioner. En avgörande förändring som föreslås i propositionen, är en 

längsta häktningstid om sex månader fram till åtal väckts. Enligt uttalande i 

media i maj 2020 överväger regeringen dock, trots propositionsförslaget, att 

istället föreslå en gräns om nio månader. Tidsgränsen föreslås få överskridas 

vid synnerliga skäl, t.ex. när brottet utgör en del av organiserad brottslighet. 

Vidare föreslås att åklagaren särskilt ska motivera vilka restriktioner som 

krävs och att rätten ska besluta om varje restriktion. Till skillnad från vad som 

föreslogs i utredningsarbetet, föreslår regeringen inte att domstolen åläggs en 

skyldighet att särskilt redovisa skälen för restriktionsbeslut. Likaledes före-

slås, i motsats till utredningen, att obligatorisk häktning vid allvarlig brotts-

lighet alltjämt ska kvarstå. Enligt regeringen utgör det en praktisk handlings-

regel för domstolarna. Syftet med senare års straffhöjningar har varit att fler 

ska häktas vid vissa brottsmisstankar. 

 

4.2 Slutsats 

Svensk, dansk och norsk reglering av häktning är i grunden lik. Avgörande 

skillnader mellan rättsordningarna är de ändringar som införts i Danmark och 

Norge för att minska användningen av häktning och isolering. De ändringar 

länderna infört har medfört minskad användning av sådana tvångsmedel. 

Tidsgränserna en häktad får vara isolerad enligt dansk och norsk rätt är för-

hållandevis korta. En risk med förslaget om införande av tidsgränser i svensk 

rätt är att det även fortsättningsvis kan förekomma långa häktningstider och 

isoleringar. Ändringsförslaget avser inte restriktionsisolering per se, utan den 

totala häktningstiden fram till åtal. Med en gräns om sex eller nio månader 

som utgångspunkt, innebär det att en häktad kan vara isolerad lika länge. Att 

tidsgränsen får överskridas vid synnerliga skäl innebär risker i sig. Det fram-

kommer att synnerliga skäl är ett högt ställt krav men att det inte kan anges 

vad som utgör sådana skäl. Organiserad och internationell brottslighet nämns 

som exempel, brott som i nuläget torde innebära långa häktningstider och iso-

leringar. För brott där det inte anses finnas synnerliga skäl finns däremot en 
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möjlighet att motverka långa häktningar och isoleringar. Avgörande blir hur 

domstolarna tolkar rekvisitet synnerliga skäl. 

 

Förslaget att domstolen ska besluta om varje enskild restriktion torde ligga i 

linje med internationella rekommendationer. Jämfört med Danmark och 

Norge kan noteras att nämnda rättsordningar även infört krav om hur dom-

stolens beslut ska motiveras i det enskilda fallet. Att sådant förtydligande av 

svensk rätt inte föreslås skapar en risk för standardiserade beslut. Dåligt mo-

tiverade beslut är svårare för den misstänkte att bemöta. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att reformförslaget närmar sig det som före-

slagits internationellt. Ändringarna påminner om dansk och norsk rätt, men 

är långt ifrån dessa i praktiken. Huruvida det alltjämt finns ett syfte att färre 

ska häktas och isoleras förefaller osäkert; sådan var utgångspunkten i det upp-

drag som gavs till en särskild utredare för fem år sedan. I nu presenterade 

proposition anges däremot, både av dess inledning och titel, att syftet är en 

effektivare hantering av häktningar. Effektivare häktning innebär inte per se 

färre häktade och isolerade. Att regeringen uttalar att senare års straffhöj-

ningar haft till syfte att fler ska omfattas av obligatorisk häktning talar än mer 

för en ovilja att minska häktningar och isoleringar. Trots föreslagna ändringar 

finns det därmed risk att reformförslaget blir ett ”slag i luften”. 
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