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Koreferenten, överåklagare Katarina Johansson Welin, Sverige:

Jens Rön har på ett utmärkt sätt gått igenom reglerna för häktning, olika hänsyn som måste tas 
samt viss jämförande statistik mellan de nordiska länderna.

Det finns skillnader mellan ländernas lagstiftning men också gemensamma 
grundprinciper. 

Det har även i Sverige förekommit en debatt om detta med långa häktningstider 
särskilt i de ärenden där häktningstiderna varit väldigt långa.

Häktning är ett kraftigt tvångsmedel som staten kan använda. I flera fall läggs även 
restriktioner till som kan innebära långvarig isolering så till vida att kontakterna med andra är 
minimala och övervakas i flera fall. Vi ska inte debattera restriktionsfrågan här idag men detta 
är en aktuell fråga i Sverige och vi har tidigare fått kritik av olika internationella organ för vår 
användning av restriktioner, särskilt då de kombineras med långa häktningstider.

Lagstiftaren drar upp ramarna för när vi kan använda oss av häktning, men det är 
sedan vi praktiker som gör bedömningarna och fattar besluten. Det innebär en balans mellan 
effektivitet och integritet. Det är ibland svåra bedömningsfrågor som man som åklagare ställs 
inför. Häktning ska inte tillgripas om det inte finns tillräckliga behov och proportionalitet. 

Häktning bör begränsas

Jens Rön anger som en av sina teser att användningen av häktning bör begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt. Det är absolut en riktig utgångspunkt, tvångsmedel ska användas 
restriktivt. Jag vill dock föra fram vikten av att man som åklagare inte får vara rädd för att 
använda detta tvångsmedel när det finns behov av det och välja bort det i de fall där integriteten 
för den misstänkte måste ställas åt sidan. En begränsning av användandet av häktning får inte 
gå så långt att vi bäddar för en osäkerhet bland åklagarna och en återhållsamhet som gör att man 
värderar den misstänktes integritet och proportionaliteten för högt i förhållande till hänsyn som 
att lagföra de som begått brott och hänsyn till målsäganden. Detta är svåra bedömningsfrågor 
där åklagarna behöver vägledning.

Lagstiftaren har angett olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vi ska 
kunna använda oss av häktning. Detta är en vägledning för åklagarna men kan också ses som 
en begränsning från lagstiftarens sida. Alternativet hade varit att ge praktikerna mer fria tyglar 
och enbart ha vissa principer som behov och proportionalitet som ramar. Det hade enligt 
min bedömning skapat osäkerhet och brist på förutsebarhet. Då häktning är ett så kraftigt 
tvångsmedel och innebär ett frihetsberövande så är det viktigt att lagstiftaren anger reglerna 
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och förutsättningarna för att få använda det. Dessa regler måste också vara tydliga för var och 
en. Det är viktigt för ett rättssamhälle med tydlighet när det gäller tvångsmedel, när det får 
användas och vem som får besluta. Det är inte åklagaren som fattar häktningsbeslutet, men då 
det är åklagaren som beslutar i vilka ärenden som en häktningsframställning ska göras så är det 
åklagaren som avgör vilka ärenden som ska inför domstolens bedömning.

 
Den första förutsättningen är brottets allvar. Jag tror att vi har det gemensamt att vi inte 
använder häktning i normalfall för ringa brott. I Sverige så får vi inte använda oss av häktning 
i normalfall om påföljden kan antas bli böter. Det är en rimlig nivå då det inte kan anses 
proportionerligt att ta till frihetsberövande för brott som enbart ger påföljden böter.

Sen har vi misstankegraden. Den anges olika i olika länder. Jens Rön har beskrivit 
hur det är i Danmark med begrundet mistanke. I Sverige anges skälig misstänkt eller på 
sannolika skäl misstänkt. Det normala är sannolika skäl då skälig misstänkt, som är den lägre 
misstankenivån, enbart kan innebära häktning i en vecka för det fall utredningen under den 
tiden kan stärka misstankenivån. Redan här ser man att åklagaren måste göra en noggrann 
bedömning av misstankegraden och ska kunna redogöra för den inför domaren. Det innebär en 
form av begränsning då ärenden med för svag misstankegrad i det läget inte går till häktning. 
Det är också en viktig princip att misstanken ska vara av en viss grad för att staten ska kunna 
tillgripa ett frihetsberövande. 

Slutligen har vi de särskilda häktningsgrunderna recidivfara, flyktfara samt 
kollusionsfara som också ska vara uppfyllda, något av dem eller några i kombination. Det 
kommer ovanpå efter det att brottet och misstankenivån är uppfyllda. För det fall vi inte 
skulle ha dessa särskilda häktningsgrunder så skulle väldigt många misstänkta komma att 
frihetsberövas och det är inte tanken bakom tvångsmedlet. 

Jens Rön har därtill redogjort för behovet av häktning vid särskilt allvarliga brott med 
stark misstankegrad. Det var en intressant beskrivning av bakgrunden till detta instrument 
i Danmark. I Sverige har vi också särskilda regler för särskilt allvarliga brott, men som 
jag förstått det så skiljer sig här reglerna åt i Danmark och Sverige. Vi skiljer inte här på 
misstankegraden utan det som ska vara uppfyllt är att brottet ska ha lägst två år i straffskalan, 
det vi kallar två års brotten. Det som skiljer dessa ärenden från häktning för andra brott som 
inte når upp till dessa två år, är att vi här presumerar att häktning ska ske. Vi presumerar att det 
föreligger recidivfara, flyktfara och kollusionsfara och domstolen ska alltså utgå från att det 
föreligger om inte utredningen visar på motsatsen. Ibland kan man höra begreppet obligatorisk 
häktning och det beror på att det i praktiken i de allra flesta fall innebär att den misstänkte 
blir häktad. De brott vi pratar om är t.ex. mord, mordbrand, våldtäkt och grovt narkotikabrott.  
Det är allvarliga brott där det skulle vara stötande om den misstänkte skulle vara fri under 
utredningstiden. Då det föreligger presumtion för häktning har inte åklagaren samma hänsyn 
att ta ställning till vid sin bedömning. 

För min del så anser jag att utgångspunkten ska vara att undvika häktning och enbart 
ta till det tvångsmedlet när det finns behov och hänsyn är tagen till proportionaliteten, men att 
det samtidigt finns vissa brott där dessa hänsyn inte är lika starka utan häktning bör ske sett till 
brottens allvar. Man kan sen finna olika lösningar för hur man reglerar detta. Det är viktigt att 
dessa brott utreds ordentligt utan risk för att personen undviker lagföring och straff eller förstör 
utredningen på annat sätt. Det är viktigt sett till målsägandens intressen och för förtroendet för 
rättsväsendet. Det vi här pratar om är de allvarligaste brotten med högt straffvärde.

Att vi häktar personer är som jag tidigare redogjort för viktigt bl.a. för att kunna utreda 
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brott utan att riskera att den misstänkte på något sätt undviker lagföring. Men frågan är sedan 
hur länge en person kan vara häktad. Kan tiden som en person är häktad vara oändlig eller bör 
den begränsas på något sätt?

Här kommer proportionalitetsprincipen spela en viktig roll. Det har under senare år i 
Sveriges Högsta domstol prövats en del ärenden som rört just frågan om hur länge en person 
kan vara häktad. I dessa fall har det rört sig om allvarliga brott och personer som suttit häktade 
under lång tid, flera år. Högsta domstolen skriver att proportionalitetsprincipen får allt större 
betydelse ju längre ett frihetsberövande varar samt att det är omständigheterna i det enskilda 
fallet som avgör om häktning skulle strida mot denna princip. Högsta domstolen har beslutat 
om frisläppande men även om att ersätta häktning med reseförbud. Det är för åklagarna viktigt 
att ha med sig att under hela häktningstiden pröva förutsättningarna för häktning i ärendet 
och att i den bedömningen noga pröva proportionalitetsprincipen och dess ökade betydelse ju 
längre tid som går. Det innebär att efterhand kan denna betydelse till slut kan väga över. Trots 
att misstankenivån är lika hög samt att brottet är detsamma så kan ett frisläppande bli aktuellt. 

Bör man ha en tidsgräns för hur lång häktningstid som ska vara tillåten?

En sådan åtgärd skulle med all säkerhet begränsa de riktigt långa häktningstiderna. Vi har inte 
någon sådan gräns i Sverige. Jag är tveksam till om detta skulle vara effektivt då en sådan regel 
skulle behöva vara förenad med undantag för ärenden där en längre häktningstid anses befogad. 
Det då det alltid kommer finnas enstaka ärenden där det skulle vara direkt stötande att släppa 
en misstänkt fri särskilt då det rör sig om väldigt allvarliga brott. Vi har också domstolarnas 
skärpta proportionalitetsprövningar vilket i sig ger en begränsning av häktningstiden. Jag tror 
man bör finna andra vägar för att ytterligare begränsa häktningstiderna och då i de ärenden 
som inte är de allra allvarligaste. De med väldigt långa häktningstider är få till antalet och 
de stora vinsterna i kortare häktningstider nås i de mer vanliga målen som narkotikabrott, 
stöld, misshandel mm där en förkortning av häktningstiden med dagar eller veckor kan få stor 
betydelse.

Begränsa häktningstiderna genom ändrade arbetssätt och processer

Att sitta häktad under en längre tid påverkar den misstänkte och särskilt om det är kombinerat 
med restriktioner. Det kan innebära svårigheter att ta tillvara sin rätt då man far illa psykiskt. 
Det är viktigt att samtliga aktörer arbetar för att hålla nere häktningstiderna. Jens Rön har i 
en av sina teser anfört vikten av att man genom ändrade arbetssätt och processer håller nere 
häktningstiderna.

Jag tror att det är här som vi praktiker kan göra en hel del, utan att för den skull begära 
ändring av lagstiftningen. Vi disponerar våra processer och rutiner och har redan idag lagstöd 
för att vidta en hel del åtgärder.

Jag tänker här nämna några exempel på sådana åtgärder som jag tycker man kan 
diskutera.

Förundersökningsbegränsning
I Sverige finns möjligheten att förundersökningsbegränsa, d.v.s. att skriva bort en del misstankar 
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om brott redan under förundersökningen vilket innebär att de inte leder till lagföring. Vi har 
absolut förundersökningsplikt men det finns undantag t.ex. om personen redan är misstänkt 
för flera brott och det inte skulle påverka påföljden. Denna regel finns av processekonomiska 
skäl. Vid en begränsning så läggs resurserna på det som bör utredas vilket gör att man vinner 
tid och effektivitet. Det påverkar både utredningstiden men också förhandlingstiden i domstol. 
Fördelen med att förundersökningsbegränsa tidigt är att man begränsar bort brottsmisstankar 
innan dess att utredningsresurser lagts ner på dem. Oavsett hur regelverket ser ut så bör man 
som åklagare använda de verktyg som finns för att fokusera på de brott som behövs för en 
lagföring och väl avvägd påföljd och också våga ta till detta.  Det innebär avvägningar, att 
välja bort och göra bedömningar, men det får man inte ducka för. Det kan ibland från allmänhet 
och medier väcka kritik då man inte lagför personer för brott som denne kan begått, men 
risken för sådan kritik får inte avskräcka åklagaren från att använda denna möjlighet då det 
i förlängningen kan innebära kortare häktningstider men också att fler personer kan lagföras. 
Det sistnämnda då resurser frigörs som kan användas för att utreda brott mot andra personer. 
Och resurser är något vi inte har obegränsat av utan måste använda klokt och effektivt.

Effektivare förundersökning
I Sverige är vi åklagare förundersökningsledare i de ärenden där häktning blir aktuellt. Vi 
använder oss av polisens utredningsresurser för att bedriva utredningen. Som förundersöknings-
ledare kan man göra en hel del för att effektivisera utredningen och samtidigt spara på 
utredningsresurserna och rikta dem rätt. Enligt min uppfattning är det ett ansvar vi åklagare 
har, att rikta resurserna rätt och inte vidta utredningsåtgärder som inte är nödvändiga.

En åtgärd kan vara en strategi eller plan för hur utredningen ska bedrivas. Då undviker 
man att material samlas in med för brett anslag. Till detta en tidplan så man har klart för sig när 
olika åtgärder ska vidtas och när utredningen förväntas vara klar. Viktigt att man då samtidigt 
säkerställer tillräckliga utredningsresurser. 

Tidiga och tydliga direktiv med en gärningsbeskrivning så att man är överens om vad 
man ska fokusera på och var resurserna ska läggas. Man utreder de rekvisit som är aktuella och 
tar in relevant bevisning. 

Dubblering av åklagare kan vara av betydelse i de mer omfattande målen för att 
öka uthålligheten och få ner utredningstiden. Byte av åklagare riskerar annars att förlänga 
utredningen. Dubblering av åklagare är något vi ser allt mer av då de mer omfattande målen 
ökat i antal.

Undersöka möjligheten att dela upp stora utredningar för att på så sätt få ner 
utredningstiden och därmed undvika långa häktningstider och omfattande processer. Kan vara 
svårt då man behöver ha samtliga åtalspunkter eller tilltalade samtidigt för att visa ett modus, 
organisation eller annat men jag tror vi har förutsättningar att oftare än idag göra uppdelningar 
utan att riskera lagföringen.

Flera av dessa åtgärder ter sig enkla och självklara men jag vet av erfarenhet att 
det finns stort utrymme för att utveckla detta ytterligare. Det handlar om arbetsmetoder och 
att skapa rutiner för att på så sätt vinna tid under utredningen och minskad utredningstid är 
minskad häktningstid. 

Effektivare rättegång
Jag vill även lyfta fram domstolsprocessen där jag ser en möjlighet för samtliga aktörer, även 
åklagarna, att bidra så att den blir effektiv och inte längre än nödvändigt. Ett sammanträde vid 
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domstolen innan förhandlingen börjar där man går igenom den misstänktes inställning till åtalet 
möjliggör en anpassning av den bevisning som måste förebringas. En sådan möjlighet finns i 
Sverige. En planering av processen så att tiden används på bästa sätt och förhandlingstiden hålls 
nere. Detta är extra viktigt i de mer omfattande målen där processen kan pågå flera månader 
under vilken den tilltalade sitter häktad. Åklagarens medverkan är viktig vid denna planering 
men även försvararens som har kännedom om sin klient och dennes inställning till åtalet. 

Alternativ till häktning

Jens Rön har som avslutande tes att man kanske bör titta närmare på alternativ till häktning.
Vi har reseförbud som ett huvudalternativ till häktning. Det är ett självständigt 

tvångsmedel men också ett alternativ till häktning om det inte är nödvändigt med ett så ingripande 
frihetsberövande som just häktning. Reseförbud kombineras ofta med anmälningsskyldighet.

Reseförbud är inte heller i Sverige ett så vanligt tvångsmedel. Möjligen beroende på 
att inledningsvis vid ett frihetsberövande så föreligger ofta kollusionsfara och då är reseförbud 
väldigt sällan ett alternativ.

Vid långa häktningstider kan reseförbud efter en tid vara aktuellt vilket också Högsta 
domstolen kommit fram till i några fall då reseförbud fått ersätta häktning. 

Jag tror att det skulle finnas möjlighet att i ökad utsträckning använda sig av 
reseförbud särskilt i de fall där det inte föreligger kollusionsfara. Det som talar mot reseförbud 
är enkelheten att bege sig från landet vilket försvårar lagföring. Jag tror dock att den oron i 
vissa fall kanske överdrivs då det inte alltid är så lätt att lämna landet och bosätta sig någon 
annanstans under en längre tid. Vi har också idag ökade möjligheter att få personer överlämnade 
från ett annat land. Det är dock ett förfarande som ska genomföras och som kan ta tid och som 
bygger på att man vet var personen uppehåller sig. 

Avslutningsvis

Häktning är ett mycket ingripande tvångsmedel och i det ligger att det ska användas med 
försiktighet och efter noga övervägande av behovet och proportionaliteten. Det ställer 
särskilda krav på åklagarna och deras bedömning i det enskilda fallet. Samtidigt måste man 
som åklagare vara beredd att göra framställningar om häktning i de fall då man bedömer att 
skälen därför överväger. Som åklagare måste man våga vara offensiv samtidigt som man 
vinnlägger sig om att göra riktiga bedömningar. Det viktiga är att den bedömning man gör 
initialt ständigt omprövas då förutsättningarna kan ändras samt en lång häktningstid kan 
påverka proportionalitets bedömningen. Vi åklagare måste här ta vårt ansvar när det gäller att 
begränsa häktningstiden samtidigt som vi tar hänsyn till lagföringen. Svårigheten ligger här i 
denna avvägning. 

Det jag tror att vi ska utveckla mer och se över är våra möjligheter som vi har inom 
nuvarande lagstiftning att effektivisera förundersökningen. Får vi ner utredningstiden får vi 
också ner häktningstiden. Här har vi åklagare ett stort ansvar men även andra aktörer. Polisen 
genom resurssättningen så att utredningen löper på med skyndsamhet. De som ansvarar för t 
ex analys av narkotika och andra forensiska utredningar som ofta kan ta alltför lång tid och 
förlänga häktningstiden. 

Som man brukar säga, en förändring måste börja hos en själv och det är över den 
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som vi själva råder och kan ta initiativ till. Därför är metodutveckling så viktig och att vi inom 
myndigheten lägger ner tid på det för att i förlängningen bli effektivare.

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved redaksjonen: 

Det ble i diskusjonen vist til betydningen av reell overprøving av beslutninger om 
varetektsfengsling, og at ressurs- og kapasitetsbegrensninger i for stor grad kunne være 
årsaker til langvarig varetektsfengsling. Det ble også reist spørsmål om varetekt burde brukes 
i større utstrekning for å sikre at tiltalte medvirker til gjennomføring av rettergang. Fristregler 
kan tenkes å bidra til å få ned antallet langvarige varetektsopphold, og at dette kan tenkes 
å bli et tema i den pågående revisjonen av den norske straffeprosessloven. Alle aktører i 
straffesakskjeden har et ansvar for å begrense langvarige varetektsfengslinger.


