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Sammanfattning 
 

Recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet, är en av tre häktningsgrunder i 

svensk rätt. Regeln tillåter häktning om det finns omständigheter som talar för att 

den misstänkte kommer fortsätta begå brott om han förblir på fri fot. Ett av 

motiven bakom recidivfarans nuvarande utformning är att visa laglydiga 

medborgare att samhället vidtar åtgärder mot inbrottstjuvar och liknande 

brottslingar. Syftet bakom bestämmelsen är alltså kriminalpolitiskt, till skillnad 

från de övriga häktningsgrunderna. Samtliga häktningsgrunder ligger emellertid i 

samma paragraf, vilket gör det lätt att missa recidivfarans särställning. Ett 

problem med recidivfara är att proportionalitetsbedömningarna som görs i 

samband med tillämpningen av häktningsgrunden inte tycks ta hänsyn till att 

syftet bakom bestämmelsen är just kriminalpolitiskt. Ett ytterligare problem som 

kan identifieras är utformningen av riskrekvisitet.   

 

I Europakonventionen för mänskliga rättigheter ställs krav för när 

frihetsberövanden får ske, och det finns en uppsjö av fall från Europadomstolen 

som sätter upp tydliga ramar för när ett frihetsberövande är att se som godtagbart 

enligt konventionen. Recidivfaran hamnar till sin utformning och tillämpning 

utanför dessa ramar, och faktorerna som bedöms när recidivfara hävdas föreligga 

tycks vara sådana faktorer som inte möjliggör för staten att använda sig av 

frihetsberövande tvångsmedel. Häktning för att förhindra framtida brott får enligt 

Europadomstolen bara användas om man genom häktningen kan förhindra ett 

konkret och identifierat brott, att grunda ett frihetsberövande på förekomsten av 

en brottsbenägenhet, baserad på den misstänktes kriminella förflutna, är inte 

tillåtet. 

 

Det finns således oklarheter i häktningsgrundens utformning och tillämpning, sett 

till både våra nationella principer och det skydd som EKMR ger enskilda. Detta 

talar starkt för att häktningsgrunden borde omarbetas. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Häktning regleras i 24 kap. rättegångsbalk (RB). Den som på sannolika skäl är 

misstänkt för ett brott för vilket är föreskrivet minst ett års fängelse får enligt 24 

kap. 1 § häktas om någon eller flera av de tre häktningsgrunderna; flykt-, 

kollusions-, eller recidivfara, föreligger. Recidivfara, risk för att den misstänkte 

fortsätter sin brottsliga verksamhet, finns till skillnad från de övriga 

häktningsgrunderna inte för att säkra något moment i processen, utan tar sikte på 

den misstänkte som person. Samtliga grunder ligger emellertid i samma paragraf, 

vilket kan göra det svårt att uppfatta recidivfarans särdrag. Med denna uppsats 

ämnar jag undersöka hur recidivfara förhåller sig till de principer och instrument, 

så väl nationella som internationella, som finns till skydd för enskilda och vilket 

genomslag dessa får vid tillämpning av häktningsgrunden. Jag kommer även 

undersöka vilka syften som ligger bakom recidivfara och vad följderna av detta 

blir. Slutligen kommer även möjliga, och eventuellt nödvändiga, förändringar 

kring hur bestämmelsen bör tillämpas och utformas att undersökas. 

1.2 Avgränsning 

Av tvångsmedlen är det i häktning som behandlas i denna uppsats. Det finns en 

bred arsenal av tvångsmedel, och ett antal olika frihetsberövande sådana. Men att 

genomföra en större analys och diskussion kring samtliga tvångsmedel hade inte 

varit intressant för min frågeställning. En ytterligare avgränsning är att av 

häktningsgrunderna så är det recidivfara, som titeln avslöjar, som ligger i fokus.  

 

Övriga häktningsgrunder nämns kort i vissa avsnitt, men främst i syfte att peka 

på skillnader mellan dem och recidivfara. Liknande bestämmelser från andra 

länders tvångsmedelslagstiftning nämns i vissa avsnitt, även dessa nämns för att 

visa på skillnader och likheter mellan dem och deras svenska motsvarighet. Jag 

har valt att ta med dessa komparativa inslag för att tydliggöra och underlätta 
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diskussionen kring den svenska bestämmelsen. Under avsnittet som behandlar 

proportionalitet tas även motsvarigheter till den svenska 

proportionalitetsprincipen upp i detta syfte. En djupare analys av ett annat lands 

bestämmelser skulle kunna vara intressant under delarna av uppsatsen som 

behandlar Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR), för att se om det där finns konflikter 

mellan konventionen och landets lagstiftning. En sådan utformning av uppsatsen 

hade dock utvidgat uppsatsens omfång och genom det hade syftet med uppsatsen 

riskerats. På grund av detta kommer endast den svenska recidivfaran ställas mot 

EKMR, och hur andra länders motsvarande bestämmelser förhåller sig till 

konventionen kommer inte att diskuteras.  

1.3 Metod 

Jag har i uppsatsen utgått från den rättsdogmatiska metoden, med vissa 

komparativa inslag. Tyvärr präglas området av en brist på källor. Det finns viss 

diskussion kring recidivfara i doktrin, men med undantag för någon enstaka bok 

är informationen som finns där inte av allt för stort värde för min frågeställning. 

Min analys av häktningsgrunden har därför fått utgå från bestämmelsens senaste 

förarbeten, den så kallade häktningsreformen. Under avsnitten som behandlar 

olika principer har material främst hämtats från doktrin. Information om hur 

recidivfara tillämpas i praktiken har hämtats från intervjuer med domare, 

åklagare och försvararsadvokater. Protokoll till häktningsbeslut, där all 

information utöver själva beslutet återfinns, är så när som alltid sekretessbelagda 

och jag har inte lyckats få ut mer än något enstaka protokoll trots att jag begärde 

ut samtliga häktningsbeslut meddelade under 2018 av både Solna tingsrätt och 

Uppsala tingsrätt. Det hade varit önskvärt att studera protokoll, men det tycks 

vara omöjligt att som nyfiken student få sådana utlämnade. Det skapar onekligen 

ett stort problem, men jag anser att de svar jag fått från domare, åklagare och 

försvarsadvokater är utförliga nog för att ge en tillförlitlig bild av hur 

häktningsgrunden används. Samtliga svar angående i vilka situationer recidivfara 

hävdas har varit likartade, jag har därför utgått från att det är sådana situationer 
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som häktningsgrunden används. De e-postmeddelanden jag hänvisar till som 

källor finns sparade och kan uppvisas på begäran.  

2 Recidivfara 

2.1 Bakgrund 

Straffprocessuell lagstiftning innebär ofta en avvägning mellan två motstående 

intressen. Samhällets intresse av effektiv brottsbekämpning ställs mot den 

enskildes krav på rättssäkerhet och human behandling. I synnerhet de 

frihetsberövande tvångsmedlen utgör allvarliga ingrepp i den enskildes liv och 

person. Den misstänkte rycks bort från sin vardag och isoleras från omvärlden, 

ofta under en relativt lång tid. Att begränsa möjligheten att använda 

frihetsberövanden i en allt för stor utsträckning utifrån hänsyn till den misstänkte 

är inte helt oproblematiskt då det hävdas att det kraftigt skulle begränsa 

möjligheterna att utreda brott, samt öka risken för att landets laglydiga 

medborgare utsätts för brott.1 

2.2 Recidivfarans historia 

Recidivfara infördes i svensk rätt i och med RB år 1948. Recidivfara är inte, till 

skillnad från de övriga häktningsgrunderna, av straffprocessuell natur, utan fyller 

snarare kriminalpolitiska uppgifter. Det har dock hävdats att den indirekt tjänar 

straffprocessens genomförande eller i vart fall underlättar denna, då fortsatt 

brottslighet från den misstänkte ofta innebär en förlängning av utredningen och 

en komplicering av processmaterialet.2 

 

Enligt 1974 års häktningsutredning var det ofrånkomligt att i viss mån godta 

häktning vid risk för fortsatt brottslighet. Utredaren ansåg emellertid att 

recidivfara alltför ofta åberopades som häktningsgrund. Det var därför önskvärt 

att införa en begränsning så att recidivfara bara kunde användas i fall där det från 

                                                       
1 SOU 1985:27, s.125. 
2 A.a. s. 77. 
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samhällsskyddets synpunkt var nödvändigt med ett frihetsberövande. Enligt 

utredningen är så fallet när det rör sig om mycket allvarlig brottslighet.3 

 

I utredningen konstaterades det att en av orsakerna till den höga 

häktningsfrekvensen var att åklagare saknade realistiska alternativ till häktning.4 

Det föreslogs därför att man, för att undvika häktning på grund av recidivrisk vid 

mindre allvarlig brottslighet, skulle komplettera de personella tvångsmedlen med 

mildare alternativ.  

 

Utredaren föreslog att häktning på grund av risk för fortsatt brottslig verksamhet 

skulle kunna ske endast om brottsmisstanken avsåg brott vars straffskala 

stadgade fyra år eller mer. Ett undantag som skulle tillåta häktning grundad i 

recidivfara när det rörde sig om brott mot annans liv eller hälsa, även om det för 

brottet inte var föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, föreslogs också.5 

Remissinstanserna var övervägande negativa till förslagen. Flera av remissvaren 

menade att man genom sådana ändringar väsentligen skulle minska möjligheten 

att utreda bl.a. förmögenhetsbrott. Det poängterades även att det är viktigt att 

kunna tillgripa anhållande och häktning vid yrkesbrottslighet, seriebrottslighet 

och narkotikabrott m.m., även om varje enskilt brott i sig inte låg särskilt högt på 

straffskalan.6 Det var enligt RÅ nödvändigt att kunna tillgripa effektiva 

tvångsmedel även om det inte förelåg fara för annans liv eller hälsa i situationer 

där det rör sig om brottslighet med stor återfallsrisk.  

 

 SOU 1985:27  

Drygt tio år senare var frågan aktuell i en ny utredning. Enligt direktiven till 

SOU 1985:27 fanns det anledning att skärpa förutsättningarna för häktning 

gällande samtliga häktningsgrunder. Ett av sätten att skärpa kraven är att se över 

riskrekvisitet. Ett annat sätt är att skärpa grundförutsättningarna kring när 

                                                       
3 SOU 1985:27, s. 101. 
4 A.a. s. 103. 
5 A.a. s. 102. 
6 A.a. s. 105. 
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häktning får ske, nämligen kravet på att brottet ska vara av viss svårhet och 

beviskravet avseende den misstänktes skuld till brottet.7 

 

Utredaren observerade att det ofta är nödvändigt för samhället att kunna anhålla 

och häkta på grund av recidivfara för att ge medborgarna skydd för liv, hälsa och 

egendom. Han menade dock att det inte kan anses motiverat att häkta någon 

enbart på grund av recidivfara, i vart fall inte när det rör sig om brottslighet av 

mindre allvarlig art.8  

 

En reform som utredaren föreslog var att ställa krav på att åtgärden ska vara 

nödvändig för att förhindra sådan fortsatt brottslighet som riktar sig mot annans 

liv, hälsa eller frihet eller är av annan farlig art. Det är en mindre extrem reform 

jämfört med kravet på att brottet ska ha fängelse i fyra år eller mer i straffskalan. 

Båda förslagen skulle dock, enligt utredaren, medföra samma krav på 

överväganden för tillämpande myndigheter och domstolar, nämligen om den 

befarade brottsligheten är av en så allvarlig art att en häktning anses nödvändig.9  

 

Den största svårigheten vid en sådan lösning är att avgränsa vilken brottslighet 

som är av sådan art att den leder, eller inte leder, till häktning. När det rör sig om 

fara för annans liv och hälsa så är det inte särskilt svårt att identifiera vilka brott 

som berörs. Men när det kommer till annan brottslighet som är av en så allvarlig 

art att den motiverar ett frihetsberövande så blir det vanskligt att göra en rimlig 

avgränsning av vilka brott som ska kunna leda till ett frihetsberövande. Man bör 

då först ställa sig frågan vilka syften som häktningsgrunden ska tillgodose.10 I 

vissa fall motiveras häktning grundad på recidivfara med att åtgärden bidrar till 

att bryta en kriminell livsföring.11 

 

                                                       
7 SOU 1985:27, s. 127. 
8 A.a. s. 134. 
9 A.st. 
10 A.a. s. 135. 
11 A.st. 
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Utredaren framhöll att ett så ingripande tvångsmedel som häktning kanske inte 

ska kunna användas enbart för att stoppa ett livsmönster präglat av missbruk och 

bristande social anpassning men som i övrigt inte innebär någon risk för 

allvarligare skador för annan än personen själv.12 Men fortsatte sedan med att 

säga att det kan vara nödvändigt att i viss utsträckning kunna häkta misstänkta 

som är särskilt brottsbenägna, även om det rör sig om mildare brottslighet. Detta 

eftersom den typen av brottslighet kan med hänsyn till art och omfattning leda 

till stora skadeverkningar. Avgörande för möjligheterna att häkta med stöd av 

recidivfara borde enligt utredaren vara brottslighetens art – om den präglas av 

planering och avancerad brottsteknik eller på annat sätt ter sig systematisk.13 

 

Ett sätt att avgöra om brottsligheten kan leda till häktning borde inte vara de 

sociala och processekonomiska motiv som kan anföras utan häktning bör endast 

komma i fråga för att skydda enskilda och samhället från allvarlig brottslighet. 

Utredaren menade att en häktning kan godtas om misstanken avser brottslighet 

av stor omfattning som den misstänkte fortfarande inte dömts för. Någon som 

misstänks för ett brott omedelbart efter avtjänat straff för liknande brottslighet 

ska alltså inte utan vidare kunna häktas med stöd av recidivfara även om det 

finns en återfallsrisk.14 Detta för att häktning i första hand ska vara ett 

straffprocessuellt tvångsmedel och inte en kriminalpolitisk åtgärd. Utredaren 

menade att samhället inte ska använda sig av häktning för att skydda sig mot 

kriminella eller försöka bryta deras vanor. 

 

Vid recidivfara så ska det föreligga fara för likartad brottslighet, en allmän 

brottsbenägenhet är i sig inte en häktningsgrund om den inte kan kopplas ihop 

med en misstanke om ett redan begånget brott. Det kan diskuteras om det måste 

föreligga något samband mellan det begångna brottet och den befarade 

brottsligheten. Utredaren menade att det kan vara svårt att bedöma risken för nya 

brott av annan art än det brott personen står misstänkt för. Det finns dock inget 

                                                       
12 SOU 1985:27, s. 135. 
13 A.st. 
14 A.st. 
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uttryckligt krav på att ny brottslighet ska var av samma slag, även om rekvisitet 

”fortsätter sin brottsliga verksamhet” antyder att den ska vara av samma art som 

det redan begångna brottet.15 Utredaren ansåg att recidivreglen borde 

omformulerats så att det framgår att recidivfaran ska avse brottslighet av samma 

art som den som misstanken avser, men att det samtidigt bör understrykas att 

brott av samma art ska förstås i sin vidaste bemärkelse.16  

 

Sammanfattningsvis ansåg utredaren att häktning på grund av recidivfara ska 

vara möjlig vid misstanke om brott med minst ett års fängelse i straffskalan, om 

brottet har riktat sig mot annans liv, hälsa eller frihet eller är av annan farlig art, 

eller om brottsligheten är av stor omfattning och det finns en påtaglig risk att den 

misstänkte på nytt begår brott av samma art.17 

 

 Prop. 86/87:112 

Utredningen diskuterades i den proposition som något år senare lades fram och 

som ledde till lagändring, det är ändringarna som kom genom denna proposition 

som kallas häktningsreformen. Enligt den tidigare lagtexten förelåg recidivfara 

”om anledning förekommer att den misstänkte fortsätter sin brottsliga 

verksamhet”. I propositionen uttalades det att man vid bedömningen kring 

förekomsten av recidivfara ska ta hänsyn till brottets beskaffenhet, den 

misstänktes förhållanden samt andra omständigheter som talar för att det finns en 

risk för fortsatt brottslig verksamhet.18  

 

Enligt propositionen var det av väsentlig betydelse att frågor om häktning 

bedöms efter ett så allsidigt underlag som möjligt. Detta för att inte enbart 

omständigheter som talar för häktning utan även sådana som talar emot häktning 

ska beaktas. Justitiedepartementet uttalade att omständigheter såsom den 

                                                       
15 SOU 1985:27, s. 136. 
16 A.st. 
17 A.st. 
18 Prop. 86/87:112, s. 30. 
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misstänktes bostads-, arbets- och familjeförhållanden, omständigheterna kring 

brottet, tidigare brottslig belastning m.m. är sådana faktorer som bör beaktas.19 

 

Vidare sägs det i propositionen att häktningsutredningen konstaterat att syftet 

med recidivfara som häktningsgrund är individualpreventivt och 

kriminalpolitiskt.20 Det tycks inte finnas några invändningar mot detta i varken 

remissvaren, i utredningen eller i den aktuella propositionen. Det får därför anses 

klargjort att syftet bakom häktningsgrunden är just detta, och att något 

straffprocessuellt syfte inte finns bakom bestämmelsen.  

 

I propositionen observerade Lagrådet att syftet med vissa jämkningar i lagtexten 

tycks vara att häktning vid i vart fall recidivfara ska tillämpas i något fler fall än 

vad som då förordades i praxis. Lagrådet menade att en sådan hållning kan bana 

väg för en sänkning av kraven för häktning på ett sätt som inte varit avsett.21 

Lagrådet hade inga egentliga invändningar mot införandet av ett enhetligt 

beviskrav för de olika häktningsgrunderna men befarade att de nya 

formuleringarna ger intryck av att kraven för häktning är för lågt ställda.22 De 

fortsatte med att påpeka att även om rekvisitet ”risk för” ska handla om en 

konkret fara så finns det en viss oro för att även en låg risk tas till intäkt för ett 

frihetsberövande. Lagrådet menade att det för häktning bör krävas att risken är 

”påtaglig” så i alla fall att den framstår som beaktansvärd, i den grad att den på 

allvar är något man kan räkna med.23 

 

Lagrådet menade att farhågorna för en alltför häktningsbenägen praxis blir ännu 

större om man ställer samman utformningen av riskrekvisitet med beskrivningen 

av recidivgrunden i remissförslaget. Lagrådet ansåg att det måste vara fråga om 

en tidsmässigt inte alltför avlägsen risk för återfall för att recidivfara ska kunna 

tillämpas som häktningsgrund. Man bör kunna säga att den misstänkte är inne i 

                                                       
19 Prop. 86/87:112, s. 30. 
20 A.st. 
21 A.prop. s. 85. 
22 A.prop. s. 86. 
23 A.st. 
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en brottsaktiv fas. Vidare så bör det röra sig om brott av liknande slag som det 

häktningsgrundande brottet, även om det enligt Lagrådet inte bör finnas någon 

formell avgränsning.24 Justitiedepartementet instämde i Lagrådets uttalanden om 

att häktning på grund av recidivfara förutsätter en tidsmässigt inte alltför 

avlägsen risk för återfall i brott.25 

 

Det är intressant att 1985 års utredning syftade till att skärpa förutsättningarna för 

häktning medan propositionen, som senare ledde till lagändring, enligt Lagrådet 

syftade till att utöka användandet av häktning vid recidivfara. Det som framkom i 

utredningen, särskilt om recidivfara, tycks tyvärr ha lämnats utan hänsyn och 

utformningen av häktningsgrunderna och riskrekvisitet har sedan 

häktningsreformen lämnats orörda.  

 

Användandet har sedan reformen fått utvecklas i praxis, och hur långt bak i tiden 

man bedömer att tidigare brottslighet har relevans för recidivfaran tycks kunna 

variera. I Uppsala rör det sig om ett eller två år, beroende på vilken åklagare som 

arbetar med målet.26 Från en chefsrådman på Kalmar tingsrätt var svaret att 

brottslighet längre än fem år tillbaka i tiden endast har begränsad betydelse.27 

Huruvida svaret representerar den allmänna uppfattningen hos domarkåren kan 

jag inte uttala mig om, men i vart fall i Kalmar tycks rätten ta brottslighet som 

ligger fem år bakåt i tiden till intäkt i sin bedömning av huruvida recidivfara 

föreligger.  

 

Nu finns det en risk att jämförelsen blir något missvisande då svaren från 

Uppsala kommer från åklagare medan svaren från Kalmar kommer från domare. 

Men det visar ändå vilka problem som kan uppstå när det inte går att att hitta svar 

kring hur något ska tillämpas i varken lagtext eller lagtextens tillhörande 

förarbeten. Den värsta slutsatsen som man kan dra här är att relevansens av 

                                                       
24 Prop. 86/87:112, s. 86. 
25 A.prop. s. 100.  
26 Mail från åklagare. 
27 Mail från chefsrådman.  
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tidigare brottslighet varierar beroende på var i landet du misstänks för ett brott. 

Det finns dock inte tillräckligt underlag för att komma till den slutsatsen, och fler 

svar hade troligtvis visat på en enhetlig tillämpning av regeln. 

 

Det hade under arbetet med utformningen av riskrekvisitet inte varit svårt att 

formulera sig tydligare kring när en risk anses föreligga. Ett för tydligt definierat 

krav kan skapa situationer där det inte går att frihetsberöva någon, trots att det 

anses nödvändigt i det fallet, då varje brott är unikt. Jag har dock svårt att se hur 

tydligare ramar kring exempelvis bedömningen av tidigare brottslighet kan skapa 

sådana situationer.   

2.3 Recidivfara i andra länder 

I Norge finns en motsvarighet till den svenska recidivfaran. I 171 § Lov om 

rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) finns en bestämmelse om 

häktning på grund av gjentakelsesfare. Tanken bakom bestämmelsen är, likt den 

svenska motsvarigheten, att skydda samhället mot nya straffbara handlingar 

begångna av en person som redan står misstänkt för att ha begått en 

lagöverträdelse.28 Enligt lagens ordalydelse så krävs det ”särskild anledning”, 

særlig grunn, att misstänka att den misstänkte på fri fot ska begå nya brott. Det 

krävs inte att han redan försökt eller påbörjat någon ny straffbar handling, men 

det krävs att det finns information som ger grund för återfallsrisken.  

 

Varför beviskravet særlig ställs är för att det i allmänhet alltid finns en viss fara 

för att en misstänkt kan bedömas begå en ny straffbar handling. För att kunna 

använda sig av häktningsgrunden så krävs därför en risk utöver det normala. 

Bjerke talar om att det måste föreligga en sannolikhetsövervikt för återfall i brott, 

ett krav som måste uppfyllas oavsett brottets allvar.29 

 

                                                       
28 Bjerke s. 116. 
29 A.st. 
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Bedömningen görs i det enskilda fallet, men Bjerke räknar upp några 

utgångspunkter i återfallsbedömningen. Tidigare brottslighet kan tala för större 

risk för återfall i brott, men tidigare straff är inte i sig nog för att hävda att det 

föreligger sådana synnerliga skäl som medför häktning.30 Man måste också se till 

den misstänktes livssituation, brottsfrekvens och så vidare. I de fall där den 

misstänkte mer eller mindre livnär sig på att begå brott och samtidigt har 

missbruksproblematik så är det lättare att konstatera recidivfara. Men trots 

tidigare brottslighet så kan personen ha ordnat upp sitt liv och det aktuella brottet 

varit ett enstaka ögonblick av svaghet. Vid ett sådant scenario så är inte tidigare 

brottslighet grund nog för att konstatera risk för återfall i brott.  

 

Tillvägagångssättet den misstänkte använt sig av vid utförandet av det aktuella 

brottet kan ge en indikation för hur brottsbenägen personen är. Bjerke framför att 

man måste vara försiktig med att påstå recidivfara även om man anser att den 

misstänkte är farlig och att personens eventuella fortsatta brottslighet riskerar 

skada för liv och hälsa.31 

 

En skillnad mellan den norska och den svenska recidivbestämmelsen är att den 

norska inte förutsätter att den framtida straffbara handlingen ska vara av liknande 

slag som det ursprungliga brottet. Inte heller svårighetsgraden av den fortsatta 

brottsligheten spelar in i bedömningen. Enligt Bjerke är dock inte alla straffbara 

handlingar så pass allvarliga att det kan anses vara motiverat att nyttja ett så 

ingripande tvångsmedel som häktning för att förhindra dem, baserat på ett svår 

och ofta tvivelaktig prognos om återfall i brott utifrån ett brott där den 

misstänktes skuld fortfarande inte är klarlagd.32 

 

En ytterligare aspekt som Bjerke framför, som jag instämmer i, är att det är något 

tvivelaktigt att i utredningsstadiet för ett brott frihetsberöva en misstänkt på 

                                                       
30 Bjerke, s. 117. 
31 Bjerke, s. 119. 
32 Bjerke, s. 119 f. 
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grund av fara för att denne begår nya brott.33 Det rör om ett sorts straff för en 

handling som personen ännu inte prövats för, vilket gör oskuldspresumtionen 

illusorisk. Bjerke anser att recidivfara bör regleras i en egen paragraf för att 

poängtera att det rör sig om en häktningsgrund som står i särskild ställning.34 Nu 

diskuterar Bjerke förvisso den norska regleringen, men då den norska 

bestämmelsen till stor del liknar den svenska så kan Bjerkes synpunkter även 

vara relevanta för svensk tvångsmedelslagstiftning.  

 

Även Danmark har en häktningsgrund som liknar recidivfara. Den danska 

motsvarigheten kräver att den nya brottsligheten ska vara ”av den foran naevnte 

beskaffenhed”, alltså av samma beskaffenhet som det aktuella brottet. Det är ett 

strängare krav jämfört med det svenska då det i Sverige inte finns något 

uttryckligt krav på att det ska röra sig om liknande brottslighet. Den svenska 

regleringen används dock oftast vid likartad brottslighet.35 

 

I Västtyskland fanns det en häktesgrund som liknade vår recidivfara. I korthet 

kan kraven för användningen av den sammanfattas som: 1) Det måste röra sig om 

en grundad fara för en ny straffbar handling av liknande art. 2) Inte alla brott 

motiverade häktning på grund av recidivfara. 3) Det fanns vissa kriterier 

uppställda som ett minimikrav för när recidivfara kunde anses föreligga. 4) 

Minimikrav för det förväntade straffvärdet på brottsligheten.36 

 

Dessa tre utländska motsvarigheter har gemensamt att de ställer stränga krav på 

när ett frihetsberövande på grund av misstänkt fortsatt brottslighet får ske. Den 

danska versionen är den som främst liknar den svenska, där den stora skillnaden 

är att brottet enligt dansk rätt måste vara av liknande art. Typfallet i Sverige är att 

använda häktningsgrunden när det finns fara för likartad brottslighet, men det är 

inget uttryckligt krav, och recidivfara åberopas även när det inte finns risk för 

                                                       
33 Bjerke, s. 120. 
34 A.st. 
35 SOU 1985:27, s. 136. 
36 Bjerke, s. 122. 
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liknande brottslighet men då åklagaren identifierar missbruk och andra faktorer 

som bidrar till en kriminell livsföring.37 

2.4 Tankar kring häktningsgrunden 

När recidivfara infördes som en av häktningsgrunderna så uttalades det i 

propositionen att det särskilt bör beaktas om det finns en risk för återfall i brott 

som riktar sig mot eller medför fara för annans liv, hälsa eller egendom eller i 

övrigt kränker annans personliga integritet.38 Innan reformen så kunde någon 

häktas om det förelåg risk för återfall i våldsbrott. Det är en stor andel av brotten 

som faller in under denna formulering och det innebar enklar utökning av 

recidivfarans tillämpningsområde. Det ansågs att samhället inte skulle behöva 

acceptera att en exempelvis en inbrottstjuv fortsatte begå brott i väntan på 

lagföring. Brott som drabbar en själv, exempelvis narkotikabrott i form av eget 

brukande, torde dock inte medföra fara för annan och borde därför inte räknas till 

dessa brott.  

 

Häktningen tar här formen av ett förtida avtjänande av ett kommande straff. 

Detta är en tydlig utvidgning av häktningens funktion. Förfarandet rimmar illa 

med den fundamentala principen om att en misstänkt är oskyldig till dess att 

domstolen avgjort frågan om personens skuld. Innan någon större utredning har 

gjorts beslutas alltså om ett frihetsberövande tvångsmedel som är att se som ett 

förtida straffverkställande.39
  

 

I praktiken kanske det är så att brottsaktiva personer med ett kriminellt förflutet 

oftare hade fortsatt sin brottsliga verksamhet om de inte frihetsberövas, men det 

spelar enligt mig ingen roll. Varje fall är unikt och man får därför inte rent 

slentrianmässigt häkta folk med motiveringen att personen kommer fortsätta 

                                                       
37 Mail från åklagare. 
38 SOU 1985:27, s. 136. 
39 Man kan argumentera för att häktningspromemorior och vidtagna utredningsåtgärder är tillräcklig 

utredning för att kunna frihetsberöva någon, vilket jag håller med om. Problem uppstår dock, i min 

mening, när det leder till ett frihetsberövande som till viss del syftar till att fungera som ett 

straffverkställande. Utredningen som presenterats är inte så pass omfattande att åtal kan väckas, 

men anses ändå vara stark nog för att personen på förtid ska verkställa det kommande straffet. 
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begå brott om det inte finns starka skäl som talar för det. Eftersom det rör sig om 

ett framtida händelseförlopp så kan åklagaren inte säkert presentera något som 

visar att den misstänkte faktiskt kommer att fortsätta begå brott, såvida inte 

inbrottsplaner eller dylikt har påträffats. Det är emellertid inte det som krävs av 

åklagaren, denne ska enbart styrka att det föreligger en risk för att den misstänkte 

fortsätter sin brottsliga verksamhet. Riskrekvisitet är ett odefinierat och lågt ställt 

beviskrav, och en risk behöver inte göras sannolik för att den ska anses föreligga. 

 

Användandet av rekvisitet skapar ytterligare förskjutning av parternas likställdhet 

i brottmål, inte minst när åklagaren måste visa att det föreligger en risk medan 

den misstänkte måste göra uppenbart att skäl för häktning saknas. Har åklagaren 

påvisat att det föreligger en risk, åläggs den misstänkte en slags förklaringsbörda 

där denne måste göra uppenbart att den av åklagaren påstådda risken inte 

föreligger. Utan tydlig definition av vad som faktiskt utgör en risk blir en sådan 

förklaringsbörda väldigt svår att uppfylla för den misstänkte. Särskilt om risken 

är diffus och utan hänvisning till identifierade kommande brottsliga gärningar, 

utan enbart grundad på den misstänktes livsföring och tidigare brottslighet. 

Rätten att inte uttala sig försvinner också i och med detta, såvida inte personen är 

beredd att låta sig häktas.   

 

Även förbudet mot dubbelbestraffning, ne bis in idem, kan uppmärksammas då 

tidigare verkställd brottslighet leder till ett frihetsberövande. Häktning är förvisso 

inte är ett straff i strikt mening utan endast ett medel det offentliga kan använda 

sig av under utredningen, men det är inte helt oproblematiskt när häktningen ses 

som ett förtida straffverkställande. Den misstänkte blir genom häktningen de 

facto straffad på nytt, oftast på grund av tidigare brott som han redan avtjänat 

straff för.  

 

En tidigare ostraffad person kommer inte häktas för misstänkta stölder i samma 

utsträckning som någon som tidigare dömts för tillgreppsbrott. Det finns som 

nämnt inget krav på att det aktuella brottet måste vara av samma art som de brott 
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som den misstänkte tidigare begått, men åklagaren tittar främst på likartad 

brottslighet. Avgörande är dock en samlad bedömning utifrån omständigheterna i 

det enskilda fallet. Fokus tycks, utifrån mailintervjuer med Uppsalas åklagarkår, 

ligga på helhetssituationen. Man tittar efter tidigare brottslighet, om det finns ett 

pågående missbruk eller om den misstänktes livssituation i övrigt är sådan att 

man kan anta att personen kommer att fortsätta begå brott.40  

 

Viktigt tycks vara att bryta den misstänktes kriminella livsföring för såväl 

individens som samhällets skull. Utifrån svaren jag mottagit från Uppsalas 

åklagare går det att med säkerhet dra slutsatsen att syftet med häktningsgrunden 

är, precis som häktesutredningen och propositionen fastslog, individualpreventivt 

och kriminalpolitiskt. Det finns inget som tyder på att en häktning grundad i 

recidivfara har till syfte att säkerställa lagföring av den misstänkte eller på något 

annat sätt främjar straffprocessen, mer om detta i avsnitt 6.  

 

Invändningar kan riktas mot användningen av recidivfara vid utredningshäktning 

enligt 24 kap. 3 § RB. Vid en lägre misstankegrad blir det aningen underligt att 

hävda recidivfara. Finns det inte tillräckligt underlag i utredningen för att 

personen ska anses på sannolika skäl misstänkt för det aktuella brottet torde det 

heller inte finnas tillräckligt underlag som visar att det föreligger risk för att den 

misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet om han förblir på fri fot. 

Utredningshäktning är ett institut som används väldigt restriktivt och utgör bara 

någon procent av alla beslutade häktningar.41 Men även om utredningshäktning 

sällan används bör ändå uppmärksamhet riktas mot tvångsmedlet. Det är en 

häktningsform som, när det behövs, erbjuder rättsväsendet en viktig möjlighet att 

kunna säkra bevis eller genomföra liknande åtgärder utan att riskera att den 

misstänkte på något sätt saboterar utredningen eller undandrar sig lagföring. 

Utredningshäktning är, som namnet antyder, en utredningssäkrande häktning, 

                                                       
40 Mail från åklagare. 
41 DV rapport 1997:6 s. 17. 
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varför det kan ifrågasättas ifall kriminalpolitiska syften bör få grunda ett sådant 

frihetsberövande över huvud taget.  

 

Återfallsrisken som utgör recidivfaran bör avse brott av samma eller liknande 

slag som huvudbrottet.42 Vidare måste de kommande brotten vara 

häktningsgrundande enligt huvudregeln i 24 kap. 1 § RB. Recidivfaran får enbart 

avse tiden fram till att den häktade döms i målet. De fiktiva fallen i Bylunds 

Tvångsmedel 1 visar ett problem med detta.43 Då någon blir frihetsberövad så går 

brottsprocessen snabbare. Vid säsongsbaserad brottslighet kan detta leda till att 

det inte föreligger någon recidivfara om personen häktas, till skillnad från om 

denne var på fri fot fram till rättegången. I Bylunds fiktiva exempel ser vi en 

inbrottstjuv som utför sina stölder under juli månad, han blir dock misstänkt för 

en stöld i april. Häktas tjuven bedöms huvudförhandling kunna hållas i juni, 

alltså finns det ingen risk för återfall för brott i juli. Blir den misstänkte däremot 

inte häktad hålls huvudförhandlingen i september, och recidivfara föreligger för 

brotten han kan tänkas begå under juli månad. Att avstå från att häkta någon kan 

således indirekt skapa en återfallsrisk som då motiverar häktning. Ett sådant 

scenario blir naturligtvis avhängigt på hur domstolen väljer att bedöma 

återfallsrisken. 

 

Sedan införandet av recidivfara som häktningsgrund har det varit den överlägset 

mest använda häktningsgrunden.44 Recidivfaran uppfyller främst en 

kriminalpolitisk funktion som försöker hindra den misstänkte från att begå nya 

brott. Den etablerar en skyddsfunktion hos häktningen samtidigt som det är ett 

förtida verkställande av ett fängelsestraff. En sådan häktning har alltså inslag av 

både prevention och vedergällning. Som departementschefen uttalade så är en 

viktig funktion i recidivfaran att skydda laglydiga medborgare från att utsättas för 

                                                       
42 SOU 1977:50 s. 155, 1985:27 s. 136. 
43 Bylund, s. 137 ff. 
44 Ekelöf, Bylund och Edelstam, s. 60. 
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brott. Reformen följde den trend som finns där lagändringar görs för att enklare 

kunna straffa personer för olika typer av brott för att vinna politiska poäng.45 

3 Proportionalitetsprincipen 

Det är svårt att argumentera för att frihetsberövande tvångsmedel inte behövs, de 

fyller en viktig funktion i utredningen och bekämpningen av brottslighet. Men 

det innebär inte att det inte är ett stort ingrepp i den enskildes liv. 

Proportionalitetsprincipen spelar på grund av detta en central roll i 

tvångsmedelsanvändning. En grundsats i proportionalitetsprincipen är att 

offentliga ingripanden i den enskildes liv måste grundas på ”avvägningar mellan 

skada och nytta”.46 Avgörande för den straffprocessuella 

proportionalitetsprincipen är förhållandet mellan de skador som tvångsmedlet 

medför och det som kan vinnas med åtgärden. Enligt Bull så innebär 

proportionalitetskravet en avvägning mellan motstående intressen.47 Det måste 

alltså göras en avvägning mellan intresset av effektiv brottsbekämpning och den 

skada som uppkommer för personen som blir häktad.  

 

I proportionalitetsbedömningen bedöms hur syftet som ska uppnås och det valda 

medlet för att uppfylla syftet står sig mot de intressen som får vika sig för att 

möjliggöra uppfyllandet.48 Rättighetsbegränsandet måste till att börja med 

framstå som en rimlig metod för att nå de syften som regleringen har. Sedan 

prövas om ingreppet inskränker så pass skyddsvärda intressen att åtgärden ändå 

är att se som oproportionerlig.49 Bull menar att det inte går att yttra mer konkreta 

                                                       
45 Ett exempel på detta är de höjda straffskalorna för vapenbrott och för brott mot lagen om 

brandfarliga och explosiva varor. Lagändringen gjordes främst av politiska motiv och kritiserades 

av Lagrådet eftersom beredningskraven stadgade i RF ej kunde anses vara uppfyllda. Det hindrade 

dock inte lagändringen från att drivas igenom. Se prop. 2017/18:26 s. 33. 
46 Beckman, s. 1 ff. 
47 Helmius, s. 136. 
48 A.st. 
49 Bull, s. 447. 
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synpunkter än så då proportionaliteten beror på omständigheter i det enskilda 

fallet.50 

 

Bedömningen av vad som kan anses vara ett proportionellt medel hänger alltså 

ihop med vad som kan tänkas bli följden av åtgärden.51 Denna avvägning 

beskrivs ofta som ”proportionalitet i strikt mening”.52 Principen innehåller dock 

två ytterligare krav som ska uppfyllas.53 Förutom att vara proportionell i strikt 

mening måste även åtgärderna som vidtas vara lämpliga; det måste vara klarlagt 

att åtgärden utgör ett effektivt och inte alltför ingripande redskap för att uppnå 

det sökta syftet. Vidare ska de åtgärder som vidas vara ”nödvändiga” åtgärder.  

 

Ingrid Helmius förklarar att en åtgärd betraktas som nödvändig endast om medlet 

som används innebär minsta möjliga intrång och syftet inte kan nås genom 

mindre ingripande åtgärder.54 Det är följaktligen det minsta möjliga intrång som 

kan uppnå syftet som är att anse som en nödvändig åtgärd. Detta stadgas även i 2 

kap. 12 § RF, där det framgår att en begränsning av en rättighet aldrig får gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. 

Denna bedömning leder till att en åtgärd som av den berörde kan upplevas som 

väldigt ingripande ändå kan vara att se som proportionerlig om det som uppnås 

med ingreppet inte är möjligt att uppnå med mindre ingripande åtgärder. Att det 

är så principen skall förstås följer av regeringens resonemang i prop. 

1988/89:124 där det uttalas att ”proportionalitetsprincipen innebär […] att 

utredningen skall ha nått ett stadium där det förefaller omöjligt att komma längre 

med mindre ingripande metoder”.55
  

 

När det gäller recidivfara så är målet emellertid inte att komma längre i 

utredningen, utan syftet är att skydda medborgare från brott. Det nämns som 

                                                       
50 Bull, s. 446. 
51 Asp, s. 101. 
52 Helmius, s. 136 f. 
53 Beckman, s. 9.   
54 Helmius, s. 143.   
55 Prop. 1988/89:124, s. 66.   
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hastigast i förarbetena att det även kortar ner handläggningstiderna om utredarna 

slipper ta hänsyn till nya brott, men det kan knappast vara så att ökade 

handläggningstider enbart kan motverkas genom ett frihetsberövande.56 Detta 

leder till att kravet på nödvändighet inte erbjuder något egentligt skydd för den 

enskilde när recidivfara åberopas om inte bedömningen utgår från det faktiska 

syftet bakom häktningsgrunden, mer om detta nedan. 

3.1 Proportionalitetsbedömning 

När Europadomstolen prövar om en begränsning av någons fri- och rättigheter 

varit konventionsenlig eller inte så görs en proportionalitetsbedömning. En stat 

ska om möjligt välja den minst ingripande åtgärden för att uppnå sitt syfte, vidare 

så får den valda åtgärden inte innebära ett orimligt stort ingrepp i den enskildes 

liv sett till det sökta syftet.57 Principen kan anses fördelaktig för enskilda då det 

öppet måste redovisas vilka intressen som beaktas och varför intresset möjliggör 

ett ingrepp i den enskildes fri- och rättigheter.58
  

 

Vad som är att anse som proportionerligt beror främst på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Åhman ställer upp ett antal viktiga faktorer som ska beaktas: (1) 

Ingreppets natur, hur hårt det drabbar den enskilde och om det förekommer 

någon form av missbruk av regeln. (2) Om det fanns andra tillgängliga åtgärder 

som hade inneburit ett mindre ingrepp i den enskildes liv. (3) Vilken status den 

enskilde har, exempelvis om personen tillhör en samhällsgrupp som kräver 

starkare skydd. (4) Om det finns något som kan kompensera för ingreppet.59 

Vidare urskiljer Helmius utifrån doktrinen tre återkommande moment som styr 

myndigheters maktutövning gentemot enskilda. 1) Makt får bara utövas om det 

kan anses nödvändigt för att uppnå syftet. 2) Maktutövningen måste stå i rimlig 

                                                       
56 Se not 2. 
57 Åhman, s. 41. 
58 Åhman. s. 41 f.  
59 Åhman, s. 42 
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proportion till vikten av vad som ska uppnås. 3) Det medel som innebär det 

lindrigaste ingreppet för den enskilde ska väljas.60 

 

Syftet med recidivfara är som tidigare nämnt främst att skydda samhället mot 

brottslingar. Om häktning på grund av recidivfara ställs mot de tre momenten 

ovan så kan man urskilja några intressanta frågor. 

 

Först och främst så måste häktningen vara nödvändig för att uppnå syftet. Att 

skydda samhället mot brott såsom inbrott eller stölder, alltså mindre allvarliga 

brott som inte direkt medför fara för annans liv eller hälsa, måste kunna göras 

genom en mindre ingripande åtgärd än att frihetsberöva en person enbart på den 

grund att personen misstänks för ett liknande brott och förekomsten av andra 

omständigheter som insinuerar att personen kommer fortsätta bryta sig in i 

bostäder. Om det anses nödvändigt att häkta någon för att uppnå ett sådant syfte 

så måste häktningen stå i rimlig proportion till vikten av syftet. Är det så pass 

viktigt att hindra exempelvis egendomsbrott att det kan motivera ett 

frihetsberövande? Och är häktning verkligen det lindrigaste medlet det allmänna 

har till sitt förfogande i en sådan situation?  

 

Enligt behovsprincipen får ett tvångsmedel bara tillgripas om det finns ett 

påtagligt behov av tvångsmedlet och om resultatet inte kan uppnås med andra, 

mindre ingripande medel.61 Ett frihetsberövande ska således vara den sista 

utvägen om alla andra metoder anses otillräckliga.  

 

När syftet går från att vara straffprocessuellt till att vara kriminalpolitiskt så torde 

rimligen proportionalitets- och behovsprövningarna också vara annorlunda. När 

det inte längre är samma intresse, brottets utredning, som ska främjas genom 

häktningen utan häktningen i stället ska ge ett allmänt skydd till samhället så 

måste prövningen ske utifrån andra grunder. Att prövningen utgår ifrån enskilda 

                                                       
60 Helmius, s. 136 f. 
61 Lindberg, s. 25. 
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individer leder till att prövningen blir felriktad. Det är egentligen bara en slump 

att just den misstänkte är personen som står misstänkt för brott. Då syftet ser till 

att skydda samhället i stort bör även prövningen ha som utgångspunkt att 

allmänna brottsförebyggande åtgärder först bör försöka vidtas för att minska 

kriminaliteten i samhället. 

3.2 I andra länder 

I Norge finns en proportionalitetsregel i 228 § Straffeprosessloven. Där stadgas 

att anhållande eller häktning inte får ske om åtgärden innebär ett 

”uforholdsmessig ingrepp”. Huruvida ingreppet är uforholdsmessig bedöms med 

hänsyn till brottet och omständigheterna i övrigt. Sådana omständigheter kan 

vara den misstänktes sociala och personliga förhållanden, hans skuld, brottets 

svårhet med mera. Det finns en motsvarande regel i dansk rätt. I 762 § 

Retsplejeloven stadgas att ett frihetsberövande inte får stå i missförhållande till 

den misstänktes förhållanden, sakens betydelse och den påföljd som kan 

förväntas. Dessa bestämmelser liknar den svenska motsvarigheten som finns i 24 

kap. 1 § 3 st. RB där det stadgas att häktning endast får ske om skälen för 

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

misstänkte eller för något annat motstående intresse. En skillnad som däremot 

finns är att den svenska bestämmelsen inte ger lika tydliga ramar för användandet 

av tvångsmedlet. Det stadgas tydligt i både dansk och norsk lag att häktningen 

måste bedömas utifrån brottets svårhet och andra faktorer, medan man i svensk 

lag enbart uttrycker att skälen för åtgärden måste uppväga det intrång som 

åtgärden innebär för den enskilde. Det kan mycket väl vara så att de svenska 

domstolarna tar hänsyn till liknande faktorer som de norska och danska 

domstolarna gör, men i min mening ges den enskilde större skydd i norsk och 

dansk lag. Ju tydligare formulering desto bättre, och den svenska utformningen 

öppnar för en vidare tillämpning av häktningsbestämmelsen jämfört med de 

norska och danska motsvarigheterna. 
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Vidare så finns det regler i Europarådets resolution (65) 11 angående häktning. 

Häktning bör enligt resolutionen aldrig vara obligatorisk utan bör betraktas som 

en undantagsåtgärd. Häktning bör beslutas och bör få fortgå bara när det är 

absolut nödvändigt och det bör alltid finnas garantier för att häktning inte 

utsträcks längre än vad som är absolut nödvändigt.   

 

Det är svårt att värdera hur stor betydelse sådana proportionalitetsregler har i 

praktiken. Utredaren nämner dock att verksamma jurister i både Norge och 

Danmark uppger att reglerna ofta åberopas av parterna vid deras argumentering 

och att de principer som bär upp regeln i praktiken ingår som ett väsentligt 

moment vid bedömningen av frågan om ett frihetsberövande är befogat.62 

Liknande förhållningssätt till proportionalitetsprincipen återfinns inte i Sverige. I 

besluten brukar en standardformulering anges och det är sällan någon utförlig 

proportionalitetsdiskussion förs av parterna.63  

3.3 Alternativ till häktning 

Att minska brottslighet på ett övergripande plan måste kunna göras på andra sätt 

än att frihetsberöva enskilda personer. Även om det mot förmodan inte skulle gå, 

så kan det i min mening inte anses befogat att det offentliga utövar makt, i form 

av frihetsberövande tvångsmedel, mot enskild för att uppnå ett sådant syfte. Det 

är tveksamt om ingreppet i den enskildes liv står i rimlig proportion till det sökta 

syftet. Personen är redan misstänkt för ett brott, och är det en seriebrottsling 

(vilket det ofta är då recidivfara åberopas) talar mycket för att personen, om 

rätten finner denne skyldig, kommer dömas till ett fängelsestraff och på så vis 

hindras från att begå fler brott under tiden straffet verkställs. Hamnar personen i 

fängelse så hotar den inte samhällets trygghet genom att begå fler brott. Syftet är 

därför självuppfyllande genom den vanliga straffprocessen. Det är bara tiden 

mellan att misstanken uppstår och domen lagakraftvinnande som påverkas av 

häktningen.  

                                                       
62 SOU 1985:27, s. 141. 
63 Mer om denna standardformulering under avsnitt 7. 
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En åtgärd som tjänar syftet men som inte innebär något ingrepp i enskilds liv är 

att korta ner handläggningstiderna. Jag har själv inget direkt svar på hur man nu 

skulle gå tillväga för att korta ner handläggningstiderna, men det är varken syftet 

med denna uppsats eller ett problem för en student att lösa. Ett möjligt 

tillvägagångssätt hade varit att utöka Nationellt forensiskt centrum, NFC. I 

dagsläget är överbelastningen hos NFC en stor faktor till varför det tar så lång att 

gå från misstanke till beslut om åtal ska väckas eller inte.64 

 

Det konstaterades i 1974 års utredning att det saknades realistiska alternativ till 

häktning. Samhället ser emellertid i dag inte ut som det gjorde 1974. För att sätta 

det i sitt perspektiv kan sägas att det första e-postmeddelandet som togs emot i 

Sverige är daterat våren 1983.65 Mobiltelefonin hade heller inte slagit igenom 

1974, och när mobiltelefonin väl kom igång rörde det sig inte direkt om smarta 

mobiltelefoner likt de som nu finns på marknaden. Vi har i dag tillgång till teknik 

som är mycket mer avancerad än den som fanns tillgänglig under 70-, och 80-

talet. Man borde, i dag, med hjälp av modern teknik kunna hitta metoder som kan 

fungera som rimliga alternativ till häktning. 

 

Vi ser redan hur trafiksäkerhetskameror hjälper till att bevaka landets vägar, den 

moderna trafiksäkerhetskameran infördes i Sverige först år 2006.66 Det finns 

således redan metoder som tar hjälp av modern teknik för att möjliggöra effektiv 

brottsbekämpning. Övervakningskameror på offentliga platser är även ett sådant 

hjälpmedel som syftar till att förhindra alternativt lagföra brott och öka 

tryggheten för landets medborgare. En utredning som undersöker moderna 

alternativ till häktning vore därför önskvärd.  

 

                                                       
64 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/brottsutredningar-laggs-pa-hog-langa-vantetider-

pa-provsvar (2019-01-25). 
65 https://www.internetmuseum.se/berattelsen-om-internets-historia/ (2019-02-15). 
66 https://teknikensvarld.se/den-moderna-fartkameran-fyller-10-ar-337268/ (2019-02-15). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/brottsutredningar-laggs-pa-hog-langa-vantetider-pa-provsvar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/brottsutredningar-laggs-pa-hog-langa-vantetider-pa-provsvar
https://www.internetmuseum.se/berattelsen-om-internets-historia/
https://teknikensvarld.se/den-moderna-fartkameran-fyller-10-ar-337268/
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Ett alternativ som skulle kunna undersökas är användandet av fotboja. Är det så 

att personen vanligtvis begår villainbrott så skulle det synas om personen 

befunnit sig på en plats vid en tidpunkt som väcker misstankar. Det innebär ett 

ingrepp i den enskildes liv, men ett mycket lindrigare sådant än ett 

frihetsberövande.  

 

Fotboja som alternativ till häktning eller som tvångsmedel överhuvudtaget finns i 

dag inte som ett alternativ utan användas som ett substitut till kortare 

fängelsestraff.67 Detta kan tala mot ett införande av fotboja som tvångsmedel 

innan dom har fallit. Samtidigt så är häktning genom recidivfara redan en form 

av ett förtida straffverkställande.68 Det finns därför inte några egentliga hinder 

mot användandet av fotboja i utredningsskedet. Vägrar den misstänkte att bära 

fotboja så skulle det kunna bli aktuellt med häktning, den misstänkte har då haft 

möjlighet att utsättas för ett lindrigare alternativ, vilket hade gett 

proportionalitetsprincipen större genomslag.69 

 

Självklart så kan inte en sådan lösning erbjudas i alla fall utan blir beroende av 

brottets art. När det finns fara för annans liv eller hälsa, som vid våld i nära 

relationer eller liknande brott så skulle en fotboja inte fylla någon större funktion 

då annans liv eller hälsa fortfarande kan komma att riskeras med den misstänkte 

på fri fot. Alla typer av tillgreppsbrott skulle dock kunna kontrolleras genom 

användande av fotboja. Narkotikabrott skulle kunna kontrolleras genom att 

tvinga den misstänkte att lämna regelbundna urin- och blodprov. Att vägra lämna 

prov kan då också leda till häktning enligt samma grund som ovan. Det kan 

tilläggas att det finns fotbojor som i realtid mäter alkoholhalten i blodet hos 

bäraren och plåster som visar om en person brukat narkotika.70 

 

                                                       
67 Se Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. 
68 SOU 1985:27, s. 136. 
69 En liknande bestämmelse finns i 24 kap. 4 § RB där det stadgas att den som inte vill underkasta 

sig betryggande övervakning istället blir häktad. Att ge den misstänkte ett alternativ till häktning är 

således inte något främmande för tvångsmedelsanvändningen. 
70 Se företagen SCRAM Systems och PharmChek för mer information. 
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Det finns säkert flera andra lösningar som alla har gemensamt att de skulle 

innebära mildare ingrepp i den enskildes liv än vad häktning gör. Att lättvindigt 

åberopa recidivfara som grund för frihetsberövande så fort den misstänkte 

bedöms som brottsbenägen är inte proportionerligt och går emot principerna i 

såväl vår grundlag som de internationella överenskommelser vi ingått i.71  

4 Legalitet 

Som medborgare är vi enligt grundlag garanterade vissa fri- och rättigheter. 

Dessa garantier återfinns i 2 kap. RF. Det finns dock situationer där en persons 

rättigheter kan inskränkas. En grundförutsättning för att det allmänna ska få 

inskränka en medborgares fri- och rättigheter är att det finns stöd i lag. Det är 

extra viktigt att kraven som ställs på en författning efterlevs när en bestämmelse 

kan leda till en frihetsberövande åtgärd från det allmännas sida. Ett 

frihetsberövande utan godtagbart lagstöd är inte rättssäkert och hör knappast 

hemma i en rättsstat. 

  

Legalitetsprincipen innehåller ett krav på tydlighet, det så kallade 

obestämdhetsförbudet. Det ska inte vara svårt att läsa ut vilka kriterier som måste 

uppfyllas för att ett frihetsberövande ska kunna bli aktuellt.  

 

Det statliga maktutövandet ska enligt 1 kap. 1 § 3 st. RF regleras i lag. Ett 

ingrepp i enskilds fri- och rättigheter måste därför ha stöd i lag. Detta krav ger 

medborgarna skydd mot godtycklig maktutövning. Detta framkommer också 

tydligt i Europarådets stadga, där man i art. 3 kan läsa att ”medlem av 

Europarådet ska godkänna principen om ett lagbundet samhällsskick.” För att ett 

ingrepp i någons fri- och rättigheter ska tillåtas enligt Europarådets stadga måste 

det alltså även där finnas stöd i lag.  Föreskrifter som innebär ingrepp i en 

enskilds sfär får inte vara utformade hur som helst. Det finns ett krav på att 

                                                       
71 Mer om detta under avsnitt 5.  
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ingreppet har ett legitimt syfte. Det får heller inte finnas utrymme för godtycklig 

tillämpning av en sådan föreskrift.72 

4.1 Förutsebarhet 

Europarådet ställer även krav på föreskrifters tillgänglighet och förutsebarhet. I 

The Sunday Times v. the United Kingdom, uttalade Europadomstolen att en 

medborgare måste ha möjligheten att upplysa sig om vilka lagar som finns.73  

Om förutsebarheten säger domstolen att:  

”[A] norm cannot be regarded as a ”law” unless it is formulated with sufficient 

precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able – if need be 

with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the 

circumstances, the consequences which a given action may entail.”74  

En medborgare måste alltså kunna förutse konsekvenserna av sitt agerande.  

 

Art. 8 EKMR stadgar att ingrepp i enskildas rätt till privat och familjeliv endast 

får ske om det är ”necessary in a democratic society […] for the prevention of 

disorder or crime”, det måste alltså röra sig om en nödvändig åtgärd ämnad att 

förhindra brott för att en stat ska ha rätt att inskränka enskildas rättigheter. För att 

kort återgå till föregående avsnitt så anser jag inte att det är nödvändigt att häkta 

någon för att uppnå en allmän brottsprevention i samhället, det måste finnas 

mindre ingripande åtgärder än att frihetsberöva på individnivå. Vidare så kan det 

offentliga inte frihetsberöva någon enbart för att staten anser att det är 

nödvändigt, det måste också göras en bedömning där det allmännas intressen 

ställs mot den enskilde. Frihetsberövanden är så pass allvarliga ingrepp att det, 

även om det i landet finns lagstöd och det av staten anses nödvändigt, inte alltid 

är godtagbart.75  

                                                       
72 Åhman, s. 31. 
73 The Sunday Times v. the United Kingdom, p. 49. 
74 A.st. 
75 Se t.ex. Buzadji v. the Republic of Moldova, p. 87. 
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4.2 Riskrekvisitet 

Rekvisitet risk i häktningslagstiftningen är intressant. Begreppet infördes i 

samband med häktningsreformen 1987. Ett problem med rekvisitet är att det 

varken definieras i lagtext eller i förarbetena till lagen. Vad som med säkerhet 

kan sägas är att det rör sig om ett lågt ställt beviskrav. Så pass lågt att en åklagare 

vid en häktesframställan knappt behöver visa att det faktiskt föreligger någon 

risk, man kan istället fråga sig om det automatiskt föreligger en riskpresumtion.  

 

Det är olyckligt att en så viktig del i häktningslagstiftningen inte tydligt reglerats. 

I stället har rätten fått i uppgift att avgöra vad som utgör en risk och vad som inte 

gör det. Detta står i strid med kravet på legalitet. Ordet i sig tar sikte på ett 

framtida händelseförlopp som eventuellt kan utspela sig. Men någon 

sannolikhetsövervikt talas det inte om. När det inte finns tydliga ramar för hur 

man bedömer om det föreligger en risk för exempelvis återfall i brott så kan man 

som misstänkt inte på förhand ana om rätten kan finna att en sådan fara 

föreligger. Självklart måste det göras en bedömning i det enskilda fallet, och det 

finns ofta inte någon avsevärd utredning för åklagaren att presentera vid 

häktesförhandlingen, varför det vore vanskligt att ha bedömningen av vad som 

utgör en risk förbestämd. Men, det rör sig om ett frihetsberövande, det 

allvarligaste tvångsmedel som det allmänna kan använda mot en enskild, och då 

ska det kunna ställas krav på myndigheterna.  

 

Hur visar man egentligen att det finns en risk för att den misstänkte fortsätter sin 

brottsliga verksamhet? Att titta på tidigare likartad brottslighet och genom det 

säga att personen kommer att begå, eller i vart fall att det finns en risk för att 

personen kommer att begå, brott av samma slag är en bräcklig metod om det inte 

kombineras med ytterligare omständigheter som övertygande visar på att det 

finns en beaktansvärd risk för fortsatt brottslighet. 

Det är svårt att göra skillnad mellan påtagliga och konkreta risker. Som exempel 

så kan en mycket låg risk för utredningssabotage tänkas uppfylla kraven som 
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ställs för kollusionsfara, vilket då leder till häktning. Det ställs således ett mycket 

lågt krav på vad åklagaren måste visa i sin framställan till rätten när denne begär 

någon häktad. Heuman uttalar att riskrekvisitet har ett så pass lågt beviskrav att 

den enda möjliga sänkningen av kravet hade varit att lägga bevisbördan på den 

misstänkte.76  

Riskrekvisitet kan, trots detta, anses nödvändigt när det gäller kollusions- och 

flyktfara då utredningssabotage eller flykt kan leda till ett försvårande eller, i 

värsta fall, omöjliggörande av brottets utredning. Det samma kan inte sägas när 

det rör sig om en påstådd recidivfara. Här bör man åter påminna sig om att syftet 

bakom recidivfara som häktningsgrund är kriminalpolitiskt och inte 

utredningssäkrande. 

Det vore nyttigt att använda sig av en annan riskbedömning när det är ett annat 

syfte som ska uppnås med frihetsberövandet. I vart fall när det rör sig om mindre 

allvarlig brottslighet. En sådan lösning hade gjort recidivfarans särställning mer 

uppenbar, och förhoppningsvis minskat det nästintill slentrianmässiga 

användandet av häktningsgrunden som kan ses i dag.  

4.3 Häktningsförhandlingens problem 

För att den misstänkte inte ska behöva häktas, i de fall där det föreligger en risk 

för någon av häktningsgrunderna, måste denne göra uppenbart att den risk som 

åklagaren påstår finns inte föreligger.  

 

Någon som står misstänkt för brott kan rimligen inte på ett övertygande sätt 

påvisa att det inte föreligger någon risk, lika lite som att åklagaren kan visa 

någon konkret fara, för exempelvis återfall i brott. Det rör sig ju om framtida 

eventuella händelser. Hävdar åklagaren att det föreligger flyktfara på grund av 

brottets art medan den misstänkte påstår att så inte alls är fallet så är det troligt att 

personen blir häktad. Åklagaren har egentligen inte gjort sannolikt att personen 

kommer fly, men den misstänkte har heller inte gjort uppenbart att det inte 

                                                       
76 Heuman, s. 150. 
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föreligger någon flyktfara. Det är här inte åklagarens uppgift att göra det 

sannolikt, utan bara att visa att det finns en risk att personen kan fly och 

undandra sig lagföring. Hur stor denna risk bedöms vara av åklagaren eller av 

rätten visar sig inte mer än att personen begärs respektive blir häktad eller inte. 

Den misstänkte har också ett mycket hårdare beviskrav att uppfylla för att 

undslippa frihetsberövandet.  

 

Ett ytterligare problem är att den misstänkte omöjligt kan veta när det anses att 

riskrekvisitet är uppfyllt. Det blir därför vanskligt för individen att förutse vilka 

följder som en handling kan leda till. När ett odefinierat rekvisit kan leda till 

häktning äventyras förutsebarheten. Det kan som motargument hävdas att en 

person som begår ett brott får räkna med konsekvenser. Men i utredningsstadiet 

är skuldfrågan inte utredd, och ett frihetsberövande tvångsmedel ska inte 

likställas med en utdömd påföljd.  

 

Denna obalans kommer alltid att finnas när någon begärs häktad, men blir som 

mest märklig när risk för återfall i brott anses föreligga. Den misstänkte kan 

möjligen se varför hans livsföring tyder på att han är inne i en brottsaktiv fas eller 

av annan anledning bedöms vara benägen att fortsätta sin brottsliga verksamhet. 

Att sedan kunna komma med rimliga invändningar som övertygar rätten att så 

inte är fallet är däremot svårare. Oavsett om personen begått gärningen eller inte 

torde det vara ungefär samma argument som den misstänkte kan presentera för 

att försöka övertyga rätten om att någon fara för fortsatt brottslighet inte finns.    

 

Metoden går ut på att döma någon efter gamla meriter. Om personen vikt av från 

sin brottsliga bana och felaktigt misstänks för ett brott så kan han häktas enbart 

på grund av det faktum att han tidigare gjort sig skyldig till brott. Brott som 

personen redan avtjänat straff för. Om en tidigare våldsbrottsling åker fast under 

den första stölden i ett långt led av planerade stölder så kommer han oftast inte 

begäras häktas med stöd av recidivfara då det inte finns något som visar att 
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personen brukar begå brott av det slaget.77 Det finns dock inget uttryckligt krav 

på att det ska röra sig om likartad brottslighet och i den helhetsbedömning som 

görs kan ett brott ses som att personen är inne i en brottsaktiv fas och därför 

måste häktas.78 

5 EKMR 

Jag har tidigare i uppsatsen fört viss diskussion kring hur de svenska principerna 

samspelar med de skyddsfunktioner som finns i EKMR. Resterande delar av 

uppsatsen kommer att gå djupare in på förhållandet mellan recidivfara och 

konventionen. Fokus kommer att ligga på rätten till en rättvis rättegång, art. 6, 

och rätten till frihet och säkerhet, art. 5.  

 

Häktning regleras i RB, samt indirekt i RF där den enskildes skyddsprinciper 

finns lagfästa. Vidare måste ett frihetsberövande stå i överensstämmelse med 

EKMR. Konventionens femte artikel har en uttömmande lista över när 

frihetsberövanden får ske. Där stadgas att alla har rätt till personlig fri- och 

säkerhet och att ingen får berövas av sin frihet utom i de uppräknade fallen. Sker 

ett frihetsberövande under andra former än vad som räknas upp är det således ett 

brott mot konventionen. Konventionen gäller som svensk lag och i förarbetena 

till inkorporeringen uttalas det att det ankommer på lagstiftaren att se till att 

svensk rätt inte strider mot konventionens bestämmelser, även efter 

inkorporeringen.79 

 

Victor hävdar att det avgörande för konventionsenlighet inte är hur den nationella 

lagstiftningen är utformad utan att den nationella lagen i enskilda fall inte 

tillämpas på ett sätt som strider mot konventionen.80 Vidare framhåller han att det 

finns anledning att vid tillämpning av nationella bestämmelser som behandlar 

                                                       
77 Mail från åklagare. 
78 Mail från åklagare. 
79 Victor, s. 344. 
80 A.a. s. 371. 
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enskildas fri- och rättigheter upprätthålla en ”säkerhetsmarginal” för att undvika 

risken för en konflikt med konventionen.81 

5.1 Artikel 6 

Enligt art. 6.2 är var och en som blivit anklagad för brott oskyldig till dess att 

hans skuld lagligen blivit fastställd, denna grundregel kallas för 

oskyldighetspresumtionen. Europadomstolen har utvecklat 

oskyldighetspresumtionen på följande sätt.  

 

• Domstolen får inte ha en förutfattad mening om att den åtalade har begått 

gärningen.  

 

• Åklagaren har bevisbördan.  

 

• Varje tvivel ska räknas till den åtalades fördel.  

 

• Åklagaren har en skyldighet att informera den åtalade om brottsmisstanken så 

att han eller hon har möjlighet att förbereda och lägga fram sitt försvar.82
  

 

Det ska alltså råda en presumtion om att den misstänkte inte har begått gärningen 

tills dess att annat blivit bevisat. Punkterna ovan hänvisar till ett skede i 

utredningen där den misstänkte blivit åtalad, men samma förutsättningar borde 

rimligtvis gälla även under tidigare skeden av utredningen. 

 

Under en häktesförhandling finns som regel bara åklagarens ord mot den 

misstänktes. Det går inte att säkert bevisa ett framtida händelseförlopp, man kan 

enbart visa hur stor sannolikheten eller risken för att ett påstått händelseförlopp 

ska inträffa är. Det går heller inte att lämna en misstänkts uttalande om att denne 

inte kommer fortsätta begå brott utan hänsyn. Användandet av recidivfara som 

häktningsgrund blir därför något motstridig oskyldighetspresumtionen, och en 

                                                       
81 A.a. s. 372. 
82 Barberá, Messegué and Jabardo v. Spain, p. 77. 
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häktning grundad i recidivfara går emot punkterna ovan. När det inte ställs krav 

på hur allvarlig risk det ska röra sig om, och när en relativt låg risk kan anses 

uppfylla kriteriet, åsidosätts principen om att varje tvivel ska räknas till den 

misstänktes fördel. Om det föreligger, något abstrakt bedömt, 30% risk för 

återfall i brott torde således häktning inte kunna ske då varje tvivel ska räknas till 

den misstänktes fördel. Hade krav ställts på hur konkret risken ska vara hade en 

sådan konflikt mellan tvångsmedel och rättighet möjligtvis kunnat undvikas. 

Trots detta så finns recidivfara i både svensk och utländsk rätt, vilket talar för att 

institutet inte strider mot oskyldighetspresumtionen. 

 

Något som däremot kan strida mot artikeln är uttrycket ”fortsätter sin brottsliga 

verksamhet”. Formuleringen skär sig mot oskyldighetspresumtionen då den till 

sin utformning antyder att den misstänkte ägnar sig åt brottslig verksamhet, 

snarare än att det finns en misstanke om det. JO har kritiserat ett språkbruk som 

antyder att personen i fråga inte är oskyldig eller att misstanke kvarstår.83 

 

Europadomstolen har skiljt på uttalanden som ger känslan av att personen är 

skyldig och uttalanden som främst beskriver ett tillstånd av misstanken. Det är 

tillåtet att beskriva ett tillstånd av misstanken, men ett uttalande som återspeglar 

en känsla av att personen är skyldig innan detta fastslagits av domstol anses 

kränka oskyldighetspresumtionen.84 Domstolen har betonat vikten av ordval i 

situationer då någon från det offentliga uttalar sig inför allmänheten innan saken 

prövats av domstol.85 

                                                       
83 Se ex. JO 2010/11 s. 144 där JO riktade kritik mot polisen då en undersökning lades ner med 

motiveringen ”brott kan ej styrkas”. JO menade att formuleringen kunde ge intryck av att polisen trodde 

att den misstänkte var skyldig men att det inte fanns bevis nog för att styrka brottet. I stället borde 

motiveringen misstänkt var oskyldig ha använts. 
84 Kuzmin v. Russia, p. 59. 
85 Ismoilov and Others v. Russia, p. 166. 
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 Rätten att inte yttra sig 

En del i oskyldighetspresumtionen är rätten för den misstänkte att inte yttra eller 

belasta sig själv.86 Det är dock inte en absolut rätt, vilket Europadomstolen 

markerade i fallet John Murray v. the United Kingdom. Domstolen klargjorde i 

det målet att det kan vara förenligt med art. 6 att tolka tystnad till den misstänktes 

nackdel förutsatt att åklagaren har presenterat så pass stark bevisning att den 

kräver en förklaring av den misstänkte som denne borde kunna lämna. 

 

Detta förutsätter emellertid att åklagaren har presenterat en så pass stark 

bevisning mot den misstänkte att det krävs en förklaring. Formuleringen för det 

fall att någon inte ska bli häktad i Sverige är om denne kan övertyga rätten att 

skäl för häktning inte finns. Det ankommer alltså på den häktade att presentera 

skäl för att inte bli frihetsberövad, även om åklagaren inte har presenterat så pass 

starka bevis att det bör kunna krävas en förklaring från den misstänktes sida. Det 

kan uppfattas som att det inte finns någon problematik här, men en risk behöver 

inte vara påtaglig för att den ska föreligga. När det gäller recidivfara tycks det 

föreligga risk så fort det finns liknande brottslighet i närtid, 

missbruksproblematik eller liknande omständigheter som talar för att personen är 

brottsbenägen. Det bör då inte krävas av den misstänkte att han ska behöva 

övertyga rätten om att ett frihetsberövande inte ska ske. Bevisbördan blir genom 

det på åklagaren lågt ställda beviskravet i princip omvänd under 

häktesförhandlingen.  

5.2 Artikel 5  

Den 22 oktober 2018 kom ett plenumavgörande från Europadomstolen som 

klargjorde hur art. 5.1 (c) EKMR ska förstås. Det var fallet S., V. and A. v. 

Denmark. Avgörandet behandlar huruvida 5.1 (c) kan användas när det inte finns 

någon tidigare brottsmisstanke, utan frihetsberövandet enbart tar sikte på 

kommande brott. Det är visserligen inte samma fråga som jag redogör för i denna 

                                                       
86 Funke v. France, p. 44, John Murray v. the United Kingdom, p. 45, 57-58, Panovits v. Cyprus, p. 

65 och Krumpholz v. Austria, p. 30.  
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uppsats, men domen behandlar mer än bara så kallad preventiv häktning. 

Domstolen klargör i avgörandet hur art. 5.1 (c) andra satsen ska användas, 

oavsett om det finns en redan existerande brottsmisstanke eller om det rör sig om 

en preventiv häktning. Det som domstolen uttalar i målet berör således direkt 

våra svenska häktningsbestämmelser.  

 S., V. and A. v. Denmark 

För att ett frihetsberövande inte ska anses vara godtyckligt så måste det inte bara 

överensstämma med nationell rätt utan även vara nödvändigt utifrån 

omständigheterna.87 Det ställs alltså även här krav på nödvändighet likt kravet i 

svensk rätt och ett frihetsberövande innan rättegång måste således vara 

nödvändigt för att inte strida mot EKMR. När rätten beslutar huruvida en person 

ska gå fri eller frihetsberövas så måste domstolen först bedöma om det finns 

alternativa metoder för att säkerställa att personen infinner sig vid en kommande 

rättegång.88 Domstolen fortsätter med att uttala att förbudet mot godtycklighet 

sträcker sig så långt att rätten i efterhand ska utvärdera om frihetsberövandet var 

nödvändigt för att uppnå det sökta målet. Detta för att ett frihetsberövande är en 

så pass allvarlig åtgärd som endast kan godtas som en sista utväg efter att alla 

andra, mindre ingripande, medel som kan användas för att uppnå syftet bedömts 

som otillräckliga. 

 

Att uttrycket ”offence” används i art. 5.1 (c) andra satsen EKMR är en 

skyddsåtgärd mot godtycklighet. Det är inte möjligt för staterna att ha en linje 

som tillåter en allmän prevention riktad mot enskilda som av staterna är att se 

som brottsbenägna eller farliga. Termen gör inget mer än att möjliggöra 

användandet av frihetsberövande åtgärder för staterna i syfte att förhindra en 

konkret och specifik gärning.89 Det tycks således inte vara tillåtet enligt art. 5.1 

(c) andra satsen att frihetsberöva någon enbart på den grund att personen tidigare 

dömts för en viss typ av brottslighet och ”förmodligen” kommer att begå en 

                                                       
87 S., V. and A. v. Denmark, p. 77. 
88 A.st. 
89 A.dom. p. 89. 
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liknande gärning, såvida det inte går att precisera den misstänkta gärningen till 

art, tid och plats.  

 

Vidare så måste det allmänna övertygande kunna visa att personen i fråga med 

största sannolikhet hade varit delaktig i den konkreta och specifika gärningen om 

han inte hade frihetsberövats.90 På samma sätt måste myndigheterna redan när de 

ämnar frihetsberöva någon presentera fakta som talar för att personen faktiskt 

begått den påstådda gärningen. De presenterade uppgifterna måste vara av den 

graden att en objektiv observatör drar slutsatsen att den misstänkte kan ha begått 

gärningen.91 Kravet på att det presenterade beviset ska vara av viss styrka är en 

ytterligare skyddsåtgärd mot godtyckliga frihetsberövanden.  

 

Att det allmänna övertygande måste kunna visa att personen kommer återfalla i 

brott alternativt har begått gärningen den står misstänkt för kan närmast liknas 

vid att det måste finnas en sannolikhetsövervikt likt den som finns i Norge. Det 

ställs här ett krav på vårt svenska riskrekvisit, ett krav som vi enligt min mening 

inte uppfyller. Som tidigare nämnt så är risk ett odefinierat och lågt ställt 

beviskrav. Att lägga rekvisitet i dess nuvarande utformning till grund för ett 

frihetsberövande kan inte anses stämma överens med kraven som 

Europadomstolen ställer. Att visa att det föreligger en risk är inte samma sak som 

att övertygande kunna visa att personen med största sannolikhet hade varit 

delaktig i gärningen åklagaren vill förhindra med häktningen.  

6 Innebörden av S., V. and A. v. Denmark 

Ett frihetsberövande med syfte att förhindra att framtida brott begås får endast 

användas för att förhindra ett specifikt brott, och endast om mindre ingripande 

åtgärder anses otillräckliga. Detta är inget nytt som domstolen kommer med i 

avgörandet, utan enbart en upprepning av vad som redan klargjorts i flera tidigare 

                                                       
90 S., V. and A. v. Denmark, p. 91. 
91 A.st. 
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avgöranden.92 Det finns således inget stöd i art. 5.1 EKMR att häkta någon i syfte 

att förhindra framtida brottslighet enbart på den grund att personen är att bedöma 

som brottsbenägen eller tidigare har dömts för brott liknande det brott han nu står 

misstänkt för. 

 

Den andra möjliga grunden i artikeln för ett frihetsberövande baserad på 

recidivfara är första satsen i art. 5.1 (c). Där finns stöd för att frihetsberöva någon 

om personen är skäligen misstänkt för ett brott och syftet är att dra personen inför 

rätta för brottet.93 Att Sverige har ytterligare krav för att häktning ska få ske, och 

kräver misstankegraden ”på sannolika skäl”, kan ses som en extra skyddsåtgärd 

för den enskilde då konventionen enbart ställer krav på skälig misstanke.  

 

När flyktfara föreligger så är det viktigt att personen inte lyckas undandra sig 

lagföring, varför grunden stämmer väl överens med art. 5.1 EKMR. Tredje satsen 

i art. 5.1 (c) nämner även flyktfara som en grund för frihetsberövande. Att häkta 

någon på grund av kollusionsfara är också ett sätt att säkerställa att personens 

misstänkta gärning kan prövas av domstol. Om personen i en sådan situation går 

fri kan han sabotera utredningen, i värsta fall till den grad att det inte längre finns 

möjlighet att få en rättvis prövning till stånd. 

 

Europadomstolen nämner vid flera tillfällen att bestämmelserna kring 

frihetsberövanden ska tillämpas restriktivt och att det i regel inte finns något 

utrymme för tolkning av artiklarna på ett sätt som medför ett bredare 

tillämpningsområde.94 En häktning enligt första satsen av art. 5.1 (c) måste 

följaktligen ha till syfte att garantera att personen kan ställas inför rätta, finns det 
                                                       
92 Se fallen i not 98. 
93 Se Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights, s. 19. “A person may be 

detained under Article 5 § 1 (c) only in the context of criminal proceedings, for the purpose of 

bringing him before the competent legal authority on suspicion of his having committed an 

offence” måste här syfta till att säkerställa att personen inte på något sätt saboterar utredningen 

eller undandrar sig lagföring. Åsyftas bara en generell möjlighet för stater att frihetsberöva alla 

som står misstänkta för brott skulle syftet bakom artikeln gå förlorat och meningen hade inte 

innehållit orden ”for the purpose of”. Se även Şahin Alpay v. Turkey, p. 103, Ječius v. Lithuania, p. 

50 och Schwabe and M.G. v. Germany, p. 72.  
94 Se bl.a. Selahattin Demirtaş v. Turkey, p. 160, Al-Jedda v. the United Kingdom, p. 99 och Buzadji 

v. the Republic of Moldova, p. 84. 
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något annat syfte måste annat stöd hittas. I målet Selahattin Demirtaş v. Turkey 

uttalade domstolen följande: 

“In the present case, the Court has already found that the applicant could be said 

to have been arrested and detained on “reasonable suspicion” of having 

committed a criminal offence, within the meaning of sub-paragraph (c) of Article 

5 § 1 of the Convention (see paragraph 170 above). In other words, it has already 

concluded that the applicant was deprived of his liberty for a purpose prescribed 

by Article 5 § 1 (c) of the Convention. Accordingly, as in Merabishvili (ibid., § 

318), even if it is established that the restriction of the applicant’s right to liberty 

also pursued a purpose not prescribed by Article 5 § 1 (c), there will only be a 

breach of Article 18 if that other purpose was predominant.”95 

En häktning som syftar till att dra personen inför domstol kan alltså ändå utgöra 

ett konventionsbrott, då mot art. 18, om det finns ett annat syfte bakom 

häktningen. Dock enbart om det andra syftet är det huvudsakliga syftet bakom 

frihetsberövandet. Som tidigare nämnt så är inte recidivfarans syfte att säkerställa 

lagföring utan häktningsgrunden har kriminalpolitiskt och individualpreventivt 

syfte. Det finns inget moment i utredningen som säkerställs av att personen inte 

kan begå liknande brott. Inte heller finns det något som hindrar att 

huvudförhandling för det misstänkta brottet hålls.  

 

Vore inte det huvudsakliga syftet bakom en häktning grundad i recidivfara att 

skydda laglydiga medborgare från att utsättas för brott, alltså ett kriminalpolitiskt 

syfte, utan i stället var att säkerställa straffprocessens gång skulle rimligtvis alla 

som misstänks för brott med minst ett års fängelse i straffskalan behöva häktas, 

oavsett om det förelåg någon häktningsgrund eller inte.  

 

När justitiedepartementet tog upp EKMR i prop. 86/87:112 sades endast:  

”Enligt art. 5 (1) i konventionen får ingen berövas sin frihet utom i vissa 

särskilt angivna fall. Ett av dessa fall är då någon skall ställas inför vederbörlig 

rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha förövat brott.”96  

Det fördes således inte en tillräcklig diskussion kring vad som faktiskt menades i 

artikeln. Man har översatt frasen ”for the purpose of bringing him before” med 

”då någon skall ställas”, vilket i min mening är en bristfällig översättning som 

                                                       
95 Selahattin Demirtaş v. Turkey, p. 259. 
96 Prop. 86/87:112, s. 23. 
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inte tar hänsyn till den välavvägda och genomarbetade formuleringen i artikeln. 

Vid en sådan tolkning skulle det vara förenligt med EKMR att frihetsberöva alla 

brottsmisstänkta så fort misstankegraden ”skäligen misstänkt” uppnåtts. Skulle 

artikeln vara utformad på det viset skulle inte andra satsens krav på ett konkret 

brott fylla någon funktion förutom vid preventiv häktning. I Guide on Article 5 

hade det i sådana fall inte heller skrivits ”a person may be detained under Article 

5 § 1 (c) only in the context of criminal proceedings, for the purpose of bringing 

him before the competent legal authority, utan det hade då varit tillräckligt att 

skriva att en person får bli frihetsberövad i samband med brottmålsprocesser. 

Min slutsats är därför att man inte heller finner stöd för recidivfara i första satsen 

art. 5.1 (c) EKMR.  

 

För att recidivfara ska vara en godtagbar häktningsgrund enligt EKMR måste 

man alltså få in det under andra satsen, och då ska det röra sig om ett specifikt 

och preciserat brott som kan förhindras genom häktningen. Åklagaren måste 

alltså peka på ett specifikt brott som kommer att begås om den misstänkte inte 

frihetsberövas. Vid tillgreppsbrott kan det kanske vara så att det finns tillräckliga 

bevis som talar för att personen kommer bryta sig in i en viss fastighet en viss 

tid. 

  

Är det framtida brottet inte identifierat till gärning, tid och plats kan det inte 

anses vara specifikt och preciserat och utgör därmed inte ett godtagbart skäl för 

att frihetsberöva i syfte att förhindra ytterligare brott från att begås. Studerar man 

förarbetena till recidivfarans nuvarande lydelse så kan man läsa att aktuell 

situation, tidigare brottslighet m.m. ska läggas in i bedömningen. Men, som 

Europadomstolen klarlagt så får sådana faktorer inte läggas till grund för ett 

frihetsberövande. Bedömningen huruvida recidivfara föreligger grundas således 

på faktorer som strider mot EKMR.  

 

Jag är medveten om att detta är en minst sagt långtgående slutsats att komma till, 

och jag har mötts av stor skepsis under mitt skrivande. Men, Europadomstolens 
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domare är väldigt tydliga i hur de uttrycker sig, och recidivfara stämmer varken 

till sin utformning eller tillämpning överens med vad som sägs av 

Europadomstolen. En av domarna i S., V. and A., v. Denmark var nuvarande 

justitieråd Helena Jäderblom. När jag frågade henne var man finner stöd för 

häktning på grund av recidivfara i art 5.1 EKMR fick jag detta svar: 

”[Domstolen menar numera] att artikeln tillåter frihetsberövande i 
syfte att förhindra att ett specifikt brott begås, såväl i samband med 
häktning för ett misstänkt redan begånget brott som när så inte är fallet. 
Domen ger inte stöd för häktning enbart på den grunden att den 
misstänkte tidigare har dömts för brott liknande det vederbörande är 
misstänkt för.”97 

Det tycks alltså även vara uppfattningen hos Europadomstolens domare att 

konventionen endast tillåter häktning enligt art. 5.1 (c) andra satsen EKMR när 

ett specifikt brott kan förhindras.98 Någon annan slutsats än den ovan är därför 

svår att dra. 

 

Ett ytterligare problem som uppstår genom detta är hur man bestämmer 

häktningstiderna. Har det identifierade brottet förhindrats genom en häktning 

torde det inte finnas ytterligare skäl att hålla den misstänkte frihetsberövad. Det 

blir svårt att någon vecka eller två senare på ett trovärdigt sätt presentera ett nytt 

identifierat brott som kan förhindras om personen suttit inlåst sedan det första 

häktningsbeslutet. Åklagaren borde ha uppmärksammat alla identifierade brott 

redan vid den första förhandlingen, såvida inte det framkommer ny information 

som talar för att ytterligare brott kan förhindras. Men vid enklare tillgreppsbrott 

och spontana brott som exempelvis finansierar ett missbruk går det sällan att hitta 

sådan information. Det blir genom detta svårt att hålla den misstänkte häktad till 

dess att eventuell dom vunnit laga kraft. Men, det är heller inte det som är syftet 

som ska uppnås enligt konventionen. Andra satsen art. 5.1 (c) EKMR ska 

                                                       
97 Mail från Justitieråd Jäderblom. 
98 Se även relevanta delar av Haidn v. Germany, Schimovolos v. Russia, Ječius v. Lithuania, m.fl. 

Europadomstolen uttalade i S., V. and A. v. Denmark att preventiva frihetsberövanden utan att det 

finns någon brottsmisstanke inte strider mot konventionen, vilket enligt vissa tidigare avgöranden, 

såsom fallet Ječius, utgör ett konventionsbrott. Men fallen ovan tar även upp att det måste röra sig 

om ett konkret och identifierat brott, något som inte ändrades i plenumavgörandet.  
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användas för att förhindra ett brott. Efter det förmodade brottsdatumet passerat 

finns därför inget skäl att hålla personen fortsatt frihetsberövad. 

6.1 Recidivfara i praktiken 

Vid en häktningsförhandling i mål B 3122-18 valde Uppsala tingsrätt att häva ett 

anhållningsbeslut och försätta den misstänkte på fri fot. Åklagaren hävdade att 

det förelåg recidivfara, vilket tingsrätten avvisade med motiveringen: ”Det finns 

ingen recidivfara eftersom [den misstänkte] inte tidigare är dömd för 

egendomsbrott”. Formuleringen ger uppfattningen att det som var avgörande för 

häktningen i detta fall var den misstänktes tidigare, eller snarare avsaknad av 

tidigare, brottslighet.   

 

I B 2751-18 ansågs recidivfara samt kollusionsfara föreligga.99 I 

häktningsbeslutet står det att det finns risk att den misstänkte fortsätter sin 

brottsliga verksamhet. I protokollet till förhandlingen kan man se att åklagaren 

motiverat recidivfaran genom följande påstående: ”Det föreligger recidivfara då 

det finns en risk att [den misstänkte] utsätter målsäganden för ytterligare brott”. 

Åklagaren syftar med stor sannolikhet på likartad brottslighet då det främst är i 

de situationerna som bestämmelsen används, men någon precisering om vilket 

brott eller när ett sådant brott skulle begås utvecklas inte. I målet hade den 

misstänkte visserligen ändå blivit frihetsberövad genom kollusionsfaran, men 

recidivrisken måste alltid bedömas för sig, då den på egen hand kan leda till ett 

frihetsberövande, även om det i anhållningsbeslut eller häktningsframställan ofta 

anges att det därutöver föreligger flyktfara eller kollusionsfara. 

 

Jag hade för avsikt att begära ut samtliga häktningsbeslut meddelade av Uppsala 

tingsrätt med tillhörande protokoll under en viss tidsperiod, men det visade sig 

vara näst intill omöjligt att få ut mer än någon enstaka bilaga till 

häktningsbesluten. Det är därför svårt att hitta ytterligare material som visar hur 

det vanligtvis brukar se ut. Genom mitt jobb inom Kriminalvården har jag som 

                                                       
99 Målet gällde försök till grov misshandel, stöld samt övergrepp i rättssak. 
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tur är haft möjlighet att närvara vid en stor mängd häktningsförhandlingar och 

min uppfattning är att recidivfara brukar motiveras som i fallen ovan, alltså att 

tidigare brottslighet tas till intäkt för återfallsrisken, och att någon större 

redovisning av skälen, utöver förekomst av tidigare brottslighet, inte brukar ges. 

  

Även om man inte fullt vill lita på mitt påstående så kan det med säkerhet 

konstateras att recidivfara ansågs föreligga i B 2751-18 trots att åklagaren inte 

visade att det rörde sig om en konkret och identifierad gärning som kunde 

förhindras genom häktning av den misstänkte, inte heller utvecklades det för 

vilken av gärningarna recidivfara kunde antas föreligga. Ser vi till de tidigare 

nämnda punkterna i Europadomstolens avgörande så blir det tydligt att en sådan 

bedömning inte är förenlig med art. 5.1 (c) EKMR. Inte heller finns det stöd för 

en sådan tillämpning av recidivfara någon annan stans i artikeln.  

7 Avslutande ord 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av uppsatsen samt en diskussion kring 

vad som redovisats och möjliga lösningar på de identifierade problemen. I 

uppsatsen har jag belyst de problem som finns med recidivfara och riskrekvisitet. 

Det finns mycket i såväl nationell som internationell rätt som pekar på att något 

måste göras med utformningen av häktningsgrunden. Att proportionalitets- och 

behovsbedömningarna utgår från fel syfte är en sådan sak. Det är inte rimligt att 

ha en kriminalpolitisk häktningsgrund i samma paragraf som grunder som tar 

sikte på utredningen. Det är ännu mer problematiskt att den bedöms efter samma 

faktorer som de andra häktningsgrunderna när syftet är någonting helt annat.  

 

Riskrekvisitet är ett begrepp som förtjänar en egen uppsats, jag har därför inte 

gått allt för djupt i diskussionen kring det, men de problem jag belyser visar att 

det finns många frågetecken kring vad som faktiskt menas med risk. Det rimmar 

illa med förutsebarhetsprincipen att det inte i en högre grad tydliggjorts när risk 

för en häktningsgrund kan anses föreligga och vilka avvägningar som görs i 
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bedömningen. Att göra om rekvisitet med inspiration tagen från den norska 

varianten hade varit en möjlig lösning. Hur en sådan sannolikhetsövervikt som då 

krävs sedan bedöms i praktiken är en annan fråga.  

 

Det är inte särskilt rättssäkert att redovisa olika misstankegrader i procentsatser. 

Det är otydligt vad som menas med att det föreligger exempelvis 55% risk för att 

en person begår en brottslig gärning om han förblir på fri fot, 

sannolikhetsbedömningar blir därför något abstrakta till sin utformning. Den 

norska varianten skulle kunna vara en möjlig lösning, om samtidigt krav på att de 

presenterade bevisen hade övertygat en objektiv observatör ställs. Det vill säga 

om regeln utformas i enlighet med kraven Europadomstolen ställer i S., V. and A, 

v. Denmark.  

 

Att ingen ändring av häktningsbestämmelserna har gjorts sedan 80-talet är 

förbluffande. Samhället ser i dag inte ut som det gjorde för 30 år sedan, 

lagstiftningen som reglerar tvångsmedel bör därför inte heller göra det. I dag 

finns möjlighet att med modern teknik möjliggöra brottsförebyggande 

övervakning eller på andra sätt skydda samhället från brott.  

 

Det som skaver mest är förhållandet mellan recidivfara och EKMR, men det 

finns även rättigheter inom nationell rätt som riskerar att hamna i kläm. Som 

diskuterat så kan man ställa sig frågande till häktningsgrunden om man ser till 

proportionalitets- och behovsprincipen. Det tycks inte finnas något som tyder på 

att en häktning grundad i recidivfara fyller andra syften än individualpreventiva 

och kriminalpolitiska sådana. Redan här ringer en varningsklocka. Det måste 

finnas mindre ingripande medel som kan användas för att uppnå minskad 

brottslighet i samhället än att frihetsberöva en person. Vidare ställer jag mig 

frågande till om det verkligen görs en proportionalitetsbedömning i varje fall och 
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att den bedömningen i så fall mynnar ut i att det inte går att bekämpa brott på ett 

mindre ingripande sätt än genom att häkta ”brottsbenägna” personer.100 

 

Häktningsbeslut har alltid en mening med formeluringen ”Skälen för häktning 

uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för [den misstänkte] 

eller för något annat motstående intresse.” alltså en standardiserad formulering 

som klistras in i besluten. Det slås dock fast i S., V. and A., v. Denmark att det 

inte är godtagbart med motiveringar som är ”extremely laconic”.101 Var gränsen 

för ”extremt fåordig” går kan jag inte uttala mig om, men man kan argumentera 

för att det kan anses som extremt fåordigt när proportionaliteten i beslutet 

motiveras med en färdigskriven mening som klistras in i samtliga avgöranden 

och inte anpassas efter de enskilda fallen eller vilken häktningsgrund som 

medfört frihetsberövandet.102 Detta för att det då inte uttryckligen framgår varför 

det är proportionerligt och vilka intressen som har vägt så pass hårt att de 

motiverar ett frihetsberövande.  

 

Syftet är, som jag upprepat flera gånger, inte att säkerställa något moment i 

utredningen eller processen. Inte heller är syftet bakom recidivfara i någon större 

utsträckning kopplat till den misstänkte gärningen, utan samhället i stort. Trots 

detta tar proportionalitetsbedömningen sikte på personen, även om det som 

eftersträvas faktiskt inte är kopplat till individen. Något som det inte tycks ha 

tagits hänsyn till i utformningen av häktningsgrunden och som inte visar sig i hur 

lagen tillämpas. 

                                                       
100 Här bör klargöras att jag menar en proportionalitetsbedömning som utgår från det faktiska syftet 

bakom häktningsgrunden. Bedömningen utgår idag från hur den misstänktes förmodade 

brottslighet, och förmodade fortsatta brottslighet, ställer sig mot personens skydd till frihet. Det 

bör, som jag nämnt i denna uppsats göras en annan bedömning när syftet är allmän 

brottsprevention. När jag under en telefonintervju med en hovrättsassessor på Göta hovrätt frågade 

hur proportionalitetsbedömningen faktiskt går till och hur häktningen ställs mot syftet bakom 

häktningsgrunden fick jag till svar att det ofta också föreligger kollusionsfara, och att man genom 

det lättare kan motivera häktningen. Ett tydligt svar på hur häktning kan vara det minst ingripande 

medlet när det bedöms föreligga ren recidivfara gavs inte.  
101 S., V. and A., v. Denmark, p. 92. 
102 ”Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 

[den misstänkte] eller för något annat motstående intresse.” Denna formulering återfinns i samtliga 

häktningsbeslut oavsett åberopad häktningsgrund, och är dessutom direkt tagen ur 

proportionalitetsbestämmelsen i 24 kap. 1 § 3 st. RB.  
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Det måste emellertid finnas en häktningsgrund som skyddar offer vid t.ex. grov 

fridskränkning och liknande gärningar från att utsättas för ytterligare brott, varför 

det inte är möjligt att helt ta bort häktningsgrunden. Att följa förslaget utredaren 

ger i SOU 1985:27, och endast tillåta häktning grundad i recidivfara när det 

föreligger fara för annans liv eller hälsa skulle i min mening erbjuda ett 

tillräckligt skydd åt brottsoffren, samtidigt som någon misstänkt för mindre 

allvarlig brottslighet inte kan häktas med stöd av bestämmelsen. Problemet hur 

en sådan häktningsgrund ställer sig mot kraven i EKMR art. 5.1(c) kvarstår dock.  

 

Åklagare som jag har varit i kontakt med pratar om att det mer eller mindre 

automatiskt föreligger recidivfara när det rör sig om vålds- och sexualbrott i 

hemmet.103 Det finns inget identifierat brott som kan förhindras genom en 

häktning i dessa fall. Samtidigt så är det näst intill omöjligt att övertygande 

kunna visa att, och när, ett specifikt brott kommer begås i en sådan situation. Det 

rör sig ofta om en konstant överhängande fara för brottsoffret, varför man 

möjligen skulle kunna ”identifiera” flera brott som kan förhindras. Frågan hur 

häktningen kan motiveras efter tiden då de identifierade brotten skulle ha begåtts 

kvarstår dock. Att automatiskt identifiera ett nytt brott varje dag går inte. Det 

finns dock möjlighet att i sådana situationer grunda en häktning på 

kollusionsfara, varför skydd åt brottsoffret ändå kan ges.  

 

Häkteslagstiftningsreformen gjordes för mer än 30 år sedan. Riskrekvisitet är, om 

än fungerande i vissa fall, utdaterat och skulle behöva göras tydliggöras. Det är 

inte godtagbart att kravet för de mest ingripande tvångsmedlen står utan 

definition och utan krav på sannolikhet eller liknande. I SOU 1985:27 ville 

utredaren se att begreppet utformades som ”påtaglig risk”, men i propositionen 

kontrade departementschefen med att "påtaglig risk" kan leda till att det ställs 

alltför höga krav i fråga om utredningen rörande faran. Han ansåg att uttrycket 

                                                       
103 Mail från åklagare. 
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"risk" bättre speglar den avsedda tillämpningen av häktningsmöjligheten.104 Att 

”påtaglig risk” anses ställa för höga krav på utredningen visar hur svagt det 

nuvarande rekvisitet faktiskt är. Departementschefen menade att det var viktigt 

att markera att ett minskat användande av straffprocessuella tvångsmedel inte 

kan accepteras vid risk för återfall i brott. Det uttalades också att man inte kan 

begära att medborgarna hyser förståelse för rättssystemet om den som gripits av 

polis för t.ex. upprepade inbrottsstölder inom kort släpps fri och fortsätter sin 

brottsliga verksamhet samtidigt som det kan dröja åtskillig tid innan lagföringen 

kommer till stånd.105 Framställningen avslutades med att departementschefens 

uttalade att han insåg att den typen av häktning som han förespråkar främst 

tillgodoser kriminalpolitiska syften och att den skärpta hållning som han förordar 

kan leda till en ökning av antalet frihetsberövanden.106  

 

Riskrekvisitets lågt ställda krav och diffusa utformning motiverades således med 

att laglydiga medborgare annars kan uppleva att rättsväsendet inte uppfyller sina 

förpliktelser eller tar brottslighet på allvar. Det handlade således främst om att 

tillfredsställa allmänheten genom att uppvisa en ”tough on crime”-hållning likt 

det som vi idag kan se med obligatorisk häktning för grova vapenbrott och den 

eventuellt kommande lagändringen som möjliggör resning till men för tilltalad 

för att kunna utdöma strängare påföljd om nya uppgifter kring den misstänktes 

ålder framkommit efter att domen vunnit laga kraft.107 

7.1 Elektronisk fotboja som alternativ 

Användande av elektronisk fotboja enligt exemplet i avsnitt 3.3 skulle inte 

innebära ett frihetsberövande och skulle i de flesta fall kunna tillgodose samma 

syfte som ligger bakom recidivfara. Om fotbojan inte var valbar utan i stället 

klassades som vilket tvångsmedel som helst skulle det ofta vara ett givet 

förstahandsval då det, även om det är ett relativt allvarligt ingrepp i den 

                                                       
104 Prop. 86/87:112, s. 30. 
105 Prop. 86/87:112, s. 31.  
106 A.st. 
107 Se Ds 2018:19. 
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misstänktes personliga sfär, onekligen är en mindre ingripande åtgärd än ett 

frihetsberövande. Det hade heller inte funnits någon konflikt med EKMR, då det 

i art. 5.1 (b) framgår att det är godtagbart att arrestera eller häkta en person som 

inte följer krav meddelade av domstol eller som finns föreskrivna i lag. Bryter 

den misstänkte mot reglerna rörande användningen av fotboja får han således 

frihetsberövas enligt EKMR.  

 

Användande av elektronisk fotboja kan, som tidigare nämnt, i dag erbjudas i 

stället för ett kortare fängelsestraff, systemet finns även etablerat i flera andra 

länder. Det kan uppfattas som aningen långtgående att man öppet ska spåra och 

övervaka människor bara för att de är misstänkta för ett brott, men det är enligt 

mig en lämpligare åtgärd än ett frihetsberövande. Är det så pass viktigt att 

skydda laglydiga medborgare mot eventuella stölder att en person i dagsläget kan 

häktas torde även en lösning enligt ovan bedömas som proportionerlig.  

7.2 Ändring av RB 

Jag anser att recidivfara bör regleras i en särskild paragraf för att markera 

häktningsgrundens särställning. Det bör i samband med flytten göras ändringar 

så att det uttryckligen framgår i vilka fall regeln får användas. I dagsläget stadgas 

i 24 kap. 1 § 1 st. RB att: 

”Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, får häktas, om 
det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande 
eller någon annan omständighet finns risk för att han fortsätter sin 
brottsliga verksamhet” 

 

Jag menar att recidivfara bör flyttas till en 24 kap. 1 § b RB med formuleringen:  

” Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, får häktas, om 
det i utredningen framkommer uppgifter om att den misstänkte kommer 
att begå ett nytt brott och detta brott kan förhindras genom häktningen.  

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång 
eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för 
något annat motstående intresse. 

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, 
får häktning inte ske.” 
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En ändring likt ovan skulle leda till att bestämmelsen överensstämde med 

EKMR, varför det är en nödvändig förändring, även om utformningen inte 

behöver vara exakt som den jag har formulerat.  

7.3 Reflektioner kring art. 5.1 EKMR 

Trots att plenumavgörandet är nytt så har hållningen om att andra satsen i art. 

5.1(c) enbart får användas för att förhindra ett konkret brott funnits under en 

längre tid.108 Det är alltså ingen ny konflikt som uppstått i samband med 

avgörandet.  

 

EKMR var inte svensk lag under häktningsreformen på 80-talet, Det skulle 

kunna vara en rimlig förklaring till varför denna konflikt finns, konventionen var 

dock ratificerad av Sverige och diskussion fördes kring kraven ratifikationen av 

konventionen medförde. Det finns dock enligt konventionen inte stöd för att 

häkta någon enbart för att personen uppvisar tecken på att risk för fortsatt 

brottslighet föreligger. Trots detta är recidivfara den häktningsgrund som 

åklagare oftast åberopar, och enligt statistik från domstolsverket så resulterar 

över 90% av åklagarnas häktningsframställningar i att den misstänkte häktas.109 

 

Jag har inte lyckats hitta någon doktrin som tar upp hur recidivfara förhåller sig 

till art. 5.1 EKMR. Som jag nämnde inledningsvis genomsyras hela ämnet av en 

brist på källor. Det tycks vara en problematik som inte uppmärksammats över 

huvud taget. Men Europadomstolen slår fast såväl att det inte är godtagbart att 

häkta någon på grund av tidigare brottslighet som att ett frihetsberövande som i 

huvudsakligen uppfyller andra syften än de syften som tillåter frihetsberövande 

inte är godtagbar enligt konventionen. Det måste därför finnas en konflikt mellan 

svensk rätt och EKMR, även om den inte getts utrymme i doktrin.  

                                                       
108 Se t.ex. Ječius v. Lithuania. 
109 DV Rapport 1997:6 s 12. Rapporten är tyvärr över 20 år gammal, men den tycks tyvärr vara den 

senaste av sitt slag. Det är möjligt att situationen i dag ser annorlunda ut. 
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7.4 Sammanfattande diskussion 

För att sammanfatta uppsatsen och knyta åter till början kan konstateras att jag i 

min framställning belyst hur recidivfara förhåller sig till de olika principer som 

finns till skydd för enskilda samt vilka konflikter som där kan identifieras. 

Reglerna kring häktning borde enligt mig genomgå en modernisering och 

anpassning till EKMR, i synnerhet vad gäller recidivfara. Att den häktningsgrund 

som oftast åberopas tycks strida mot konventionen är inte acceptabelt. Det finns i 

dag, med stöd av modern teknik, även möjlighet att ta fram lämpligare alternativ. 

Även om det mot förmodan inte går att hitta något mildare alternativ så bör, om 

man ser till syftet bakom häktningsgrunden, åtgärder som minskar brottslighet i 

stort vägas in i proportionalitetsbedömningen. Övervakningskameror kan minska 

mängden inbrott, utökade polispatruller kan likaså uppnå ett sådant mål. 

Bostadsbolaget Uppsalahem satte under hösten 2018 in väktare kring sina 

bostäder i syfte att avskräcka brott.110 Ett kommunägt bolag vidtog alltså 

kriminalpolitiska och preventiva åtgärder som inte innehöll några 

frihetsberövande inslag. Detta talar för att liknande åtgärder kan vidtas av de 

brottsbekämpande myndigheterna. 

 

Att implementera alternativ till häktning går emot hållningen ”tough on crime”, 

och hade sannolikt inte varit en populär reform. Inför riksdagsvalet 2018 

kampanjade så gott som alla partier med hållningen att det måste införas hårdare 

straff och många partier förordade ett avskaffande av den s.k. straffrabatten för 

unga mellan 18–21 år.111 Dock bör eventuella politiska vinningar inte få stå i 

vägen för utformningen av alternativa tvångsmedel som innebär mildare ingrepp 

i enskildas liv om sådana alternativ kan erbjudas. Det offentliga har ett ansvar att 

värna om enskildas rätt till frihet, och frihetsberövande påföljder ska vara en sista 

utväg då alla andra medel bedömts otillräckliga för att uppnå det sökta syftet.  

 

                                                       
110 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/privata-ordningsvakter-satts-in-pa-kvarngardet (2019-

02-15). 
111 https://www.metro.se/artikel/stor-guide-det-vill-partierna-g%C3%B6ra-inom-brott-och-straff 

(2019-02-15). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/privata-ordningsvakter-satts-in-pa-kvarngardet
https://www.metro.se/artikel/stor-guide-det-vill-partierna-g%C3%B6ra-inom-brott-och-straff
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Det är emellertid inte så häktning grundad i recidivfara används i dag. 

Häktningsgrunden används i stället för att stoppa brottsbenägna personer från att 

fortsätta begå brott i samhället, eller för att stoppa pågående missbruk. Syftet 

bakom grunden är inte bara kriminalpolitisk och individualpreventivt, utan även 

långt från att vara av straffprocessuell natur. Recidivfara bör därför inte bedömas 

efter samma kriterier som de häktningsgrunder som uppfyller straffprocessuella 

funktioner. Så länge som recidivfara ligger i samma paragraf som de övriga 

häktningsgrunderna riskerar recidivfarans säregenheter att gå obemärkta, och 

dagens tillämpning av grunden talar för att recidivfarans bakomliggande syften 

inte uppmärksammas utan att den i stället tillämpas på samma sätt som de övriga 

häktningsgrunderna. En tillämpning vars proportionalitet och förenlighet med 

EKMR starkt kan ifrågasättas.  
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