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Sammanfattning 
 

Sverige har vid ett flertal tillfällen de senaste åren kritiserats av CPT för den fre-

kventa användningen av restriktioner i samband med häktning. Restriktionerna 

är många gånger så strikta att den häktade isoleras i sin cell, vilket kan ge och i 

ett flertal fall har gett upphov till fysiska och psykiska skador. 

      Den tid under vilken isoleringen består tenderar i många fall att bli allt 

längre. I ett par uppmärksammade mål har personer suttit häktade med restrikt-

ioner i över två år. Sverige riskerar med dessa långa perioder av isolering att fäl-

las för brott mot Europakonventionen. Europadomstolen har förvisso tidigare 

haft en hög toleransnivå när det gäller isolering av misstänkta personer. Denna 

toleransnivå har dock sänkts något under senare år. Sverige riskerar därför att 

fällas till ansvar för brott mot Europakonventionens artikel 3.  

    De skador som isoleringen kan ge upphov till påverkar i många fall personens 

förmåga att försvara sig under rättegången. Det kan därför inte uteslutas att Sve-

rige vid en prövning skulle dömas även för brott mot Europakonventionens arti-

kel 6. 

      För att leva upp till CPT:s rekommendationer och undvika att hamna i Euro-

padomstolen har Sverige sedan CPT:s senaste besök vidtagit åtgärder för att 

sänka användningen av restriktioner och dessutom göra dem lindrigare. 

     Till att börja med har en möjlighet till överklagande av tingsrättens prövning 

av enskilda restriktioner införts i HäktL. Bestämmelsen har dock aldrig tilläm-

pats varför den praktiska betydelsen hittills har varit obefintlig. 

     Det har även föreslagits en ny lagregel i RB om ljud- och bilddokumentation 

av förhör under förundersökningen. Vid avvikande berättelser under huvud-

förhandlingen kan förhöret spelas upp istället för att åklagaren eller försvararen 

läser ur förundersökningsprotokollet. Härigenom ges rätten en bättre möjlighet 

att värdera förhörsutsagan när aspekter som mimik och röstläge hos den hörde 

kan beaktas. Förslagets primära syfte är inte att sänka användningen av restrikt-

ioner men detta kan bli en effekt av det. Bevisningen kan säkras på ett bättre sätt 

under förundersökningen varför behovet av restriktioner kommer minska. 
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     RÅ har dessutom låtit tillsätta en arbetsgrupp som har fått till uppgift att upp-

rättat en rapport med förslag på hur användningen av restriktioner kan minska 

och bli lindrigare för de häktade.  

    I rapporten föreslås bl.a. att åklagare ska få bättre utbildning avseende kollu-

sionsfara och behovet av restriktioner. Dessutom förslås utökade krav på moti-

vering av de omständigheter som föranleder en begäran om tillstånd till restrik-

tioner. Förslaget leder till ökad rättssäkerhet eftersom det ger den häktade och 

dennes försvarare bättre möjligheter att angripa meddelade restriktioner. 

     För att undvika isolering föreslås att häktade med restriktioner ska ha rätt till 

minst två timmars mänsklig kontakt varje dag. Förslaget är välkommet även om 

det kan bli svårt att administrera. Dessutom är det oklart hur förslaget förhåller 

sig till behovs- och proportionalitetsprincipen. 

    Ett annat förslag är att införa straffrabatt vid erkännande och medverkan vid 

den egna utredningen. Härigenom ges den häktade ett incitament att erkänna ti-

digt och därmed bli av med restriktionerna. Förslaget har lett till massiv kritik 

från försvararhåll eftersom det riskerar att leda till falska erkännanden. 

   Det föreslås även att ingående förhör ska hållas inför domaren redan under 

häktningsförhandlingen. Förslaget leder förvisso till att behovet av restriktioner 

minskar men det är på bekostnad av andra rättsstatliga principer.  

   I rapporten föreslås också en möjlighet till uppdelning av större mål med flera 

inblandade. Syftet är att förkorta häktningstiden i omfattande mål, där restrikt-

ioner nästan alltid meddelas. Förslaget är högst välkommet eftersom denna åt-

gärd hade kunnat leda till väsentligt kortare häktningstider i några av de mål där 

personer suttit häktade med restriktioner under mycket lång tid. 

     Slutligen föreslås en rad åtgärder som ska underlätta kontakten med om-

världen för personer som är häktade med restriktioner. Det rör sig bl.a. om ut-

ökade möjligheter till telefonsamtal och en snabbare brevgranskning. Dessa åt-

gärder medför att den svenska restriktionsanvändningen blir mer förenlig tidi-

gare nämnda artiklar i Europakonventionen. Härigenom minskar risken för en 

fällande dom mot Sverige i Europadomstolen. 
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Förord 
 

När det nu äntligen blev min tur att författa ett examensarbete i slutskedet av 

mina juridikstudier föll sig valet av häktning som ämnesområde ganska natur-

ligt. Ända sedan jag själv började arbeta på häktet i Nyköping för ett par år se-

dan och på nära håll fick uppleva hur människor påverkas av att sitta häktade 

med restriktioner har ämnet legat mig varmt om hjärtat. Jag har med egna ögon 

bevittnat de skador som drabbar personer som blir inlåsta på sju kvadratmeter 

och förvägras kontakt med andra människor. Med den självgodhet som råder här 

i landet avseende rättssäkerhet ställer jag mig ofta frågan hur det kan vara möj-

ligt att låsa in människor, som ännu inte är dömda, under dessa tuffa villkor i 

Sverige år 2014. Frågan leder minst sagt till eftertanke och förtjänar därför att 

utredas inom ramen för ett examensarbete. 

     I det här läget vill jag också passa på att tacka samtliga anställda vid den 

brottmålsbyrå där jag har gjort min uppsatspraktik. Ni har berikat uppsatsen med 

många intressanta tankar och funderingar. Ett stort tack ska ni ha! 

 

Nyköping i december 2014 

 

Emil Persson 
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Förkortningar 
 

CPT European Committee for the Prevention 

of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

Europadomstolen Den europeiska domstolen för de män-

skliga rättigheterna 

Europeiska Tortyrkonventionen 1987 års konvention till förhindrande av 

tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning 

F   Följande sida 

Ff   Flera följande sidor 

FN   Förenta Nationerna 

HD   Högsta Domstolen 

HäktF   Häktesförordningen (2010:2011) 

HäktL   Häkteslagen (2010:611) 

JO   Justitieombudsmannen 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

Prop.   Proposition 

RB   Rättegångsbalken (1942:720) 

RF   Regeringsformen (1974:152) 

RH   Rättsfall från hovrätten 

RÅ   Riksåklagaren  

SKL   Statens kriminaltekniska laboratorium 

SOU   Statens offentliga utredningar 

Svjt   Svensk juristtidning 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Den frekventa användningen av restriktioner vid häktning är något som Sverige 

har gjort sig känt för. Jämfört med andra europeiska länder ligger Sverige i topp 

vad gäller antalet häktade personer som ålagts restriktioner. Under 2013 medde-

lades restriktioner för 70 procent av de häktade. Sverige har vid ett flertal till-

fällen, senast år 2009, besökts av Europarådets tortyrkommitté, CPT, som vid 

varje besök har riktat kritik mot den frekventa användningen av restriktioner.1 

Efter besöken har CPT även gett förslag på hur restriktionsanvändningen kan 

sänkas och bli mer rättssäker. Trots att diskussioner och debatter har förekommit 

har inga förändringar i restriktionsanvändningen skett. Tvärtom har an-

vändningen bara ökat. 

      Under den senaste tiden har ett par uppmärksammade mål utspelat sig i 

svenska domstolar, där de misstänkta personerna suttit frihetsberövade med re-

striktioner under mycket lång tid. Brottsligheten i dessa mål har förvisso varit av 

allvarlig och komplicerad art, men de utdragna processerna har även föranletts 

av slarv hos de utredande myndigheterna.  

    I det ena av dessa mål, det s.k. Playa-målet, häktades ett antal personer miss-

tänkta för smuggling av över 700 kg kokain från Colombia. En av de åtalade i 

målet satt häktad med restriktioner i 637 dagar och var i princip isolerad i 851 

dagar till följd av att Kriminalvården säkerhetsklassade honom.2 En annan åtalad 

i målet satt häktad i över två år med restriktioner.  

     Även det s.k. södertäljemålet föranledde långa häktningstider. En bidragande 

orsak till detta var att tingsrättsförhandlingen var tvungen att tas om då det 

framkom uppgifter om att en nämndeman hade varit jävig i ärendet. En av de 

åtalade i målet satt häktad med restriktioner i nästan fyra år.3 

     Ett annat mål med långa häktningstider är det s.k. assistansmålet. I tingsrätten 

dömdes 34 personer för att genom bl.a. grova bedrägerier och grova bidragsbrott 

ha lurat till sig 29 miljoner kronor från Försäkringskassan. Målet pågår just nu i 

                                                
1 Nästa besök från CPT väntas år 2015. Se Pressmeddelande, ”www.cpt.coe.int/en/visits/2014-03-
20-eng.htm”. 
2 RH 2013:42. 
3 Se avräkningsunderlaget i Svea hovrätts dom av 2014-09-01 i mål B 8076-13. 
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Svea hovrätt och förväntas pågå till månadsskiftet april/maj 2015. De två huvud-

åtalade har suttit häktade med restriktioner sedan november 2012.4  

     Eftersom åklagarna med ett restriktionstillstånd i handen har möjlighet att 

förbjuda den häktade att ha kontakt såväl med personer på utsidan som med 

andra intagna, så leder restriktionerna i de allra flesta fall till isolering.5 Isolering 

förekommer även i andra länder, men i avsevärt lägre utsträckning. I exempelvis 

Danmark var år 2012 endast 2,4 procent av de häktade underkastade isolering 

och i Norge satt endast en person isolerad under längre tid än 89 dagar.6 Det 

framgår alltså att isoleringsfrekvensen är väsentligt högre i Sverige än i andra 

länder med liknande rättssystem.  

    Föga förvånande är det främst försvarsadvokater som genom åren har visat in-

tresse i frågan om den frekventa restriktionsanvändningen. Efter kritiken från de 

internationella organ som granskat situationen i Sveriges häkten har även rege-

ringen börjat ta frågan på allvar. Under den senaste tiden har dessutom 

Åklagarmyndigheten öppnat upp ögonen för problematiken. Det ledde till att RÅ 

satte samman den arbetsgrupp som fick till uppgift att arbeta fram ett förslag på 

hur häktning med restriktioner skulle minska. Arbetsgruppens resultat pre-

senterades i januari 2014. Sveriges domstolar har däremot helt ställt sig utanför 

debatten. 

 

1.2 Syfte 
Antalet mål där långa häktningstider kombineras med restriktioner blir allt van-

ligare i Sverige. Den här uppsatsens första syfte är därför att behandla frågan om 

den svenska restriktionsanvändningens förenlighet med bestämmelserna i Euro-

pakonventionen. 

     Genom årens lopp har Sverige på inrådan av CPT vidtagit flera åtgärder för 

att sänka andelen häktade med restriktioner utan att lyckas. Uppsatsens andra 

syfte är därför att undersöka hur användningen av restriktioner kan minska och 

bli lindrigare för de häktade utan att brottsutredningar omöjliggörs. Framförallt 

kommer de åtgärder som har vidtagits och föreslagits för framtiden sedan CPT:s 

senaste besök år 2009 att behandlas. 
                                                
4 Se avräkningsunderlaget i Södertälje tingsrätts dom av 2014-06-17 i mål B 2700-12. 
5 För definition, se avsnitt 1.6. 
6 Rigsadvokaten, ”www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Documents/isolationsfaengsling-rede-
goerelse-2012.pdf”, s. 4 samt Åklagarmyndighetens rapport, s. 37. 
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       Uppsatsen är skriven ur ett försvararperspektiv, vilket tydligt genomsyrar 

författarens inställning till användning av restriktioner. 

 

1.3 Frågeställningar 
I uppsatsen kommer två särskilda frågeställningar att behandlas, nämligen föl-

jande: 

• Är den praktiska tillämpningen av reglerna om häktning med restrik-

tioner i Sverige förenlig med Europakonventionen? 

• Hur kan restriktionsanvändningen minska och bli lindrigare för de häk-

tade, i enlighet med rekommendationerna från CPT? 

 

1.4 Avgränsningar 
Ämnet häktning innehåller många intressanta frågor som skulle kunna behandlas 

inom ramen för ett examensarbete i juridik. Denna uppsats är emellertid av-

gränsad till att beröra häktning med restriktioner. Anledningen är att den svenska 

restriktionsanvändningen i det närmaste utgör ett unikum i världen. Inget annat 

land är lika benäget att använda restriktioner vid häktning som Sverige. Därmed 

kommer exempelvis problemet med långa häktningstider endast behandlas om 

häktningen är förenad med restriktioner. 

       Vad gäller avsnittet om de svenska häktningsreglerna så är även det av-

gränsat till för restriktionsanvändningen relevanta delar. Avsnittet syftar alltså 

inte till att ge en uttömmande beskrivning av det svenska häktningssystemet. Re-

striktioner får endast meddelas när häktningen grundas på RB 24 kap. 1 och 3 

§§.  Eftersom häktning enligt RB 24 kap. 3 § inte är så vanligt förekommande 

och dessutom är begränsad till en kort tid behandlas inte den bestämmelsen när-

mare i uppsatsen. Uppsatsen kommer alltså fokusera på häktning enligt RB 24 

kap. 1 §. 

       Vid häktning av personer under 18 år gäller särskilda regler, både vad gäller 

häktningen och meddelandet av restriktioner. Av utrymmesskäl behandlas denna 

kategori därför inte särskilt i uppsatsen. Läsaren kan förlita sig på att de regel-

verk som beskrivs gäller för personer över 18 år.7 

                                                
7 För den som ändå intresserar sig för häktning av personer under 18 år rekommenderas avsnitt 
1.2.11 i Åklagarmyndighetens rapport. 
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       Det bör poängteras att uppsatsens författare snart är färdigutbildad jurist.  

Kunskaperna inom psykiatri och medicin är därmed begränsade. Avsnittet som 

behandlar de fysiska och psykiska skador som kan uppstå vid användning av re-

striktioner gör därför inte anspråk på att vara uttömmande. 

       I den del av uppsatsen som berör mänskliga rättigheter och internationell 

kritik mot den svenska restriktionsanvändningen kommer endast regelverk och 

organ som är knutna till Europarådet att behandlas. I det här fallet innebär det 

Europakonventionen och CPT.  

    Anledningen till att Europakonventionen valdes är att dess fri- och rättigheter 

gäller som lag i Sverige. Därmed kan Europakonventionen åberopas av en en-

skild såväl inför svensk domstol som inför Europadomstolen. Ett potentiellt brott 

mot Europakonventionen skulle kunna prövas av Europadomstolen varför det är 

intressant att studera den praxis som domstolen skapat på området genom åren.  

     Att just CPT valdes av de internationella organ som studerat situationen i 

svenska häkten beror på att de gör återbesök med jämna mellanrum.8 Härigenom 

går det att studera vilka åtgärder som har vidtagits efter varje besök och vilka åt-

gärder som återstår för att restriktionsanvändningen ska leva upp till CPT:s re-

kommendationer. Uttalanden från CPT kan dessutom ha viss bevisverkan när 

Europadomstolen prövar frågor om tortyr och omänsklig eller förnedrande be-

handling, varför det finns ett visst samband med Europakonventionen.9 

     Häktning med restriktioner innebär i de flesta fall att personer isoleras. De 

fri- och rättigheter i Europakonventionen som beskrivs nedan är därför sådana 

som kan bli relevanta vid isolering. Eftersom dessa rättigheter har ett mycket 

brett tillämpningsområde behandlas endast de delar som är relevanta för upp-

satsen. 

     

1.5 Metod och material 
Denna uppsats kan delas in i fyra delar och därför kommer metod och material 

att presenteras och diskuteras i varje del för sig. 

    I uppsatsens första del beskrivs vad som är gällande rätt avseende häktning 

med restriktioner i Sverige. Den metod som används i denna del är den tradi-
                                                
8 Andra internationella organ som har granskat de svenska häktena är FN:s tortyrkommitté och 
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Kritiken från dessa organ kan likställas med 
den kritik som CPT riktat mot den svenska restriktionsanvändningen. 
9 Se avsnitt 5.2.1. 
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tionella rättsdogmatiska metoden. Här vägs lag, förarbeten, praxis och doktrin 

mot varandra för att därigenom konstatera vad som utgör gällande rätt.    

    Utöver de traditionella rättskällorna beaktas det stora antalet uttalanden som 

JO har gjort på området. Förvisso kan dessa uttalanden inte räknas in bland 

rättskällorna men de beaktas ändå av åklagare och domare som beslutar om 

häktning. JO:s uttalanden bör därför inte bortses ifrån.  

    Även litteraturen på området är omfattande. Här används framförallt de stora 

standardverken på straffprocessens område, av bl.a. Ekelöf, Bylund, Diesen, Fit-

ger och Lindberg. Skillnaderna mellan dessa verk är små. I den del som be-

skriver legalitetsprincipen används dessutom litteratur från bl.a. Wiweka 

Warnling-Nerep och Thomas Bull, som är professorer i statsrätt.  

     Domstolspraxis från framförallt HD men även från hovrätterna är också täm-

ligen utbredd på häktningens område. Denna praxis beaktas därför också i upp-

satsen. Ett par av hovrättsavgörandena, och även det tingsrättsavgörande som 

finns angivet, syftar dock endast till att exemplifiera hur häktning med restrikt-

ioner i Sverige kan pågå under mycket lång tid. Dessa fall ska därför inte betrak-

tas som någon rättskälla. 

    Kriminalvårdens årsrapport används även i den första delen. Avsikten är att 

stödja påståendet att häktade med restriktioner i regel är underkastade isolering. 

Rapporten baseras på undersökningar gjorda vid landets samtliga häkten. Under-

sökningen genomförs genom att kriminalvårdare på häktena dokumenterar varje 

gång de har kontakt med de intagna, eller de intagna har kontakt med varandra. 

Eftersom dokumentationen lätt kan glömmas bort bör läsaren ha i åtanke att re-

sultatet inte med säkerhet behöver spegla verkligheten. 

    Uppsatsens andra del beskriver hur personer påverkas psykiskt och fysiskt av 

långvarig isolering. Syftet med denna del är att den ska ligga till grund för be-

dömningen av den svenska restriktionsanvändningens förenlighet med Europa-

konventionen. Eftersom uppgifterna är av psykiatrisk och medicinsk karaktär 

används här en tvärvetenskaplig metod.  

    Till att börja med används en undersökning gjord av tre psykologer på upp-

drag av Kriminalvården. Undersökningen gjordes för att granska hälsotillståndet 

hos personer som är häktade med restriktioner.  

     Därutöver används en intervju med Birgitta Winberg, som under 18 år arbetat 

som häktespräst vid Kronobergshäktet i Stockholm. I intervjun, som är gjord av 
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Magasinet Paragraf, berättar Winberg om hur restriktionerna har påverkat de 

häktade som hon har träffat genom åren.  

     Slutligen används en artikel om fysiska och psykiska effekter vid isolering, 

skriven av den amerikanske psykiatern Stuart Grassian, som var anställd vid 

Harvard University i 25 år.   

    Det bör poängteras att såväl rapporten från Kriminalvården som uttalandena 

från häktesprästen baseras på empiriska studier gjorda på Kronobergshäktet. Te-

oretiskt sett är det möjligt att förhållandena på detta häkte skiljer sig från för-

hållandena på andra häkten. Resultatet kan därför inte med säkerhet sägas vara 

representativt för hela landet.  

     När det gäller den del av Kriminalvårdens rapport som berör kvinnliga häk-

tade ska det tilläggas att antalet deltagande kvinnor var lågt. Det innebär givetvis 

att det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån dessa uppgifter. Läsaren 

uppmanas därför till försiktighet vid läsning av nämnda avsnitt. 

     Uppsatsens tredje del syftar till att beskriva hur Europakonventionen och 

CPT förhåller sig till restriktioner vid häktning. Här undersöks därför vad som är 

gällande rätt avseende häktning med restriktioner enligt Europakonventionen 

och CPT.  

     När det gäller Europakonventionen finns en hel del litteratur att tillgå. Kon-

ventionen tolkas helt och hållet utifrån Europadomstolens praxis. Litteraturen 

bygger därför på denna praxis, varför de olika böckerna inte skiljer sig så myck-

et åt. I uppsatsen används bl.a. litteratur av Hans Danelius, tidigare domare i 

Europadomstolen, Iain Cameron, professor i internationell rätt vid Uppsala uni-

versitet samt David I Fisher, professor i internationell rätt vid Stockholms uni-

versitet. Tillförlitligheten i litteraturen får därmed anses vara hög. Dessutom be-

handlas ett antal relevanta domar från Europadomstolen i sin helhet. 

    För att beskriva CPT:s syn på häktning med restriktioner används den stan-

dard som bygger på CPT:s samlade uttalanden efter besöken i medlemsländerna 

genom åren. I den beskrivs hur användningen av restriktioner får utformas vid 

frihetsberövanden. Uttalandena från CPT har därför stor betydelse för uppsatsen. 

     Den fjärde delen av uppsatsen handlar dels om den kritik som riktats mot an-

vändningen av restriktioner i Sverige och dels om de förändringar som gjorts 

och som föreslagits för att sänka användningen och underlätta för de häktade 

med restriktioner. När det gäller kritiken som riktats mot Sverige används rap-
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porterna från CPT:s besök här i landet. Vad gäller effektiviteten i de för-

ändringar som vidtagits och föreslagits används till stor del uttalande från yrkes-

verksamma försvarsadvokater. Eftersom uppsatsen är skriven ur ett försvarar-

perspektiv utgör synpunkter från praktiker på området en viktig del av arbetet. 

Ett varningens finger höjs dock för att dra allt för generella slutsatser utifrån 

dessa uttalanden. Inställningen kan variera beroende på vem som yttrar sig i frå-

gan.  

      Undersökningen om tillämpning av HäktL 6 kap. 4 § 3 st., som återfinns i 

den här delen, har genomförts genom att landets hovrätter har tillfrågats om an-

vändningen av nämnda lagrum. Frågan har besvarats av domstolssekreterare på 

respektive hovrätt. Det bör poängteras att hovrätternas datasystem inte möjliggör 

sökningar på specifika lagrum. De sökningar som har genomförts har istället 

gjorts på ordet ”restriktioner”, vilket har gett väldigt många träffar. Av träffarna 

har ett tiotal slumpvis utvalda överklaganden per hovrätt granskats. Dessa över-

klaganden sträcker sig från 2011, då HäktL infördes, fram till den 5 december 

2014 då undersökningen genomfördes. Eftersom samtliga överklaganden inte 

har granskats finns en viss risk för att överklaganden enligt HäktL 6 kap. 4 § 3 

st. gömmer sig bland de mål som inte har gåtts igenom.  

 

1.6 Terminologi 
I denna uppsats används termen isolering vid ett flertal tillfällen. Eftersom be-

greppet saknar enhetlig betydelse har jag valt att anamma den definition som FN 

använder. Enligt FN innebär isolering alla de förfaranden där en frihetsberövad 

person hålls isolerad från övriga människor, förutom fångvakter, under minst 22 

timmar per dygn.10 

 

 

 

 

 
                                                
10 Mendez, Juan E, ”www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40097#.VJgH86ADM”. 
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2. Häktning i Sverige 
 

2.1 Principer för tvångsmedelsanvändning 
 

2.1.1 Inledning 
Eftersom all användning av tvångsmedel innebär en avvägning mellan sam-

hällets intresse av att bekämpa brottslighet och den enskilda individens krav på 

integritet och rättssäkerhet, har det utvecklats ett antal allmänna principer som 

ska tillämpas vid tvångsmedelsanvändning. Vissa är lagfästa medan andra har 

utvecklats i praxis.  

 

2.1.2 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen innebär att all utövning av offentlig makt kräver författ-

ningsstöd. Principen, som även kallas normbundenhetens princip, går att utläsa 

ur RF 1 kap. 1 § 3 st., där det står att den ”offentliga makten utövas under lagar-

na”.11 Användning av tvångsmedel kräver alltså uttryckligt lagstöd. 

    I RF 2 kap. räknas vissa grundläggande fri- och rättigheter upp. Några av 

dessa är s.k. relativa rättigheter och kan begränsas med stöd av lag enligt RF 2 

kap. 20 §. Detta förutsätter att begränsningen lever upp till kraven i RF 2 kap. 21 

§. En av dessa rättigheter är RF 2 kap. 8 § om skydd mot frihetsberövande. Ef-

tersom häktning är en så ingripande åtgärd har lagstiftaren valt att slå fast en le-

galitetsgrundsats i RB 24 kap. 23 §.12 I bestämmelsen anges att ingen får hållas i 

förvar om det inte finns stöd i lag för det, oavsett om samtycke föreligger. 

     De lagar som begränsar skyddet i RF 2 kap. ska vara precisa och sakna vaga, 

obestämda och mångtydiga rekvisit. Dessa regler får inte utvidgas genom exten-

siv tolkning och dessutom råder förbud mot analogier.13 Detta är en förutsättning 

för att tillämpningen av reglerna ska bli enhetlig och likformig. Härmed undviks 

godtyckliga, slumpmässiga och överraskande ingripanden, som hotar den all-

männa rättssäkerheten i samhället.14 För att sådana hot ska kunna elimineras 

krävs också att beslutsfattarna är restriktiva vid användning av tvångsmedel. En 
                                                
11 Se bl.a. Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel, s. 39 samt Bull & Sterzel, s. 53 f. 
12 Bring & Diesen, s. 275, not 35. 
13 Se bl.a. Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 47 samt Bull & Sterzel, s. 54. 
14 Bylund, s. 56. 
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extensiv rättstillämpning eller rent regelmissbruk får inte förekomma på detta 

område.15 

 

2.1.3 Ändamålsprincipen 
Ändamålsprincipen innebär att tvångsmedel endast får användas för de syften 

som anges i lag. Principen härleds ur RF 2 kap. 21 §, där det framgår att be-

gränsningar i de grundläggande fri- och rättigheterna endast får göras för ända-

mål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Sådana begränsningar får 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt för de ändamål som föranlett dem.16 

     I lagstiftningen återspeglas ändamålsprincipen genom att det för varje 

tvångsmedel är angivet för vilka ändamål de får användas. Häktning får t.ex. 

endast användas för att undvika att den misstänkte avviker, försvårar ut-

redningen eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Eftersom ändamålsprincipen 

ställer krav på att användningen av ett visst tvångsmedel ligger inom dess ut-

tryckliga tillämpningsområde, kan ändamålsprincipen sägas vara överordnad be-

hovs- och proportionalitetsprincipen. Först om ändamålet är tillåtet kan det be-

dömas om tvångsmedlet faktiskt behövs och är proportionerligt.17 

 

2.1.4 Behovsprincipen 
Behovsprincipen innebär att ett tvångsmedel bara får användas om det verkligen 

finns ett behov av det och det avsedda resultatet inte kan uppnås med andra, 

mindre ingripande åtgärder. Tvångsmedlet ska alltså vara såväl nödvändigt som 

verkningsfullt för att få användas.18 Åtgärder som uteslutande syftar till att göra 

myndigheters arbete lättare eller bekvämare anses strida mot behovsprincipen.19 

     Vid häktning får behovsprincipen betydelse för frågan om det inte är till-

räckligt att meddela reseförbud mot den misstänkte.20 

     När det inte längre finns behov av ett tvångsmedel, eller detta kan ersättas av 

något mindre ingripande, ska det genast upphöra. Vid ett flertal tillfällen har HD 

                                                
15 Se bl.a. SOU 2002:87 s. 369 ff. 
16 Lindberg, s. 22. 
17 Lindberg, s. 23.  
18 Se bl.a Bring & Diesen, s. 276 samt Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 48. 
19 JO 1997/98 s.133. 
20 Lindberg, s. 25.  
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beslutat att upphäva häktning, eftersom häktningstiden riskerat överskrida läng-

den på den påföljd som kunde komma att utdömas för brotten i fråga.21 

 

2.1.5 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen innebär att ett tvångsmedel endast får användas om 

arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten i ingripandet står i rimlig proport-

ion till det önskade målet. Tvångsmedlet får användas endast om skälen som ta-

lar för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär.22 Pro-

portionalitetsprincipen fokuserar alltså främst på de negativa verkningar som an-

vändningen av tvångsmedlet kan innebära för den enskilda. Detta gäller skador 

såväl för den som tvångsmedlet riktar sig mot som för tredje man. Principen är 

numera uttryckligen reglerad i RB kap 24-28. Trots avsaknad av lagstöd anses 

den gälla även vid tvångsingripanden som vidtas med stöd av RB kap 23.23  

     Det föreligger ett nära samband mellan behovs- och proportionalitets-

principen. En åtgärd som strider mot behovsprincipen strider normalt också mot 

proportionalitetsprincipen.24 

     Eftersom beaktande av proportionalitetsprincipen är en uttrycklig förutsätt-

ning för häktning, kommer principen behandlas utförligare nedan.25 

 

2.2 Beviskraven skälig misstanke och sannolika skäl 

 

2.2.1 Skälig misstanke 
Det beviskrav som gäller för de flesta tvångsmedel är skälig misstanke. När skä-

lig misstanke har uppnåtts förändras förundersökningen från att tidigare ha av-

sett spaningsarbete till att nu rikta sig mot en person. Givetvis kan det även gälla 

flera personer om de misstänks ha begått gärningen ihop. Sannolikheten för att 

den eller de misstänkta är skyldiga ska därför vara högre än 50 procent, vilket 

överensstämmer med uttrycket ”reasonable suspicion” i Europakonventionen ar-

tikel 5:1 c.26  

                                                
21 Se bl.a. NJA 1979 s. 261, NJA 1983 s. 610, NJA 1984 s. 559 och NJA 1987 s. 878.   
22 Lindberg, s. 28 f samt Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 47. 
23 Prop. 1988/89:124 s. 28. 
24 Se bl.a. JO 1987/88 s. 64 och JO 1988/89 s. 47 och 60. 
25 Se avsnitt 2.4. 
26 Bring & Diesen, s. 169.  
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       En generell beskrivning av skälig misstanke torde inte vara möjlig att ge. 

Allmänt brukar det dock för skälig misstanke krävas att det föreligger konkreta, 

objektivt underbyggda omständigheter som med en viss styrka pekar på att den 

misstänkte har begått brottet.27 Av den anledningen kan skälig misstanke aldrig 

uppnås endast genom hjälpfakta. Det krävs alltid något bevisfaktum eller indi-

cium att utgå ifrån. Polisens bakgrundsinformation om personer som de tidigare 

haft att göra med kan alltså inte ensamt konstituera skälig misstanke för ett 

brott.28 

     Normalt uppstår skälig misstanke när en person på goda grunder namnger en 

person som misstänkt. Det krävs emellertid att uppgifterna verkar trovärdiga och 

kan kontrolleras.29 Vid anonyma anmälningar är kraven dock högre för att skälig 

misstanke ska uppnås.30 

 

2.2.2 Sannolika skäl 
Sannolika skäl är det beviskrav som ligger strax ovanför skälig misstanke. Vad 

som utgör sannolika skäl är givetvis svårt att uttrycka generellt. För att bevis-

kravet ska vara uppfyllt torde det dock krävas övertygande bevisning om skul-

dens sannolikhet.31 Misstanken måste grunda sig på den bevisning som före-

ligger och får inte bygga endast på gissningar och subjektiva antaganden om den 

misstänktes förflutna.32  

    Ett eget erkännande från den misstänkte är normalt sett tillräckligt för att san-

nolika skäl ska föreligga, såtillvida inget särskilt talar emot erkännandets riktig-

het.33 Andra bevismedel som vanligtvis räcker för sannolika skäl är video- och 

fotodokumentationer, teknisk bevisning eller flera detaljerade vittnesmål med 

hög trovärdighet. Enstaka vittnesmål får bedömas från fall till fall. Hovrätten har 

dock slagit fast att ett påstående från åklagaren om att ett icke namngivet vittne 

pekat ut en person som gärningsman inte var tillräckligt för sannolika skäl.34  

                                                
27 Se bl.a. JO 1998/99 s. 107 (s.112). 
28 Bring & Diesen, s. 162 f samt JO 1992/93 s. 204 och 1993/94 s. 101. 
29 Bring & Diesen, s. 163 f.  
30 JO 1990/91 s. 80. 
31 Se bl.a. JO 1953 s. 325 (s.327) och JO 1957 s. 13 (s. 49). 
32 Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 55. 
33 JO 1975 s. 219 (s. 231) och JO 1953 s. 325 (s. 327). 
34 RH 1995:76. 
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   Det brukar påstås att det vid sannolika skäl är ungefär 75 procent säkert att den 

misstänkte är skyldig.35 

 

2.3 Häktning enligt huvudregeln 
 

2.3.1 Förutsättningarna i RB 24 kap. 1 § 1 st. 
I RB 24 kap. 1 § 1 st. framgår förutsättningarna för häktning enligt den s.k. hu-

vudregeln. Denna regel är fakultativ, vilket innebär att häktning får användas om 

förutsättningarna i första stycket är uppfyllda. 

      Till att börja med krävs att det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller 

däröver. Anknytningen till straffskalan innebär att det endast måste vara möjligt 

att döma till ett straff på ett år eller mer. Det spelar i princip ingen roll om det 

krävs försvårande omständigheter för att ett straff på ett år eller där över ska 

kunna utdömas.36 

      Det andra kravet som uppställs i första stycket är att misstankegraden uppnår 

sannolika skäl. Av de tvångsmedel som RB erbjuder är det endast häktning som 

kräver detta högt ställda beviskrav. Vid användning av övriga tvångsmedel är 

det tillräckligt med skälig misstanke.  

     Förutom ovan uppställda krav krävs det för häktning enligt huvudregeln att 

det finns ”risk” för att något s.k. särskilt häktningsskäl kommer att uppfyllas. Att 

risk föreligger är troligtvis ett av de lägst ställda beviskraven för straffprocessens 

del.37 Det krävs ingen sannolikhetsövervikt för att beviskravet ska vara uppfyllt.  

Däremot krävs att risken är konkret och verkligen beaktansvärd, dvs. något man 

på allvar har att räkna med.38 Vid bedömningen ska rätten beakta omständigheter 

som den misstänktes bostads-, arbets- och familjeförhållanden, omständig-

heterna kring brottet samt tidigare brottslig belastning.39  

 

 

 

                                                
35 Bring & Diesen, s. 175. 
36 Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 53 f. 
37 Ibid, s. 56. 
38 Prop 1986/87:112 s. 71 och 102. 
39 Lindell, Eklund, Asp & Andersson, s. 64. 
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2.3.2 De särskilda häktningsskälen 
 

2.3.2.1 Allmänt om de särskilda häktningsskälen 
De särskilda häktningsskälen som anges i huvudregeln är flyktfara, kollusions-

fara och recidivfara. Rekvisiten är alternativa. Det är dock vanligt att flera av 

dem kumuleras. Häktningsskälen innebär att en bedömning ska göras av den 

misstänktes agerande om denne förblir på fri fot.40 

      

2.3.2.2 Flyktfara 
Det första av de särskilda häktningsskäl som anges är flyktfara, vilket innebär 

risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring. 

Med detta menas att den misstänkte flyttar till annan ort eller håller sig gömd i 

syfte att försvåra eller omöjliggöra ett inställande. Syftet måste alltså vara il-

lojalt. Det är t.ex. inte häktningsgrundande att bege sig på en normal tjänsteresa 

eller att byta bostadsort om detta påkallas av sociala förhållanden. Vidare räcker 

det inte med att myndigheternas arbete försvåras. Det krävs istället att deras ar-

bete omöjliggörs eller försvåras avsevärt för att häktningsskälet ska bli tillämp-

bart.41 Häktning ska inte tillämpas på denna grund för att en person tidigare inte 

har brytt sig om kallelser, vilket föranlett inställda domstolsförhandlingar. I så 

fall ska hämtning med polisens försorg användas.42 

     

2.3.2.3 Kollusionsfara 
Det andra särskilda häktningsskälet är kollusionsfara, vilket betyder att det före-

ligger risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar 

sakens utredning. Här handlar det enbart om att säkra bevisning i målet. De åt-

gärder som detta häktningsskäl är tänkt att förhindra är t.ex. att den misstänkte 

undanröjer spår på brottsplatsen, att bevisning göms undan eller förstörs samt att 

den misstänkte försöker påverka medmisstänkta och vittnen. Det bör poängteras 

att endast illojala kontakter med vittnen etc. får förhindras. Normala kontakter 

för att förbereda sitt försvar betraktas inte som kollusiva.43     

                                                
40 Bring & Diesen, s. 353. 
41 Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 57. 
42 JO 1983/84:56. 
43 Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 58. 
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     Om den misstänkte har erkänt och erkännandet har stöd i annan bevisning el-

ler om bevissäkring har skett på annat sätt, t.ex. genom beslag, föreligger nor-

malt inte kollusionsfara. Det bör dock hållas i minnet att ett erkännande senare 

kan tas tillbaka varför kollusionsfara fortfarande kan bestå. Extra vanskligt är det 

om flera misstänkta i ett mål har erkänt. Om häktningen hävs ges dessa en chans 

att prata ihop sig om en historia som kan förta värdet av exempelvis vittnesutsa-

gor.44  

     I regel minskar kollusionsfaran vartefter utredningen fortskrider. Efter åtals 

väckande är den i allmänhet undanröjd. När bevisupptagningen ägt rum inför 

domstol torde endast undantagsvis kunna påstås att det föreligger kollusions-

fara.45 

     Vid häktning på denna grund kan åklagaren begära rättens medgivande att 

meddela restriktioner enligt RB 24 kap. 5 a §.46 

      

2.3.2.4 Recidivfara 
Det tredje särskilda häktningsskälet är recidivfara, som aktualiseras om det finns 

risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. Bestämmelsen 

gäller främst återfall i brott som riktar sig mot eller medför fara för annans liv, 

hälsa eller egendom eller i övrigt kränker annans personliga integritet. Som ex-

empel på sådana brott nämns särskilt misshandel, olaga hot och bostadsinbrott.47 

Tre krav har utvecklats för att kunna häkta en person med stöd av denna be-

stämmelse. 

      a) Återfallsrisken ska avse samma eller liknande brottslighet som det häkt-

ningsgrundande brottet. 

      b) Det brott som den misstänkte befaras återfalla i måste vara häktnings-

grundande enligt huvudregeln. 

      c) Prognosen om återfall får endast avse tiden fram till att den häktade döms 

i målet. Brottslighet som befaras äga rum senare än häktningstidens utgång får 

alltså inte tas med i beräkningen. 48 

 
                                                
44 Bring & Diesen, s. 354 och Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, 24:11. 
45 Se avsnitt 3.5 och Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, 24:11. 
46 Se avsnitt 3.2. 
47 Prop. 1986/87:112 s. 30 och s. 71. 
48 Ibid, s. 101. 
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2.4 Obligatorisk häktning 
I RB 24 kap. 1 § 2 st. framgår förutsättningarna för när häktning ska tillämpas 

enligt den obligatoriska regeln. Om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i två år, ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl för 

häktning saknas. Bestämmelsen tar alltså sikte på grövre brottslighet där det pre-

sumeras att det långa straff som den misstänkte riskerar medför att flyktfara och 

kollusionsfara föreligger per automatik.49 Regeln benämns ofta som ”semi-

obligatorisk” eftersom häktning inte får ske om den misstänkte uppenbart kan 

bevisa att inget av de särskilda häktningsskälen i första stycket föreligger.50  

     Kravet på att skäl till häktning uppenbart ska saknas är högt ställt. I NJA 

1985 s. 868 konstaterade HD att det inte var tillräckligt att en våldtäktsmisstänkt 

person styrkte att han hade fast jobb och levde under ordnade förhållanden i öv-

rigt för att bryta presumtionen. Däremot har det i NJA 1979 s. 425 fastslagits att 

omständigheter som svår sjukdom eller att den misstänkte befinner sig på krimi-

nalvårdsanstalt kan föranleda att skäl till häktning uppenbart saknas. 

     Viss kritik har riktats mot bestämmelsen om obligatorisk häktning. Bylund 

menar att det inte borde vara några problem för landets åklagare att bevisa före-

komsten av risk för flykt eller kollusion i de fall det verkligen föreligger, på 

samma sätt som vid häktning enligt huvudregeln. Uppenbarhetsrekvisitet medför 

istället svårigheter för de misstänkta att bevisa att risk för flykt eller kollusion 

inte föreligger.51 Eftersom den misstänkte berövas sin frihet på ett sätt som lik-

nar straffverkställighet innan dom har regeln rentav påståtts stå i strid med Euro-

pakonventionen.52 

 

2.5 Proportionalitetsprincipen i RB 24 kap. 1 § 3 st. 
I likhet med all tvångsmedelsanvändning ska vid häktning en proportionalitets-

prövning göras. Lagstöd för detta finns i RB 24 kap. 1 § 3 st., där det framgår att 

häktning endast får ske om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i 

övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående in-

tresse. Åklagaren och rätten måste alltså överväga om behovet av det frihets-

                                                
49 Bring & Diesen, s. 355. 
50 Ibid, s. 355, not 37. 
51 Ekelöf, Bylund & Edelstam, s. 61. 
52 Se Peter Nobels uttalande i SOU 1985:27 s. 203. 
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berövandet som sker för att säkra lagföringen av ett brott väger tyngre än de olä-

genheter åtgärden medför för den häktade och personer i dennes närhet. Om så 

inte är fallet får personen inte häktas. Framkommer detta när personen redan bli-

vit häktad ska denne genast bli försatt på fri fot. Prövningen ska alltså göras lö-

pande under hela den tid som frihetsberövandet fortgår, även om frågan främst 

aktualiseras vid omhäktningsförhandlingar.  

     I NJA 2011 s. 518 förde HD ett resonemang om proportionalitetsprincipen 

när det gäller häktningstidens längd. Det konstaterades att vid frågan om fortsatt 

häktning ska hänsyn tas till hur länge personen suttit frihetsberövad samt hur 

länge behovet av häktning kan förväntas bestå. Ju längre frihetsberövandet har 

bestått, desto starkare skäl måste anföras för att personen inte ska bli försatt på 

fri fot. De utredningssvårigheter som kan vara förenade med framförallt allvarli-

gare brottslighet är något som bör tas med i bedömningen. En annan faktor som 

inverkar på bedömningen är hur de myndigheter som är inblandade har uppfyllt 

sina krav på en snabb handläggning för att hålla häktningstiden så kort som möj-

ligt. Om myndigheternas arbete av någon anledning har förhalats är detta en om-

ständighet som inte bör gå ut över den misstänkte. Bedömningen bör även inne-

hålla en prognos över myndigheternas fortsatta arbete.  

     I det aktuella fallet hade personen suttit häktad i över tre år, varav ärendet 

under de två senaste åren hade legat hos Europadomstolen utan att hand-

läggningen där hade påbörjats. Enligt HD krävdes i ett sådant fall alldeles sär-

skilda skäl för fortsatt häktning. Sådana skäl ansågs inte föreligga trots att per-

sonen med största sannolikhet skulle utlämnas till främmande stat samt att öv-

riga effektiva tvångsmedel saknades. Häktningen hävdes. 

      I RH 1987:73 blev den häktade personen också försatt på fri fot med an-

ledning av fördröjd handläggningstid. En trasig maskin hos SKL fördröjde ana-

lysen av det narkotikapreparat som den häktade personen var misstänkt för att ha 

framställt. Eftersom felet inte kunde ligga den misstänkte till last försattes han 

på fri fot, trots att såväl kollusions- som recidivfara fortfarande förelåg.  

       Även i Playa-målet ledde den långdragna processen till att häktningen häv-

des för en av de misstänkta. Personen, som dömts till åtta års fängelse i tings-

rätten, hade suttit häktad i två år och fyra månader, varav ett år och nio månader 

med restriktioner. Även efter att restriktionerna hade släppts hade åtskilliga kon-

trollåtgärder vidtagits mot personen, vilket i praktiken innebar att restriktionerna 
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kvarstod. Eftersom målet beräknades pågå ytterligare åtta månader i hovrätten 

hävdes häktningen och ersattes med reseförbud och anmälningsskyldighet.53 

     Trots att proportionalitetsprincipen saknade uttryckligt lagstöd fram till 1989 

så tillämpades den vid tvångsmedelsanvändning även tidigare.54 Införandet mo-

tiverades med att det är en fördel om principerna för tvångsmedelsanvändning 

tydligt framgår i lagtexten. Det underlättar för dem som har att tillämpa tvångs-

medelsbestämmelserna, eftersom det alltid är svårare att hänvisa till mer eller 

mindre underförstådda rättsgrundsatser.55 

       Redan före införandet av proportionalitetsprincipen i RB 24 kap. 1 § 3 st., 

fanns en specialregel i RB 24 kap. 4 § som inskränker möjligheten till häktning 

av underåriga, gamla och sjuka personer. Bestämmelsen, som fortfarande finns 

kvar, ska närmast framstå som en precisering av proportionalitetsprincipen i 

fråga om den personkrets som regleras i paragrafen.56 

 

2.6 Tid för åtal och omhäktning 
Enligt RB 24 kap. 18 § 1 st. ska, om åtal inte redan är väckt när häktnings-

förhandlingen hålls, rätten sätta ut en tid då åtal senast ska vara väckt. Den tiden 

får inte vara längre än vad som är oundgängligen nödvändigt och får inte över-

stiga två veckor. Om utredningen inte är färdigställd inom den utsatta tidsfristen 

har åklagaren möjlighet att begära förlängning av åtalstiden, förutsatt att begäran 

görs hos rätten innan åtalstiden löper ut. Den misstänkte och dennes försvarare 

ska om möjligt få tillfälle att yttra sig i frågan. Visar det sig av någon anledning 

vara omöjligt att inhämta den misstänktes eller försvararens yttrande så är det 

bättre att meddela beslut på något bräckligare underlag än att dröja med av-

görandet.57  

     Om åtal inte väckts inom den utsatta tiden och åklagaren inte har begärt för-

längning av åtalstiden ska den häktade genast försättas på fri fot enligt RB 24 

kap. 20 § p 1. Åtalsförlängning får medges med två veckor. Om detta inte är till-

räckligt ska rätten hålla ny förhandling med högst två veckors mellanrum för att 

särskilt se till att utredningen bedrivs så skyndsamt som möjligt. Längre tids 
                                                
53 RH 2013:42. 
54 Se bl.a. NJA 1985 s. 20 och NJA 1986 s. 770. 
55 Föredragandens uttalande i prop. 1988/89:124 s. 27. 
56 JO 1992/93 s. 176. 
57 JO 1986/87 s. 27. 
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mellanrum får bestämmas om det är uppenbart att en förhandling inom två veck-

or skulle vara utan betydelse. Av lagtexten framgår alltså att förutsättningarna 

för att frångå huvudregeln om två veckors mellanrum är mycket begränsade. Ju 

längre tiden går desto viktigare är det att rätten kontrollerar att utredningen bed-

rivs med skyndsamhet och att häktningsskälen kvarstår.58  

     Särskilt viktigt är det att tvåveckorsregeln upprätthålls när den misstänkte be-

gärt att omhäktningsförhandling ska hållas. Om den misstänkte framför något 

konkret skäl till varför denne motsätter sig en förlängning kan enligt JO en om-

häktningsförhandling nästan aldrig vara uppenbart utan betydelse. Endast om 

den misstänkte motsätter sig förlängning utan att ange några konkreta skäl ska 

domstolen pröva om det av åklagaren tillhandahållna materialet är tillräckligt för 

att göra en bedömning utan att en förhandling hålls. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
58 NJA 1997 s. 368. 
59 JO 2005/06 s. 43. 
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3. Restriktioner 
 

3.1 Omedelbarhetsprincipen och principen om bevisomedelbar-

het 
En grundläggande processrättslig princip i Sverige är omedelbarhetsprincipen, 

som innebär att en dom ska grundas på det som förekommit vid huvud-

förhandlingen. För brottmålens del regleras omedelbarhetsprincipen i RB 30 

kap. 2 §. Principen innebär att rätten inte får grunda sin dom på uppgifter i för-

undersökningsprotokollet om dessa inte omnämns eller hänvisas till under hu-

vudförhandlingen. Syftet med omedelbarhetsprincipen är att säkerställa kon-

centrationen av bevismaterialet till huvudförhandlingen för att på så sätt skapa 

goda förutsättningar för en värdering av hela materialet i ett sammanhang.60 

    En princip som lätt blandas ihop med omedelbarhetsprincipen är principen om 

bevisomedelbarhet. Denna princip, som utläses ur RB 35 kap. 8 §, syftar precis 

som omedelbarhetsprincipen till att möjliggöra en så säker bevisvärdering som 

möjligt.61 Principen om bevisomedelbarhet innebär att bevisningen som huvud-

regel ska läggas fram i sin mest omedelbara form. Detta innebär att de personer 

som hörts under förundersökningen måste höras igen under huvudförhandlingen 

för att deras berättelser ska utgöra bevismaterial. Det råder därmed förbud mot 

åberopande av skriftliga berättelser, s.k. vittnesattester. Förbudet gäller även om 

uppgifterna tagits in i ett förundersökningsprotokoll.62 

    Undantag till principen om bevisomedelbarhet medges i RB 35 kap. 14 § och 

RB 36 kap. 16 § 2 st. Den förra av dessa bestämmelser godkänner skriftliga be-

rättelser under vissa förutsättningar om förhörspersonen inte kan närvara vid hu-

vudförhandlingen. Den senare, som används oftare, innebär att uppläsning ur 

förundersökningsprotokollet tillåts om förhörspersonen avviker från vad som 

sagts under tidigare förhör eller vägrar yttra sig i rätten. Protokollutsagan blir 

därmed processmaterial i de delar som läses upp.  

 

 

                                                
60 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 28. 
61 Ibid, s. 44. 
62 Bring & Diesen, s. 531. 
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3.2 Allmänt om restriktioner 
När rätten beslutar att en person ska häktas med kollusionsfara som grund ska 

åklagaren, om denne begär det, ges tillstånd att meddela restriktioner enligt RB 

24 kap. 5 a §. Restriktioner innebär att den misstänktes kontakter med om-

världen inskränks för att förhindra åtgärder som kan vara till men för ut-

redningen av brottet.      

     Om rätten godkänner åklagarens begäran om restriktioner är det sedan upp 

till åklagaren att avgöra vilka av de i HäktL 6 kap. 2 § uppräknade restrik-

tionerna som ska användas. Dessa restriktioner, som beskrivs närmare nedan, är 

de enda som åklagaren har att tillgå.63 

      Om någon särskild omständighet inträffar som medför att åklagaren senare 

måste meddela restriktioner för att inte bevisning ska förstöras, kan åklagaren in-

terimistiskt ålägga den häktade restriktioner. I så fall måste åklagaren samma 

dag, eller senast dagen efter, begära rättens prövning av beslutet. Rätten ska så 

snart som möjligt, och senast inom en vecka, hålla förhandling i frågan enligt 

RB 24 kap. 5 a § 2 st. 

       Vid varje omhäktning, förordnande att någon ska kvarbli i häkte eller vid 

förlängning av tiden för åtal ska restriktionsfrågan prövas separat. Det krävs att 

åklagaren uttryckligen begär att få fortsatt tillstånd att meddela restriktioner samt 

anger grunderna för detta. Åklagaren kan därmed inte lämna över till tingsrätten 

att bedöma behovet av fortsatta restriktioner.64 

     Om åklagaren beslutar att meddela restriktioner ska omständigheterna bakom 

beslutet dokumenteras enligt HäktF 23 §. Här ställs krav på att de konkreta för-

hållanden som ligger till grund för restriktionsbeslutet ska anges.65 Av HäktF 23 

§ 2 st. framgår att den häktade har rätt att ta del av dokumentationen i den ut-

sträckning det kan ske utan men för utredningen. 

     Enligt HäktL 1 kap. 6 § ska en häktad person inte utsättas för mer in-

skränkningar i sin frihet än vad ändamålet samt ordning och säkerhet kräver. Om 

en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas. Varje beslut om re-

striktioner ska alltså föregås av en proportionalitetsbedömning. Dessutom fram-

går av HäktL 1 kap. 5 § att varje häktad ska behandlas så att negativa följder av 

                                                
63 Lindberg, s. 799. 
64 Se NJA 2004 s. 547. 
65 ÅFS 2005:29. 
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frihetsberövandet motverkas. Utgångspunkten vid användning av restriktioner är 

därför att så få häktade som möjligt ska ha restriktioner, att restriktionerna ska 

gälla så kort tid som möjligt samt att de enskilda restriktionsbesluten inte ska 

vara mer ingripande än nödvändigt.66  

      Även om en häktad har ålagts restriktioner, innebär det inte nödvändigtvis att 

den eller de rättigheter som berörs är helt inskränkta. Det innebär bara att den 

som prövar tillämpningen av restriktionerna vid varje tillfälle ska ta ställning till 

och, när så är nödvändigt, hindra kontakter som omfattas av restriktionerna. 

Åklagaren kan medge undantag i beslutade restriktioner och t.ex. låta en intagen 

umgås med någon annan intagen eller ge tillstånd till vissa telefonsamtal. Ett re-

striktionsbeslut behöver alltså inte vara absolut.67  

       Det finns inte heller några formella krav på att häktning med kollusionsfara 

som grund måste kombineras med restriktioner. I vissa fall kan det vara till-

räckligt att den misstänkte hålls inlåst för att förhindra denne från att förstöra 

bevis eller försvåra utredningen. Ett exempel på detta kan vara sexualbrott mot 

barn där den misstänkte och målsäganden inte känner varandra. I ett sådant fall 

kan det tänkas att den misstänkte endast på fri fot kan kontakta målsäganden och 

därmed försvåra utredningen, varför ett frihetsberövande kan vara fullt till-

räckligt.68 I de flesta fall där det inte finns skäl att meddela restriktioner är det 

dock troligt att kollusionsfaran är så svag att proportionalitetsprincipen omöjlig-

gör häktning över huvud taget.69 Huvudregeln vid häktning med kollusionsfara 

som grund är alltså att restriktioner används. 

 

3.3 De olika restriktionstyperna 
 

3.3.1 Gemensam vistelse 
De första två punkterna i HäktL 6 kap. 2 § handlar om inskränkning i den häkta-

des rätt till kontakt med andra intagna. Enligt HäktL 5 kap. 2 § är huvudregeln 

att häktade personer ska ges rätt att dagligen vistas tillsammans med andra in-

tagna. HäktL 2 kap. 1 § 2 st. ger möjlighet för två eller flera häktade att bo till-

                                                
66 Prop 1997/98:104 s. 33. 
67 SOU 2006:17 s. 111. 
68 Åklagarmyndighetens rapport, s. 48 f. 
69 Ibid, s. 49. 
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sammans bl.a. om det finns särskild anledning till det. En sådan anledning kan 

vara att de häktade frivilligt vill dela rum.70 Dessa möjligheter kan inskränkas 

för en person som är häktad på grund av kollusionsfara.  

      Normalt sett tillåts inte gemensam vistelse för en häktad med restriktioner. 

Det finns dock inget som omöjliggör att åklagaren tillåter en häktad med re-

striktioner att ha kontakt med någon eller några andra intagna, så länge dessa 

inte kan förmedla meddelanden eller kommunicera med omvärlden för varandras 

räkning. Kontakten mellan de häktade kan i dessa fall ske genom s.k. sam-

sittning, vilket innebär att en intagen under några timmar om dagen kan träffa 

någon eller några andra intagna i ett bostadsrum.71 Häktade som förekommer i 

samma mål eller ärende kan inte tillåtas gemensam vistelse eller samsittning 

med varandra så länge de är ålagda restriktioner.72 

 

3.3.2 Tillgång till media 
Med stöd av HäktL 6 kap. 2 § p 3 och p 4 kan den häktade med restriktioner för-

vägras att läsa tidningar, lyssna på radio och se på TV. Denna restriktion blir 

endast tillämplig om det förekommer en livlig rapportering om brottet i media. 

Oftast kan den häktade tillåtas ta del av all media som inte handlar om nyhets-

rapportering. Den häktade kan t.ex. få tillgång till sport- och kultursidorna i 

dagstidningarna eller få lyssna på radiokanaler som inte har någon nyhets-

rapportering. Vanligtvis kan utländsk media tillåtas i sin helhet eftersom rappor-

teringen där ytterst sällan berör svensk brottslighet.73 

 

3.3.3 Besök 
Möjligheten för en häktad med restriktioner att ta emot besök kan begränsas med 

stöd av HäktL 6 kap. 2 § p 5. Oftast är det möjligt att arrangera besök som över-

vakas av utredande polisman, för att kontrollera att besökaren och den häktade 

inte pratar om brottet. Denna möjlighet innebär att det krävs starka skäl för att 

neka den häktade besök från sina närmast anhöriga.74  

                                                
70 Prop. 2009/10:135 s. 185. 
71 KVFS 2011:2, allmänna råd till 2 kap. 5 § häkteslagen (2010:611). 
72 Lindberg, s. 800. 
73 Ibid, s. 800 f. 
74 JO 1996/97 s. 63. 
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     En offentlig försvarare har alltid rätt att besöka sin klient i häktet och tala i 

enrum med denne utan tillstånd från åklagaren. Detta gäller även polismän som 

biträder åklagaren under förundersökningen. För privata försvarare krävs däre-

mot att åklagaren har gett sitt tillstånd till besöket. 

     Vid vissa häkten bedriver kyrkor och andra sammanslutningar allmän besöks-

verksamhet. Om dessa bedöms vara pålitliga kan de få generellt tillstånd att be-

söka samtliga intagna, oavsett om dessa har restriktioner.75 

 

3.3.4 Elektronisk kommunikation 
Liknande regler som för möjligheten att ta emot besök gäller för telefonsamtal 

och annan elektronisk kommunikation enligt HäktL 6 kap. 2 § p 6. Telefon-

samtal kan i många fall tillåtas för en häktad med restriktioner om de avlyssnas. 

    För att möjliggöra kontroll av samtalen krävs först och främst att Kriminal-

vården har kontroll över kommunikationsutrustningen. Häktade får därför enbart 

använda sig av den utrustning som tillhandahålls av Kriminalvården enligt 

HäktF 10 §. Inga egna mobiltelefoner accepteras.  

    Eftersom en försvarare har rätt att ovillkorligen prata med sin klient innebär 

det att telefonsamtal mellan dessa parter aldrig får avlyssnas, vilket framgår av 

HäktL 3 kap. 5 § 2 st. 

 

 

3.3.5 Brev och andra försändelser 
När en person är häktad med restriktioner sker den mesta kontakten med om-

världen via brev. För att kontrollera att dessa brev inte är ägnade att förstöra ut-

redningen ger HäktL 6 kap. 2 § p 7möjlighet för åklagaren att granska breven 

innan de vidarebefordras. 

    För att brevgranskning ska tillåtas krävs den häktades medgivande. Om ett så-

dant inte ges kommer försändelserna hållas kvar tills restriktionerna upphör. Då 

ska de överlämnas oöppnade enligt HäktL 3 kap. 9 §. Trots att det inte finns nå-

gon uttrycklig bestämmelse om det ska brevgranskningen göras så snabbt som 

möjligt så postgången inte försenas i onödan. Åklagaren får delegera gransk-

ningen av försändelser till en polisman.  

                                                
75 Lindberg, s. 804. 
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     Om ett brev innehåller delar som inte får vidarebefordras ska övriga delar av 

brevet, eller upplysningar om innehållet i dessa, lämnas till den häktade.    

Granskningen av försändelser ska dokumenteras så det i efterhand kan kontrolle-

ras när försändelsen inkom till åklagarmyndigheten, vem som var avsändare re-

spektive adressat, vem som ansvarade för granskningen, hur granskningen utföll 

och när försändelsen återställdes till häktet.76 

     Brevgranskning får inte ske för alla typer av försändelser. Den häktade har 

rätt att fritt kommunicera med sin offentliga försvarare samt myndigheter och 

vissa internationella organ, däribland Europadomstolen och FN:s kommitté mot 

tortyr.  

      

3.4 Överklagande och prövning av restriktioner 
Restriktioner för en häktad kan överklagas i två avseenden. För det första kan 

rättens tillstånd enligt RB 24 kap. 5 a § att meddela restriktioner överklagas. Ett 

sådant överklagande sker särskilt och är inte inskränkt till viss tid, vilket framgår 

av RB 49 kap. 5 § p 6, 52 kap.1 § 2 st. och 56 kap. 1 § 2 st.  

     Dessutom finns möjlighet för den häktade att när som helst begära rättens 

prövning av åklagarens beslut att meddela restriktioner av visst slag. Exempelvis 

kan den häktade begära att granskningen av hans korrespondens upphör. Rätten 

ska pröva en sådan fråga samtidigt som den prövar frågan om tillstånd till re-

striktioner enligt HäktL 6 kap. 4 §. Sedan införandet av den nya häkteslagen 

2011 är det också möjligt att, med stöd av HäktL 6 kap. 4 § 3 st., överklaga rätt-

ens prövning av åklagarens beslut att meddela restriktioner av visst slag.77 

      En åklagares beslut att utnyttja rättens tillstånd till restriktioner kan inte 

överklagas till domstol. Om den häktade hindras att ta emot ett visst besök eller 

att skicka ett visst brev kan detta istället angripas genom överprövning av över-

ordnad åklagare. Denna prövning står alltså öppen för den praktiska tillämpning-

en av rättens beslut att tillåta restriktioner.78 

 

 

 
                                                
76 Ibid, s. 801 ff. 
77 För närmare beskrivning, se avsnitt 7.1. 
78 Prop. 1997/98:104 s. 41. 
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3.5 Upphörande av restriktioner 
I svensk rätt finns ingen tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad med 

restriktioner. I slutändan är det behovs- och proportionalitetsprincipen som av-

gör hur länge restriktionerna ska bestå. Fram till dess att åtal väcks kan åklaga-

ren när som helst häva restriktionerna.  

     Vid en omhäktningsförhandling är det möjligt att rätten inte längre tycker att 

skäl för fortsatta restriktioner föreligger. Åklagarens tillstånd att meddela re-

striktioner ska i sådana fall dras tillbaka enligt RB 24 kap. 5 a § 3 st. Om åklaga-

ren vid omhäktningsförhandlingen inte begär fortsatt tillstånd att meddela re-

striktioner hävs restriktionsbeslutet automatiskt, även om det beror på glömska 

från åklagaren. Rätten får nämligen inte ta upp en fråga om restriktioner på eget 

initiativ.79 

     Eftersom det avgörande i vittnenas och målsägandens historia är det som 

kommer fram under huvudförhandlingen måste restriktionerna många gånger 

kvarstå till dess huvudförhandlingen är avslutad. Det faktum att personerna har 

avgett sina berättelser under förundersökningen utgör ingen garanti för att de 

kommer vidhålla sina historier under huvudförhandlingen. Om de utsätts för på-

tryckningar från den misstänkte finns risk för att de kommer ändra sina be-

rättelser. Förfarandet tycks vara extra vanligt i de fall där brottsoffret och den 

misstänkte är närstående. Dessutom förekommer ibland hot om repressalier i 

samband med organiserad brottslighet.80 

     Efter huvudförhandlingen brukar det inte längre finnas någon kollusionsfara, 

eftersom all bevisning tagits upp. I normalfallet finns det därför inte någon an-

ledning att låta restriktionerna kvarstå. I undantagsfall kan kollusionsfaran emel-

lertid bestå efter huvudförhandlingen. Det gäller främst vid organiserad brotts-

lighet och annan grov brottslighet bland yrkeskriminella. I dessa fall kan det fin-

nas anledning att ha kvar restriktionerna fram till dess domen vinner laga kraft.81 

 

3.6 Statistik avseende restriktioner 
Under år 2013 häktades 9415 personer i Sverige. Av dessa hade 6558 restrikt-

ioner under hela eller delar av häktningstiden, vilket motsvarar ungefär 70 pro-

                                                
79 Lindberg, s. 807. 
80 Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, 24:26 a f. 
81 Lindberg, s. 797. 
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cent av det totala antalet häktade. Året innan meddelades restriktioner vid 68 

procent av häktningarna.82 Restriktionerna kvarstod år 2013 i 298 fall i 1 till 5 

dagar, i 584 fall i 6 till 10 dagar, i 1174 fall i 11 till 20 dagar, i 1718 fall i 21 till 

30 dagar, i 1628 fall i 31 till 60 dagar och i 1156 fall i 61 eller fler dagar.83  

     Kriminalvården arbetar hela tiden för att öka tiden i gemensamhet för de häk-

tade. Målsättningen är att häktade med restriktioner ska erbjudas minst två tim-

mar per dygn i gemensamhet, inklusive promenadtid. Uppfyllandet av mål-

sättningen kontrollerades under två tillfällen under 2013. Vid det första tillfället 

visade det sig att 8 procent av landets restriktionsavdelningar erbjöd två timmars 

gemensamhet varje dag. Vid nästa mätning var andelen 10 procent. För de häk-

ten där personer med restriktioner befinner sig på samma avdelning som häktade 

utan restriktioner erbjöds två timmars gemensamhet för 10 procent av de häktade 

med restriktioner vid första tillfället och 7 procent vid det andra.84 Vid ungefär 

90 procent av häktena levde de häktade med restriktioner alltså under isolering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Åklagarmyndighetens rapport, s. 91. 
83 Ibid, s. 92. 
84 Kriminalvårdens årsredovisning 2013, s. 84. 
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4. Fysisk och psykisk påverkan av långvarig isole-

ring 

 
4.1 Restriktionernas påverkan på olika människogrupper 
År 2007 lät Kriminalvården genomföra en undersökning angående den psykiska 

hälsan hos häktade med restriktioner. Resultatet av denna undersökning visade 

att 79 procent av de häktade med restriktioner mådde psykiskt dåligt. Andelen 

häktade utan restriktioner som uppvisade ett psykiskt dåligt mående låg på 73 

procent.85  

     Undersökningen visar att den psykiska hälsan vid ankomst till häktet är 

jämndålig hos häktade med restriktioner och häktade utan restriktioner. Skillna-

den är att de häktade som inte har restriktioner återhämtar sig bättre, framförallt 

under de första tre veckorna, medan de häktade som har restriktioner ligger kvar 

på samma höga nivå av dåligt mående. Studien visar att återhämtningen hos 

dessa personer sker först då restriktionerna hävs.86 

       I rapporten visas att kvinnor med restriktioner i högre grad upplever psykisk 

ohälsa vid ankomsten till häktet men att återhämtning hos dessa sker i snabbare 

takt än hos männen. Efter tre veckor är kvinnorna nere på samma nivå som män-

nen. Återhämtningen fortsätter sedan hos kvinnorna med restriktioner, om än i 

lägre takt än tidigare, medan männen ligger kvar på ungefär samma konstanta 

nivå.87 Förklaring kan ligga i att kvinnor som grupp får ett bättre omhänder-

tagande än männen.88 

    Hos missbrukare med restriktioner är den psykiska ohälsan initialt högre än 

hos andra häktade med restriktioner. Återhämtningen sker hos dessa i hög takt 

till en början för att sedan minska. Det kan jämföras med förhållandet hos andra 

häktade med restriktioner där ohälsan är lägre till en början men istället ökar nå-

got vartefter tiden går. Efter bara några veckor är den psykiska hälsan alltså 

bättre hos missbrukarna än hos övriga häktade med restriktioner.89 Fenomenet är 

                                                
85 Frisell, Holmgren & Runeson, s. 13. 
86 Ibid, s. 13. 
87 Ibid, s. 14. 
88 Ibid, s. 21. 
89 Ibid, s. 16. 
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naturligt. Missbrukarna mår dåligt under avgiftningsperioden för att sedan åter-

hämta sig när de får medicinsk och hygienisk vård, regelbundna måltider och 

motion.90  

     Förhållandena hos häktade personer som tidigare varit i kontakt med psykia-

trin kan liknas vid förhållandena för missbrukare som häktas. De häktade som 

varit i kontakt med psykiatrin uppvisar dock något högre ohälsa initialt och åter-

hämtningen tar något längre tid.91 Det hänger troligtvis samman med att häktet 

erbjuder psykiatrisk vård och samtal med psykolog, präst och personal från Röda 

korset.92 

      En annan faktor som bidrar till dålig psykisk hälsa är om den häktade har 

barn. Vid ankomsten till häktet uppvisar ett stort antal föräldrar dåligt psykiskt 

mående. Detta gäller oavsett om föräldern har restriktioner eller inte. Föräldrar 

som inte har restriktioner uppvisar dock ett bättre mående vartefter tiden går, 

vilket de föräldrar som har restriktioner inte gör i nämnvärd mening. De ligger 

istället kvar på ungefär samma höga nivå av dåligt mående som vid ankomst.93  

     Sammanfattningsvis kan konstateras att den psykiska ohälsan under hela 

undersökningsperioden är högre i de fall där restriktioner föreligger. Detta gäller 

för samtliga ovan nämnda människogrupper. 

 

4.2 Fysiska och psykiska skador vid isolering     
Birgitta Winberg, som har arbetat som häktespräst i 18 år på Kronobergshäktet, 

har under sin tid sett prov på ett antal fysiska och psykiska skador som har upp-

stått på grund av isoleringen. Personer som suttit häktade under längre tid har 

uppgett att de fått problem med synen. De upplever att dörr och väggar kommer 

emot dem. Dessutom har de svårt att vistas i utrymmen som är större än deras 

sju kvadratmeter stora häktescell. Problemet medför att många drabbas av svett-

ningar och andra fysiska besvär när det är dags för rättegång, bara för att de 

tvingas vara i ett större rum. Vanligt är också att paranoida föreställningar upp-

står och vissa upplever att de hör röster. Konstiga drömmar och svårigheter att 

                                                
90 Ibid, s. 21. 
91 Ibid, s. 15. 
92 Ibid, s. 21. 
93 Ibid, s. 17. 
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tala och uttrycka sig är andra förekommande isoleringsskador. Självmordstankar 

är inte ovanligt bland häktade personer.94  

    Ungefär en fjärdedel av dem som sitter häktade med restriktioner under lång 

tid drabbas av depression eller ett tillstånd av ångest. Det här beror huvud-

sakligen på isoleringen menar psykologen Bengt Holmgren.95 Isolering leder i 

många fall dessutom till social fobi. En person som satt häktad med restriktioner 

i fem veckor uppgav att han hade svårt att umgås med människor efter fri-

släppandet.96 

     De faktorer som gör att personer med restriktioner reagerar på det här viset i 

svenska häkten är passivitet, vanmakt och ovisshet. Passivitet handlar om oför-

måga att planera den egna dagen i häktet medan känslan av vanmakt innebär att 

man inte kan ta hand om sina nära och kära på utsidan. Den ovisshet som åsyftas 

handlar om bristen på vetskap om när restriktionstiden ska upphöra. Människans 

förmåga att finna sig tillrätta under svåra omständigheter underlättas av möjlig-

heten att finna egna lösningar på problem. Den påtvingade passiviteten och bris-

ten på mänsklig kontakt under tiden i häkte med restriktioner hindrar den pro-

cessen. 97  

      Enligt studier gjorda av en amerikansk psykiater vid Harvard University, 

med mångårig erfarenhet av att möta isolerade personer, påverkas även koncent-

rationsförmågan hos den isolerade personen. Den som inte får tillräcklig yttre 

och social stimulans tappar snabbt förmågan att upprätthålla normal vakenhet 

och uppmärksamhet. Efter bara ett par dagars isolering riskerar personen att 

uppvisa ett abnormt mönster som kan liknas vid stupor eller delirium. Det dröjer 

inte länge förrän den isolerade sjunker ned i en mental dvala där vakenhet, upp-

märksamhet och koncentrationsförmåga försämras. Efter en tid försämras för-

mågan att hantera yttre stimulans, vilket leder till överkänslighet. Ovanan att 

hantera stimulans leder istället till att yttre stimulans upplevs som störande. Det 

leder vanligtvis till att personen undviker all stimulans och istället går djupare in 

i den mentala dimman.98 

                                                
94 Silventoinen, ”www.magasinetparagraf.se/under-ytan/manga-sjalvmord-pa-hakten”. 
95 Thurfjell, ”www.svd.se/nyheter/inrikes/isolering-risk-for-rattssakerheten_7363202.svd”. 
96 Ibid. 
97 Frisell, Holmgren & Runesson, s. 23. 
98 Grassian, s. 330 f. 
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      Tiden i isolering leder dels till oförmåga att fokusera och dels till oförmåga 

att byta spår när tankarna väl har fastnat på något. Problemet medför att en typ 

av tunnelseende uppstår, som gör det svårt för personen att läsa eller tänka klart. 

Det medför i sin tur att dessa personer lätt blir upptagna av en viss tanke eller 

något de upplever som störande, t.ex. en lukt eller ett irriterande ljud. De blir 

som besatta och kan inte sluta tänka på det. Till slut kommer det driva dem till 

vansinne.99 

     Sammanfattningsvis kan konstateras att isolering ger upphov till åtskilliga 

skador, såväl fysiska som psykiska. Skadorna kan uppstå efter bara några dagars 

isolering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
99 Ibid, s. 331 f. 
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5. Europarådet och häktning med restriktioner 
 

5.1 Europakonventionen 

 

5.1.1 Europakonventionens rättsliga ställning 
Europarådet bildades i efterdyningarna av andra världskriget i syfte att skapa ett 

forum för samarbete mellan europeiska stater. Grundvalarna skulle vara demo-

krati och rättsstatlighet. En av de viktigaste uppgifterna efter mellankrigstidens 

och andra världskrigets övergrepp mot enskilda personer var att främja respekten 

för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Med FN:s allmänna dekla-

ration om de mänskliga rättigheterna som mall utarbetades Europakonventionen, 

som till skillnad från FN:s deklaration var rättsligt bindande för dess medlems-

stater. Konventionen trädde i kraft den 3 september 1953 efter att ha ratificerats 

av 10 stater, däribland Sverige.100 

     De rättigheter som återfinns i Europakonventionen tillkommer varje person 

som befinner sig under en medlemsstats jurisdiktion, oavsett medborgarskap. 

Regleringen utgör en lägstanivå som inte får underskridas. Däremot finns inga 

hinder för medlemsstaterna att ha ett starkare skydd än vad konventionen ger. 

     Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan den 1 januari 1995, då 

den inkorporerades med svensk rätt genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna. Konventionen och därpå baserad rättspraxis ska därför till-

lämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. Dessutom finns i RF 2 

kap. 19 § en bestämmelse om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i 

strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. 

       I sista hand garanteras Europakonventionens efterlevnad av Europa-

domstolen.101 Dit kan en enskild klagande vända sig för att väcka talan mot en 

medlemsstat enligt artikel 34. Artikel 35:1 ställer dock krav på att inhemska 

rättsmedel först ska ha uttömts för att målet ska tas upp till prövning. Samma ar-

                                                
100 Danelius, s. 17 och 37. 
101 Före november år 1998 fanns även en Europakommission, vars främsta uppgift var att avgöra 
om det fanns grund för att pröva en anmälan i sak samt att i så fall medverka till förlikning mel-
lan parterna. Även om kommissionen idag är avskaffad kan dess utslag fortfarande ge väg-
ledning i hur Europakonventionen ska tolkas. Se Fisher, s. 85. 
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tikel kräver dessutom av den klagande att denne ska vända sig till Europa-

domstolen inom sex månader från dagen för det slutgiltiga inhemska avgörandet. 

I annat fall ska talan avvisas. 

       Europadomstolen ska i första hand verka för att uppnå en förlikning mellan 

parterna. Om det inte är möjligt ska domstolen göra en rättslig prövning för att 

konstatera om konventionen har överträtts eller inte. Domstolen är ingen över-

instans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en 

dom eller ett beslut från dessa organ. Däremot ger artikel 41 domstolen möjlig-

het att vid ett överträdande utdöma skadestånd till klaganden, vilket är vanligt 

förekommande. Ofta räcker det dock som gottgörelse med ett konstaterande från 

domstolens sida att konventionen har överträtts. Domstolens avgöranden kan 

också föranleda lagstiftning eller andra generella åtgärder.102 Europarådets mi-

nisterkommitté och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har till 

uppgift att se till att staterna på ett riktigt sätt verkställer domstolens avgöranden, 

vilket regleras i artikel 46:2. 

    Egentligen finns inga verkställighetsåtgärder att tillgå. Konventionssystemet 

bygger emellertid på att staterna fullgör sina förpliktelser. I de flesta fall görs det 

också, även om det kan ta lång tid. Det gäller särskilt när ny lagstiftning måste 

införas.103 

 

5.1.2 Artikel 3 – Förbud mot tortyr 
Enligt Europakonventionens artikel 3 får ingen utsättas för tortyr eller omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. Denna artikel kompletterar för 

svensk del tortyrförbudet i RF 2 kap. 5 §.104 Bestämmelsen är generell och un-

dantagslös. Avsteg får inte ens göras under extraordinära förhållanden enligt 

konventionens artikel 15.  

    Begreppet ”tortyr” saknar definition i Europakonventionen.105 Vad som däre-

mot står klart är att tortyr utgör en kvalificerad form av omänsklig eller för-

                                                
102 Danelius, s. 33 samt Fisher, s. 88. 
103 Danelius, s. 34 f. 
104 Fisher, s. 53. 
105 Artikel 1 i FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande be-
handling eller bestraffning brukar användas som definition. Tortyr beskrivs där som: ”Varje 
handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet till-
fogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom 
eller en tredje man, att straffa honom för en gärning som han eller tredje person har begått eller 
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nedrande behandling. För att tortyr ska föreligga krävs att ett särskilt intensivt 

lidande uppstår för offret.106 

   Vad gäller begreppen ”omänsklig behandling” och ”förnedrande behandling” 

så saknar dessa definitioner i internationella överenskommelser. Det har ansetts 

vara en uppgift för domstolarna att genom praxis definiera dessa begrepp. Enligt 

Europadomstolen ska endast behandling eller bestraffning som präglats av bety-

dande hårdhet eller hänsynslöshet falla in under artikel 3. Begreppen ska alltså 

tolkas restriktivt.107 

     Långvarig isolering kan under vissa förhållanden utgöra omänsklig be-

handling och därmed falla in under artikel 3. Det krävs då att isoleringen är 

mycket strikt. En helhetsbedömning måste göras där faktorer som tillgång till 

TV, radio och tidningar samt möjlighet till kontakt med advokat, närstående och 

familjemedlemmar ska beaktas.108 Europadomstolen har i några fall prövat 

huruvida brott mot artikel 3 har förelegat vid förhållanden som har kunnat liknas 

vid svensk häktning med restriktioner. 

     I Ensslin, Baader and Raspe v. Germany109 satt tre personer med ledande rol-

ler i Baader-Meinhof-gruppen häktade i närmare fem år, misstänkta för del-

aktighet i flertalet mord i Tyskland. I ungefär ett och ett halvt år var de helt iso-

lerade eftersom deras terroristkopplingar ansågs göra dem mycket farliga. Re-

striktionerna kvarstod förvisso efter denna period men de lättades avsevärt. De 

placerades istället i celler med öppningsbara fönster och dessutom fick de ut-

ökade möjligheter till träning. Nu fick de rätt till gemensamhet med varandra 

och ibland även med andra intagna. Möjligheterna att ta emot besök från an-

höriga förbättrades också. Tragiskt nog begick samtliga tre självmord i häktet. 

Den medicinska undersökningen kunde dock inte påvisa något samband mellan 

levnadsförhållandena under häktestiden och deras död. Tyskland kunde inte fäl-

las för brott mot artikel 3. 

                                                                                                                                   
misstänks ha begått eller att hota honom eller en tredjeperson eller också av något skäl som har 
sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas 
av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon 
annan person som handlar som företrädare för det allmänna.” Se Danelius, s. 72. 
106 Fisher, s. 53. 
107 Danelius, s. 73. 
108 Ibid, s. 80. 
109 Ensslin, Baader and Raspe v. Germany, judgement of 8 July, 1978, European Commission of 
Human Rights, 7572/76, 7586/76 and 7587/76.  
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       I Ramirez Sanchez v France110 placerades en känd terrorist, som var dömd 

till livstids fängelse för tre mord, i isoleringscell i 8 år. Den dömde personen 

påstod att han inte fick möjlighet att ta emot besök av närstående. Han lyckades 

emellertid inte visa att någon hade försökt få till stånd något besök heller. I cel-

len hade han tillgång till TV, radio och dagstidningar. Beslutet om isolering om-

prövades var tredje månad och inför varje omprövning hade han kontakt med lä-

kare för att undersöka om fortsatt isolering skulle vara skadligt för honom. Även 

i detta fall kom Europadomstolen fram till att det inte förelåg något brott mot ar-

tikel 3. Stor vikt lades här vid att det handlade om ett mycket allvarligt brott 

samt att han utgjorde ett hot mot säkerheten i fängelset. Resultatet vid om-

röstningen blev 12 röster mot 5. De skiljaktiga menade att isolering under 8 år 

inte kunde vara godtagbart, oavsett hur allvarligt brott det rört sig om. 

      Rohde v. Denmark111 handlade om en person som satt häktad med restrik-

tioner i danskt häkte i ungefär 11 månader. Restriktionerna medförde att han inte 

fick ha kontakt med några andra intagna på häktet. Däremot hade han rätt till be-

vakade besök från närstående varje vecka. Han fick även besök av sin advokat 

ungefär en gång i veckan och kontakt med polis, åklagare och läkare skedde 

också med jämna mellanrum. Dessutom träffade han häktets lärare varje vecka 

eftersom han studerade engelska under häktestiden. Europadomstolen konstate-

rade med 4 röster mot 3 att dessa omständigheter sammantaget talade för att nå-

got brott mot artikel 3 inte hade förelegat. I domen poängterades att Danmark ti-

digare hade kritiserats av CPT för användningen av isolering vid häktning. 

    Europadomstolen har alltså inte varit så benägen att döma för brott mot artikel 

3 när det gäller förhållanden som kan liknas vid den isolering som drabbar häk-

tade med restriktioner i Sverige. I två fall som avgjordes samma dag, båda mot 

Polen, blev utgången dock annorlunda.  

     Piechowicz112 och Horych113 satt häktade i två år och nio månader respektive 

sju år och nio månader i polskt häkte. Båda två bedömdes utgöra hot mot säker-

heten på häktet, varför de placerades i isoleringscell. De kameraövervakades 

dygnet runt, även i sina celler. Varje gång de lämnade cellerna var de tvungna att 
                                                
110 Ramirez Sanchez v. France, judgement of 7 April, 2006, European Court of Human Rights, 
59450/00. 
111 Rohde v. Denmark, judgement of 21 July, 2005, European Court of Human Rights, 69332/01. 
112 Piechowicz v. Poland, judgement of 17 April, 2012, European Court of Human Rights, 
20071/07. 
113 Horych v. Poland, judgement of 17 April, 2012, European Court of Human Rights, 13621/08. 
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bära handfängsel. Dessutom var de dagligen tvungna att genomgå ingående 

kroppsvisitationer under kränkande former. Europadomstolen konstaterade att 

säkerhetsklassificeringen var godtagbar till en början, eftersom de båda var miss-

tänkta för grova brott. Under tiden i häktet förekom dock inga indikationer på att 

personerna utgjorde någon fortsatt fara för säkerheten, varför isoleringen borde 

ha upphört. Domstolen poängterade också att så lång tid i häkte utan kontakt 

med andra människor påverkar den psykiska hälsan negativt. Polen hade tidigare 

kritiserats av CPT för att isolerade fångar erbjuds för lite stimulans och mänsklig 

kontakt. Det fanns ingenting som tydde på att Piechowicz och Horych hade bli-

vit erbjudna någon form av isoleringsbrytande åtgärder, förutom dagliga prome-

nader på avskilda rastgårdar. Vid en sammanvägning av dessa faktorer konstate-

rades att Polen hade brutit mot artikel 3. 

 

5.1.3 Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet 
Enligt Europakonventionens artikel 5 har var och en rätt till frihet och personlig 

säkerhet. Undantag från regeln får endast medges i de sex fall som räknas upp i 

artikeln förutsatt att det finns stöd i konventionsstatens inhemska lag.114 Artikel 

5.1.c godkänner häktning när en person är skäligen misstänkt för ett brott, när 

det finns risk för fortsatt brottslighet eller när flyktfara föreligger. Kollusionsfara 

nämns inte i artikeln men ska ändå räknas in.115 Häktning är alltså möjligt även 

när särskilda häktningsskäl saknas. 

      Krav ställs också på att de omständigheter som ligger till grund för häktning-

en tydligt motiveras.116 Det är inte tillräckligt att ange att ett visst häktningsskäl 

föreligger utan tillräckliga och relevanta omständigheter till stöd för påståendet 

måste presenteras. Detta är extra viktigt vid långvarig häktning.117 

      Vid häktning blir även regeln i artikel 5.3 tillämplig. Den kräver att den häk-

tade ska vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller frigivning i avvaktan 

på rättegång. Begreppet ”skälig tid” finns även i Europakonventionens artikel 

6.1, som handlar om rätten till en rättvis rättegång. Tidsfristen bör emellertid 

vara kortare i artikel 5.3, eftersom den är en specialreglering för frihetsberövade 

personer. Den tid som avses räknas från frihetsberövandets början fram till do-
                                                
114 Jfr regleringen i RF 2 kap. 8 § och RF 2 kap. 20 § p. 3. 
115 Cameron, s. 95. 
116 Fisher, s. 59. 
117 Danelius, s. 130. 
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men i första instans. Tiden i väntan på prövningen av ett eventuellt överklagande 

ska inte räknas in här.118 

    I fall där det i och för sig finns godtagbara häktningsskäl, måste det prövas om 

myndigheterna bedrivit utredningen med den skyndsamhet som kan krävas av 

dem. För att klargöra detta måste det fastställas hur länge förundersökningen och 

rättegången i första instans pågått, hur komplicerad utredningen varit och om det 

förekommit speciella dröjsmål i handläggningen. Europadomstolen har accepte-

rat längre handläggningstider när det gäller maffiabrottslighet, terrorism och lik-

nande allvarliga och samhällsfarliga brott.119 

    När det gäller häktning med kollusionsfara som grund har Europadomstolen i 

fallet Clooth v. Belgium120 konstaterat att kollusionsfaran normalt sett minskar 

vartefter utredningen fortgår. Dessa häktningstider bör därmed kunna hållas täm-

ligen korta. 

 

5.1.4 Artikel 6 – Rätten till en rättvis rättegång 
Enligt Europakonventionens artikel 6 har var och en som står anklagad för ett 

brott rätt till en rättvis rättegång. Artikeln har ett mycket brett tillämpnings-

område, vilket har lett till att en omfattande praxis vuxit fram. Ingen annan arti-

kel har åberopats så ofta när det gäller mål i Europadomstolen som artikel 6.121  

      I artikel 6.2 återfinns den s.k. oskuldspresumtionen, som utgör en av grund-

pelarna i en rättsstat. Oskuldspresumtionen innebär att ”var och en som blivit 

anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen 

fastställts”. Eftersom bestämmelsen har ett nära samband med den allmänna be-

stämmelsen om en rättvis rättegång i artikel 6.1 händer det ofta att Europa-

domstolen vid sina avgöranden inte går in på frågan om oskuldspresumtionen 

har kränkts.122 

     En central princip som innefattas under artikel 6 är principen om parternas 

likställdhet.123 För brottmålens del innebär principen att den tilltalade inte får ha 

sämre förutsättningar än åklagaren att utföra sin talan inför domstol.124  

                                                
118 Fisher, s. 60. 
119 Danelius, s. 131. 
120 Clooth v. Belgium, judgement of 12 December, 1991, European Court of Human Rights, 
12718/87. 
121 Danelius, s. 146. 
122 Ibid, s. 309. 
123 På engelska uttryckt som ”equality of arms”. 
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5.1.5 Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 
Europakonventionens artikel 8 ger konventionens medborgare rätt till respekt för 

sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Enligt artikel 8.2 kan 

denna rättighet inskränkas om det finns stöd i lag och inskränkningen är nöd-

vändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, den all-

männa säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oord-

ning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- 

och rättigheter.  

     Ett frihetsberövande som är godtagbart enligt de premisser som anges i arti-

kel 5 kan inte per automatik anses strida mot artikel 8, eftersom konventionens 

artiklar ska läsas tillsammans. Däremot kan de restriktioner som kan försvåra 

den frihetsberövade personens kontakter med sin familj under vissa omständig-

heter stå i strid med artikel 8.125 Europadomstolen har gett de nationella myn-

digheterna rätt att själva utforma vilka restriktioner som ska gälla. En allt för re-

striktiv hållning till kontakt med familjen har dock inte accepterats. 

     I fallen Piechowicz och Horych prövades om isolering i häkte stred mot arti-

kel 8. I Piechowiczs fall fick den misstänkte inte träffa sin nyfödde son under 

flera månader. Han fick inte heller träffa sin fru under två år och tre månader. 

Anledningen var att frun förekom i samma utredning, varför myndigheterna an-

såg att kollusionsfara förelåg. Europadomstolen poängterade att även om obeva-

kade besök kunde skada utredningen så borde det funnits möjlighet att genom-

föra besöken under utredarens bevakning.  

    Horych däremot hade möjlighet att årligen ta emot mellan fem till tio be-

vakade besök från familjen. Även om Europadomstolen ansåg det vara okej att 

ålägga honom restriktioner var dessa oproportionerligt stränga. I båda fallen 

konstaterades att isoleringen hade skadlig inverkan på deras familjeförhållanden, 

varför brott mot artikel 8 förelåg. 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
124 Danelius, s. 246 samt Fisher, s. 65 f. 
125 Danelius, s. 373. 
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5.2 CPT 
 

5.2.1 CPT och tortyrkonventionen 
Under början av 1980-talet påbörjade Europarådet ett arbete med att förstärka 

skyddet mot tortyr eller annan omänsklig behandling, vilket resulterade i att den 

Europeiska tortyrkonventionen skapades. Till konventionen knöts en särskild 

kommitté, CPT, som skulle verka för dess upprätthållande i medlemsstaterna.126  

     Tortyrkonventionen innehåller administrativa regler för hur CPT:s verksam-

het ska bedrivas. Däremot innehåller den inga materiella bestämmelser om vad 

som menas med tortyr eller annan omänsklig behandling. I konventionens 

preambel finns emellertid en erinran om Europakonventionens artikel 3, vilken 

ska fungera som en slags referensram till tortyrkonventionen. CPT har emeller-

tid ingen rättsskipande funktion och ska därmed inte uttala sig om någon kränk-

ning av Europakonventionen förelegat. Det är Europadomstolens uppgift.127 

Däremot kan tidigare kritik från CPT ha viss bevisverkan när det ska avgöras om 

en stat har gjort sig skyldig till brott mot Europakonventionens artikel 3.128 

     Enligt tortyrkonventionens artikel 1 har CPT till uppgift att besöka medlems-

staterna och granska hur frihetsberövade personer behandlas där. Besöken ska 

följas upp av en rapport, som ska innehålla rekommendationer till nödvändiga 

förändringar. Normalt besöks ett land med fyra års mellanrum men om det upp-

täcks allvarliga brister i landets system, som skyndsamt måste åtgärdas, kan be-

söken ske tätare.129 

      Vid besöken fokuseras granskningen på de intagnas materiella förhållanden, 

som exempelvis cellernas storlek, sjukvård och toalettfaciliteter men även de in-

tagnas sociala förhållanden. Det kan handla om kontakt med vårdare, övriga in-

tagna och omvärlden. Det kontrolleras även att grundläggande rättssäkerhets-

garantier upprätthålls. CPT granskar alltså helhetssituationen för de intagna och 

uttalar sig inte i enskilda fall.130 

 

 
                                                
126 Kellberg, s. 207 f. 
127 Ibid, s. 213. 
128 Se bl.a. Horysch v. Poland samt Piechowicz v. Poland. 
129 Kellberg, s. 210. 
130 Ibid, s. 211 f. 
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5.2.2 CPT och isolering av frihetsberövade 
CPT har alltid riktat särskild uppmärksamhet mot fångar som är isolerade, ef-

tersom isolering kan innebära extremt skadliga effekter på den mentala, soma-

tiska och sociala hälsan.131 Under vissa förhållanden kan isolering utgöra 

omänsklig eller förnedrande behandling och därför ska det alltid strävas efter att 

hålla en isolering så kort som möjlig.132 

    Isolering ska endast användas i undantagsfall och bara om det tydligt framgår 

att det föreligger kollusionsfara. Ett sådant beslut måste fattas av en domstol och 

skälen för beslutet ska tydligt framgå. Beslutet ska omprövas regelbundet för att 

avgöra om fortsatt behov av isolering föreligger. Dessutom måste beslutet kunna 

överklagas separat.133  

     För att isolering ska kunna godtas krävs att den är proportionerlig, laglig, an-

svarsfull, nödvändig och icke-diskriminerande.134 Kravet på proportionalitet in-

nebär att syftet med isoleringen måste väga tyngre än den skada som den isole-

rade riskerar att drabbas av. Det måste dessutom tydligt framgå i lag att beslutet 

om isolering ska motiveras för den frihetsberövade. Samtliga beslut som har 

med isoleringen att göra måste även antecknas för att en kontroll i efterhand ska 

vara möjlig.135  

    Kravet på nödvändighet innebär att inga strängare restriktioner än de som 

verkligen är nödvändiga ska användas. Ett meddelat restriktionstillstånd ska inte 

per automatik innebära att rätten till besök, telefonsamtal och gemensamhet in-

skränks. Åklagarna ska även vara flexibla när det gäller lättnader i meddelade 

restriktioner om det begärs av de isolerade.136  

 

 

 

 

 
                                                
131 CPT standards, s. 29. 
132 Ibid, s. 20. 
133 Ibid, s. 33. 
134 Ibid, s. 30. 
135 Ibid, s. 30. 
136 Ibid, s. 30 f. 
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6. CPT och den svenska restriktionsanvändningen 
 

6.1 Besök från CPT år 1991 
År 1991 fick Sverige för första gången besök av CPT. Efter granskning av häk-

tesverksamheten, bl.a. vid Kronobergshäktet i Stockholm, rekommenderades att 

restriktionsanvändningen skulle minimeras. Vid tiden för granskningen var 50 

procent av de häktade vid Kronobergshäktet underkastade restriktioner. CPT re-

kommenderade också att beslut om restriktioner regelbundet skulle omprövas 

samt att en möjlighet att överklaga ett restriktionsbeslut till en oberoende instans 

skulle införas.137 

      Reaktionen från den svenska lagstiftarens sida blev att regeln i RB 24 kap. 5 

a § infördes år 1994. Enligt den bestämmelsen var åklagaren tvungen att ha rät-

tens generella tillstånd för att meddela restriktioner. Tidigare var det endast möj-

ligt att överklaga häktningsbeslutet i sig när kollusionsfara förelåg, eftersom det 

är en grundläggande processrättslig princip i Sverige att skälen för ett avgörande 

inte kan överklagas. Kollusionsfaran utgjorde endast grunden för ett häktnings-

beslut. Den nya regeln i RB 24 kap. 5 a § medförde att rätten blev tvungen att ta 

ställning till restriktionsfrågan i ett separat beslut som därmed kunde överklagas 

särskilt.138  

    Syftet med regeln var att användningen av restriktioner skulle sänkas, inte 

minst för att en hög andel häktade med restriktioner tar väldigt mycket resurser i 

anspråk. Det leder i sin tur till att de häktade som inte har restriktioner eftersätts 

och blir isolerade på ett sätt som inte är nödvändigt.     

     Departementschefen ansåg att denna regel gav de häktade ett långtgående 

skydd mot att åläggas restriktioner i fall där det inte var absolut nödvändigt.139 

Däremot infördes ingen möjlighet att överklaga åklagarens beslut om med-

delande av enskilda restriktioner.140 

 

 

 
                                                
137 CPT/inf (92) 4, s. 27 ff. 
138 Prop. 1993/94:24, s. 69 f. 
139 Ibid, s. 76. 
140 Ibid, s. 70.  
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6.2 Besök från CPT år 1994 
Vid CPT:s besök år 1994 konstaterades att användningen av restriktioner fort-

farande var hög. Andelen häktade med restriktioner var vid besöket på Krono-

bergshäktet 45 procent. Eftersom restriktionerna vanligtvis kvarstod ända fram 

till rättegången, påpekades än en gång att en möjlighet att få åklagarens beslut 

om enskilda restriktioner prövade av ett oberoende organ eller domstol borde in-

föras.  

    Åklagaren borde också vara skyldig att när rättens tillstånd till restriktioner 

begärs, specificera vilka enskilda restriktioner denne har för avsikt att använda 

mot den misstänkte. Anledningen till varför restriktioner begärs ska också moti-

veras skriftligen och delges den misstänkte, så länge det inte är till men för 

brottsutredningen. CPT konstaterade att det svenska systemet fortfarande inte 

innebar en rimlig avvägning mellan behovet av en effektiv brottsutredning och 

intresset av att inte ålägga den häktade personen restriktioner i onödan.141 

       För att åtgärda de brister som CPT pekat på föreslogs till en början att rätten 

skulle avgöra vilka enskilda restriktioner som skulle få meddelas mot den häk-

tade. Förslaget fick motta kritik då tingsrätten skulle få en större insyn i förun-

dersökningsarbetet än vad som ansågs vara lämpligt. Istället valdes alternativet 

att låta rätten pröva åklagarens beslut om användandet av viss enskild restrikt-

ion. Rätten till omprövning begränsades dock till att gälla i en instans. Med 

denna förändring ansåg regeringen att CPT:s rekommendationer var upp-

fyllda.142 Förslaget föranledde införandet av en ny regel i lag (1976:371) om be-

handlingen av häktade och anhållna m.fl. 17 §.  

      Regeringen hörsammade också kritiken angående motivering av restriktions-

beslut, vilket ledde till ändringar i RB 24 kap. 5 a och 14 §§. Trots CPT:s re-

kommendation om att motiveringen skulle vara skriftlig krävde den nya lagen 

endast att den skulle redovisas muntligt vid häktningsförhandlingen.143 

 

 

 

 
                                                
141 CPT/Inf (95) 5, s. 13 ff. 
142 Prop. 1997/98:104, s. 37 ff. 
143 Ibid, s. 53. 
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6.3 Besök från CPT år 1998 
Vid CPT:s besök i Sverige år 1998 var 43 procent av de häktade på Kronobergs-

häktet ålagda restriktioner. Även om siffran var ungefär densamma som vid 

förra besöket konstaterades att den tid under vilken de häktade var underkastade 

restriktioner generellt sett hade förkortats. Det var nu relativt ovanligt att en per-

son var häktad med restriktioner i mer än 4-8 veckor. CPT förklarade detta med 

att färre personer nu satt häktade ända fram till huvudförhandlingen. De som satt 

häktade med restriktioner fram till huvudförhandlingen fick i regel mildare re-

striktioner efter hand.144 

     För att kontrollera hur det låg till med prövningen av behovet av restriktioner 

fördes samtal med tre tingsrättsdomare. Ingen av dessa kunde minnas att de nå-

gonsin avslagit en begäran från åklagaren om att meddela restriktioner.  

    CPT uttalade sig positivt om lagändringarna sedan det senaste besöket men 

ansåg fortfarande att det fanns ett behov av skriftligt underlag avseende behovet 

av restriktioner vid domstolsprövningen. Detta var en förutsättning för att dom-

stolen skulle kunna göra avvägningen mellan en effektiv brottsutredning och det 

intrång som restriktionerna innebär för den häktade.145  

    Det borde även införas en möjlighet till överklagan av tingsrättens beslut om 

att låta åklagarens tillstånd att meddela restriktioner bestå.146 Dessutom rekom-

menderades att åtgärder skulle vidtas för att öka tiden utanför cellen för den häk-

tade.147 

    I sitt svar till CPT framhöll regeringen att de svenska häktningstiderna var 

förhållandevis korta, varför det inte fanns behov av att få restriktionsbesluten 

prövade i flera instanser. Ingen ändring skulle därför vidtas med anledning av 

kritiken. De lagändringar som skulle träda i kraft 1999 var dessutom ägnade att 

ge de häktade personerna ett ökat skydd, samtidigt som intresset av en effektiv 

förundersökning tillgodosågs.  

    Vad gällde kravet på utevistelse så framhölls att Sverige hade för avsikt att 

vidta åtgärder för att förbättra läget. Det fanns inte möjlighet att leva upp till 

                                                
144 CPT/Inf (99) 4, s. 25. 
145 Ibid, s. 27. 
146 Ibid, s. 27. 
147 Ibid, s. 30. 
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CPT:s krav fullt ut men förbättring utlovades. Ytterligare åtgärder skulle också 

vidtas för att öka de häktades möjlighet till gemensamhet.148 

 

6.4 Besök från CPT år 2003 
Vid CPT:s besök år 2003 riktades än en gång kritik mot att åklagarna endast be-

hövde motivera sina skäl för restriktionsanvändning muntligt. Dessutom sågs det 

som en brist i systemet att åklagarna inte behövde ange vilka enskilda restrikt-

ioner de avsåg att använda mot den häktade. Åklagarna var förvisso skyldiga att 

ange grunderna för de enskilda restriktionerna som de valde men enligt en 

undersökning, som CPT lät göra, visade det sig att skälen i många fall inte redo-

visades. En åklagare som deltog i undersökningen vittnade också om att domar-

na i många fall inte intresserade sig för att kontrollera vilka specifika restriktion-

er som användes. CPT betonade att den bristfälliga motiveringen innebär svårig-

heter för den frihetsberövade och dennes försvarare att överklaga beslutet.149 

     Med anledning av denna kritik rekommenderades Sverige att införa en re-

glering om skyldighet för en åklagare att uppge motiverade skäl för sin till-

ståndsbegäran om restriktioner. Dessutom borde rättens tillståndsbeslut innehålla 

en anvisning om vilka enskilda restriktioner som får användas av åklagaren. Rät-

ten bör även motivera varför tillståndsbeslutet har meddelats.150 

     Återigen riktades kritik mot att tingsrättens prövning av en viss meddelad re-

striktion inte kunde överklagas.151 

     Även de materiella förhållandena granskades vid besöken 2003. Standarden i 

häktena ansågs generellt vara god, dock kritiserades de möjligheter till ute-

vistelse som gavs de häktade med restriktioner. Vid tre av fyra besökta häkten 

var rastgårdarna för de häktade med restriktioner endast 15 till 25 kvadratmeter 

stora. De häktade vid ett av dessa häkten erbjöds inte heller daglig utevistelse. 

Vid häktena i Umeå, Göteborg och Västberga uppfylldes inte heller de mål som 

CPT satt upp om 2 timmars vistelse utanför cellen per dag för de häktade med 

restriktioner, vilket föranledde kritik. De häktade med restriktioner fick helt en-

kelt spendera för mycket tid inlåsta i sina celler.152 

                                                
148 Ibid, s. 69 ff. 
149 CPT/Inf (2004) 32, s. 25 f. 
150 Ibid, s. 26. 
151 Ibid, s. 27. 
152 Ibid, s. 29 f. 
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    Regeringen bemötte kritiken genom att göra en jämförelse med situationen i 

andra konventionsstater. I jämförelse med dessa andra stater häktas här förhål-

landevis få personer varje år. Dessutom angavs att häktningstiderna här i landet 

är relativt korta. Anledningen till den frekventa användningen av restriktioner 

var att 60 procent av de häktade häktades med just kollusionsfara som grund. 

Flertalet av dessa hade inte häktats om det hade saknats grund för restriktion-

er.153 

    Sverige framhöll även att den information som tingsrätten har när den fattar 

beslut i frågan om tillstånd till restriktioner är tillräcklig. Åklagaren redovisar 

sina skäl för restriktionsanvändning muntligen inför rätten. Även då en häktad 

person begär tingsrättens prövning av restriktionsbeslutet måste åklagaren re-

dovisa de omständigheter som restriktionerna grundar sig på. Om tingsrätten inte 

har ett fullgott informationsunderlag kommer åklagaren aldrig få tillstånd att 

meddela restriktioner. Kritiken föranledde därför ingen lagändring i detta fall.154 

     När det gällde kritiken om för lite tid för de häktade med restriktioner utanför 

cellen så framhävdes att åtgärder hade vidtagits för att öka denna tid. Nya aktivi-

teter och sysselsättningar hade införts mellan åren1996 och 1999. Utvecklingen 

hade dock avstannat till följd av brist på finansiering, överbeläggning och brist 

på utrymmet. Regeringen framhöll dock att de häktade med restriktioner hade 

möjlighet att vistas utanför sin cell under 2 timmar per dag. Häktet i Göteborg 

hade en anmärkningsvärt stor andel häktade med restriktioner så där var det 

svårt att utöka tiden utanför cellen för de häktade.155 

 

6.5 Besök från CPT år 2009 
Vid besöket konstaterade CPT att frågan om restriktionsanvändning har varit 

central i dialogen med Sverige ända sedan det första besöket år 1991. Efter det 

senaste besöket år 2003 har inga lagändringar vidtagits. Återigen inriktades kri-

tiken på att de omständigheter som åklagaren grundar sin begäran om restrik-

tionsanvändning på endast ges muntligen inför domstolen. Dessutom förekom 

det allt för sällan att åklagaren angav vilka specifika restriktioner, samt skälen 

för dessa, som denne tänkte använda mot den häktade. I praktiken uppfylldes 

                                                
153 SOU 2006:17, s. 122. 
154 Ibid, s. 122 f. 
155 CPT/Inf (2004) 33, s. 14. 
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inte ens kravet på att informera den häktade skriftligen om skälen för de beslu-

tade restriktionerna, vilket gjorde det svårt för den häktade och dennes för-

svarare att angripa beslutet. Många av de häktade med restriktioner som CPT 

pratade med under besöket uppgav att de inte hade fått någon förklaring till var-

för de ålagts restriktioner, vilket givetvis var otillfredsställande. En möjlighet att 

överklaga ett restriktionsbeslut var i och för sig välkommet men så länge den 

häktade inte visste om skälen för beslutet var möjligheten till framgång med 

överklagandet verkningslöst. Ett angivande av skälen för restriktioner ska dess-

utom se till att dessa bara används när det är absolut nödvändigt.156 

    Det påpekades också att isolering under lång tid medför såväl psykiska som 

vissa fysiska åkommor. Möjligheterna till meningsfull sysselsättning borde där-

för utökas så de häktade med restriktioner kunde spendera mer tid utanför cel-

len.157 

     Eftersom andelen häktade med restriktioner fortfarande var hög konstaterades 

att mycket fortfarande återstod att göra för att säkerställa att restriktioner skulle 

användas undantagsvis och inte regelmässigt. De rekommendationer som CPT 

gav var att åklagaren ska vara skyldig att ange vilka specifika restriktioner som 

ska användas, motiverade skäl för var och en av dessa samt under vilken tid re-

striktionerna begärs. Dessutom ska domstolens beslut om restriktionerna vara 

individuellt utformade och utförligt motiverade. Skriftlig information ska ges 

den häktade om skälen för meddelade restriktioner och möjligheten att överklaga 

enskilda restriktioner. Slutligen ska domstolen pröva frågan om restriktioner 

som en separat fråga och inte bara som en del i frågan om fortsatt häktning. Om 

skäl inte längre föreligger för användning av restriktioner ska dessa hävas om-

gående.158 

    Den svenska regeringen svarade på kritiken med att åklagaren redan nu har en 

skyldighet att presentera de omständigheter som föranleder fortsatt tillstånd till 

restriktioner, varje gång frågan om fortsatt häktning prövas. Dessutom hävs re-

striktionerna per automatik om fortsatt tillstånd inte ges i samband med omhäkt-

ningsförhandlingen. Om åklagaren, utan samband med frågan om fortsatt häkt-

                                                
156 CPT/Inf (2009) 34, s. 25 ff. 
157 Ibid, s. 26. 
158 Ibid, s. 26 f. 
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ning, finner att det inte längre finns behov av restriktioner så hävs dessa omedel-

bart.159 

    Regeringen hade också överlämnat en proposition till riksdagen om införandet 

av en ny häkteslag. I den nya lagen, som skulle träda i kraft den 1 april 2011, 

medgavs möjligheten att överklaga tingsrättens prövning av åklagarens beslut 

om restriktioner av visst slag.160   

    Eftersom RÅ har det huvudsakliga ansvaret för att se till att gällande regel-

verk efterlevs, har Åklagarmyndigheten fått i uppdrag att årligen återrapportera 

bl.a. hur många personer som häktas och hur många av dessa som blir under-

kastade restriktioner. Resultatet av denna återrapportering skall noga granskas av 

regeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
159 CPT/Inf (2010) 18, s. 16. 
160 Prop. 2009/10:135, s. 115 f. 
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7. Svenska åtgärder efter kritiken 

 
7.1 Ny möjlighet till överklagande av beslut om restriktioner 
Den kritik som riktats mot Sverige från internationellt håll var en bidragande 

faktor till införandet av den nya HäktL år 2011. Den stora nyheten i denna lag 

var regeln i 6 kap. 4 § 3 st., som ger den häktade rätt att överklaga tingsrättens 

prövning av åklagarens beslut att meddela restriktioner av visst slag. Tidigare 

hade en sådan prövning endast kunnat ske i tingsrätten. Detta skiljde sig från ett 

beslut om generellt tillstånd till restriktioner, som var överklagbart enligt RB 24 

kap. 5 a §. Ett överklagande ansågs kunna leda till en ökad risk för samtidig 

rättslig prövning av samma omständigheter i olika instanser, vilket var särskilt 

olyckligt med hänsyn till att det rör sig om temporära omständigheter som fort-

löpande förändras.161  

    Med beaktande av bl.a. rekommendationerna från CPT så ändrade regeringen 

ståndpunkt i frågan och ansåg nu att den ökade rättssäkerhet som en överklagan-

demöjlighet skulle innebära vägde tyngre i sammanhanget. 162 Syftet med den 

nya regeln var att garantera att restriktioner tillgrips och bibehålls med största 

möjliga restriktivitet.163 

 

7.2 Dokumentation av förhör med ljud och bild 
Just nu utarbetas ett förslag innebärande att förhör under förundersökningen ska 

dokumenteras genom ljud- eller bildupptagning, om det finns risk för att den 

hörde senare kommer ändra eller återta sina uppgifter. Dokumentation med ljud 

eller bild ska även ske om det finns andra skäl för det med hänsyn till brottets 

svårhet, utsagans betydelse eller den hördes personliga förhållanden.164 

    Anledningen till förslaget är att rätten vid ett eventuellt uppspelande får bättre 

möjligheter att bedöma trovärdigheten i förhörsutsagorna, när även tonfall, röst-

läge, mimik och gester kan bedömas hos den hörde. Dessutom elimineras risken 
                                                
161 Prop. 1997/98:104 s. 42. 
162 Prop. 2009/10:135 s. 115. 
163 För att undersöka hur användningen av överklagandemöjligheten i HäktL 6 kap. 4 § 3 st. ser 
ut i praktiken har landets sex hovrätter tillfrågats om mål där lagen har tillämpats. Ingen av hov-
rätterna har lyckats hitta något mål där prövning enligt den här bestämmelsen har ägt rum. Den 
nya lagen har alltså än så länge inte haft någon praktisk betydelse.  
164 SOU 2011:45 s. 29. 
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för meningsskiljaktigheter i domstolen om vad som har sagts och inte sagts un-

der förhöret. Det här problemet är särskilt vanligt i de fall förhöret är genomfört 

med hjälp av tolk.  

    Förslaget innebär även en ökad rättssäkerhet för den misstänkte när denne får 

möjlighet att kontrollera hur förhören har gått till i praktiken. Därmed kan den 

misstänkte försäkra sig om att utsagan inte är lämnad under otillbörlig påverkan 

och att förhörsreglerna har följts. Förslaget underlättar också för den misstänkte 

att vid slutdelgivningen ta del av allt material som framkommit under för-

undersökningen.165  

     Regleringen är framförallt tänkt att användas vid förundersökningar som rör 

allvarligare brott och brott där målsäganden och vittnen har en benägenhet att 

under huvudförhandlingen ta tillbaka vad de sagt, som t.ex. vid utpressning och 

grov kvinnofridskränkning. Vid denna typ av brott är risken för att åklagaren 

måste åberopa uppgifter ur förundersökningsprotokollet som störst och därför 

bör viktigare förhör, som förhör med målsäganden och den misstänkte, tas upp 

med ljud och bild. I denna situation ger en ljud- och bilduppspelning ett betyd-

ligt högre bevisvärde än en uppläsning ur ett förundersökningsprotokoll.166  

    Om förhörspersonen vägrar yttra sig under en inspelning eller om in-

spelningen uppfattas som så besvärande att det kan påverka dennes berättelse 

negativt bör det finnas skäl att överväga om inspelning av förhöret verkligen ska 

ske.167 

 

7.3 Förslaget från Åklagarmyndighetens arbetsgrupp 

 

7.3.1 Förslagets innebörd avseende restriktionsanvändning 
RÅ gav i juni 2013 i uppdrag åt en arbetsgrupp bestående av företrädare för 

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Kriminalvården och Advokat-

samfundet att överväga hur användningen av restriktioner för häktade skulle 

kunna sänkas. Arbetsgruppens resultat redovisades i en rapport den 31 januari 

2014. Med de förslag som presenterades i rapporten förväntas färre personer bli 

                                                
165 Ibid, s. 217 f. 
166 Ibid, s. 223 f. 
167 Ibid, s. 227. 
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häktade med restriktioner i framtiden och de restriktioner som meddelas kommer 

att vara mindre omfattande än idag. 

       Till att börja med föreslogs skriftlig dokumentation av skälen till restrik-

tionerna. Dessa skäl ska presenteras för den misstänkte och dennes försvarare 

innan häktningsförhandlingen. Även domstolen ska informeras om vilka restrikt-

ioner som aktualiseras och skälen för dessa inför förhandlingen. Eftersom allt för 

utförligt motiverade skäl kan vara till men för utredningen räcker det med att 

motiveringen är ganska allmänt hållen och standardiserad. Varje restriktion ska 

dock motiveras för sig. Denna skyldighet ger den misstänkte en bättre möjlighet 

att begära rättens prövning av åklagarens beslut om enskilda restriktioner redan 

vid häktningsförhandlingen.168 

      Gruppen ansåg också att isolering av häktade måste undvikas. Varje häktad 

person ska ha rätt till minst två timmars mänsklig kontakt per dygn. En lag-

reglering om detta är önskvärd. 169   

      Ett sätt att åtgärda problemet är att utvidga möjligheterna till samsittning 

mellan två häktad med restriktioner. För att lösa detta i praktiken krävs att åkla-

garna tar hjälp av Kriminalvården när det gäller att hitta en lämplig person för 

den häktade att samsitta med. Förvisso finns en möjlighet om den ena blir av 

med restriktionerna att påverka den andres utredning men den risken ska inte 

överdrivas. Här kan jämförelser göras med systemen i Danmark och Norge där 

den minskade användningen av isolering inte uppges ha medfört negativa kon-

sekvenser för utredningsarbetet. Givetvis ska beviljandet av samsittning föregås 

av en proportionalitetsprövning, som kan leda till att samsittning i vissa fall inte 

godkänns.170  

        Det föreslogs också en utökad möjlighet till gemensamhet med andra häk-

tade med restriktioner. Här handlar det mer om att umgås i större eller mindre 

grupper. Om den häktade är misstänkt för särskilt omfattande brottslighet, gäng-

brottslighet eller tidigare har försökt påverka förhörspersoner kan proportion-

alitetsbedömningen förhindra att gemensamhet tillåts.171 

      I de fall där den häktade är isolerad, alltså då samsittning eller gemensamhet 

inte tillåts, föreslogs en anmälningsskyldighet till högre åklagare efter tre måna-
                                                
168 Åklagarmyndighetens rapport, s. 52 ff. 
169 Ibid, s. 59 f. 
170 ibid, s. 61 ff. 
171 Ibid, s. 63. 
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der. Den högre åklagaren ska då pröva huruvida isoleringen ska bestå. Det kan 

antas att åklagaren kommer skynda på sitt arbete för att slippa anmäla i de fall då 

det inte finns ett tydligt behov av att ha personen isolerad under en längre tid. 

Med detta system uppmuntras åklagarna att hålla förhör så tidigt som möjligt 

och att inhämta annan bevisning så fort det går. Förslaget kommer för-

hoppningsvis leda till att antalet personer som sitter isolerade under längre tid 

kommer sjunka i framtiden.172 

     Ett förslag för att minska behovet av restriktioner var att i brottsbalken 

(1962:700) 29 kap. 5 införa en möjlighet till straffrabatt vid erkännande och 

medverkan till utredningen av egen brottslighet. Med denna möjlighet skulle den 

häktade med restriktioner ha ett incitament att erkänna tidigt under utredningen 

och därmed högst sannolikt bli av med restriktionerna.173  

      Det bör även bli möjligt att hålla ingående förhör med den misstänkte redan 

vid häktningsförhandlingen. I dagens läge prövas endast häktningsfrågan under 

häktningsförhandlingen. Enligt förslaget ska den misstänkte uppmanas att själv 

lämna en berättelse med samma upplysningar som denne kommer lämna vid hu-

vudförhandlingen. Åklagaren och försvararen ska därefter beredas möjlighet att 

ställa frågor till den misstänkte. Härigenom förväntas behovet av restriktioner 

minska.174 

     Ett problem idag är att brottsutredningar tenderar bli mer och mer om-

fattande, med oproportionerligt långa häktningstider som följd. Eftersom dessa 

mål ofta inkluderar flera misstänkta kombineras häktningarna i regel med re-

striktioner. För att undvika dessa långa häktningstider föreslås utökade möjlig-

heter att dela upp utredningarna och, där det går, väcka åtal separat mot den eller 

de misstänkta vars del av utredningen är slutförd.175  

       I vissa lägen kan emellertid uppgifter från en förundersökning ha betydelse 

även i andra förundersökningar. Dessutom måste kraven i Europakonventionens 

artikel 6 om rätten för försvarare att ställa frågor till samtliga förhörspersoner 

vars uppgifter kan ha betydelse för den egna klientens åtal beaktas. Av den an-

ledningen är det inte alltid möjligt att dela upp utredningarna. Arbetsgruppen 

poängterar dock att åklagare måste vara beredda att ta risker för att det här för-
                                                
172 Ibid, s. 64 f. 
173 Ibid, s. 42. 
174 Ibid, s. 42. 
175 Ibid, s. 78 f. 
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slaget ska få genomslag. Det kanske är rimligt vid proportionalitetsprövningen 

att all misstänkt brottslighet inte kommer kunna styrkas fullt ut eller att straff-

värdet kommer att bedömas lägre vid en uppdelad handläggning än vid en ge-

mensam process. Vinningen sker istället i form av kortare häktningstider.176 

       Förutom förslagen som syftade till att minska restriktionsanvändningen och 

förkorta häktningstiderna föreslog arbetsgruppen en rad åtgärder som skulle un-

derlätta kontakten med omvärlden för en häktad med restriktioner. Åklagaren 

bör bl.a. fråga den häktade redan vid häktningsförhandlingen om det finns någon 

som denne vill kontakta och även pröva frågan om generella undantag från re-

striktionerna.177 Idag krävs att den häktade skriver en framställan, som skickas 

till åklagaren för att sedan vidarebefordras till den som ska bli kontaktad för 

godkännande. Proceduren är omständlig och tidskrävande, varför ett förändrat 

system är önskvärt.178   

    Dessutom konstaterades att nya rutiner för försändelser till och från häktade 

med restriktioner måste antas. Brev ska alltid vidarebefordras samma dag som 

de kom in eller senast dagen därpå, så länge inte breven behöver översättas. 

Brevgranskningen bör kunna skötas av administrativ personal vid Åklagar-

myndigheten.179  

     Vad gäller telefonsamtal från häktade med restriktioner så föreslogs att poli-

sens avlyssning av samtal bör ske genom flerpartssamtal, istället för att polisen 

måste sitta med i samma rum som den häktade. Detta tillvägagångssätt är en-

klare och mindre tidskrävande för polisen. Dessutom bör möjligheten att ringa 

till mobiltelefoner närmare utredas. Idag tillåts endast samtal till fasta telefoner. 

Eftersom många människor nu för tiden saknar fast telefoni kan det vara svårt 

för den häktade att få kontakt med den önskade personen.180 

     Arbetsgruppen konstaterade slutligen att åklagarna behöver förses med all-

män vägledning i frågor som rör beslut om restriktioner. Det kan handla om frå-

gor som hur man bör resonera vid bedömningen av kollusionsfaran och behovet 

av restriktioner, hur proportionalitetsbedömningen ska gå till och hur övervä-

ganden kring lättnader i beslutade restriktioner ska ske. För att vägledningen ska 

                                                
176 Ibid, s. 79.  
177 Ibid, s. 66 ff. 
178 Ibid, s. 67. 
179 Ibid, s. 67 f. 
180 Ibid, s. 66 ff. 
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bli korrekt och enhetlig över hela landet föreslogs att RÅ ska ge denna vägled-

ning i ett styrdokument.181 

 

7.3.2 Reaktioner på förslaget 
Reaktionerna på det nya förslaget från Åklagarmyndigheten har varit av blandad 

karaktär. Förslaget om att i högre grad dela upp stora utredningar är något som 

har fått positiv respons, vilket även gäller förslaget om restriktionsgemensamhet. 

Vissa förslag har däremot mötts av en större skepsis.  

    I en debattartikel i Aftonbladet gick några av Sveriges mest kända försvars-

advokater ut och riktade stark kritik mot förslaget om straffrabatt vid er-

kännande.182 Enligt artikelförfattarna ökar risken för falska erkännanden hos 

personer som sitter häktade, särskilt hos dem med restriktioner. Den häktade vill 

bara ta sig ur den press som isoleringen innebär och ser därmed erkännandet som 

den enda utvägen. Ett premierande av erkännanden kommer i dessa lägen bara 

leda till att antalet falska erkännanden ökar, vilket är mycket farligt ur ett rätts-

säkerhetsperspektiv.183  

    Trots att det krävs stödbevisning för att ett erkännande ska få relevans tende-

rar både utredningspersonal och domstolar att slappna av när den misstänkte er-

känner. Risken finns därmed att erkännandet kan leda till fällande dom trots att 

personen är oskyldig.184 

     Av de remissinstanser som ombetts ge sin syn på förslaget till straffrabatt vid 

erkännande och övrig medverkan vid utredning av egen brottslighet, har de 

flesta ställt sig positiva till förslaget. Brottsutredningen effektiviseras härigenom 

och blir därmed både billigare och snabbare. Två av de remissinstanser som där-

emot ställde sig kritiska till förslaget var Amnesty international och Malmö 

tingsrätt. Amnesty international framhävde i sitt remissvar att förslaget riskerar 

strida mot oskuldspresumtionen i Europakonventionens artikel 6.2.185 Malmö 

tingsrätt ifrågasätter i sin tur om förslaget inte kan komma i konflikt med Euro-

                                                
181 Ibid, s. 71 ff. 
182 Se Eriksson m.fl., 
”www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article18636034.ab.”. 
183 Ibid.  
184 Eriksson, ”http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1302”.  
185 Lagrådsremissen, s. 15. 
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pakonventionens regel om rätten för den misstänkte att inte behöva belasta sig 

själv. Regeln har ett nära samband med oskuldspresumtionen.186 

    I försvarsadvokaternas debattartikel riktar de även kritik mot förslaget om ut-

ökade möjligheter till ingående förhör med den misstänkte redan under häkt-

ningsförhandlingen. Enligt deras synsätt vittnar det om en dålig förståelse för 

principen om en rättvis rättegång. Den misstänkte kommer exempelvis utsättas 

för ingående förhör inför en domare utan att ha kunnat ta del av förunder-

sökningen och utan att ha fått full insikt i vilka misstankar som riktas mot 

denne.187 Den stress som upplevs under häktningsförhandlingen får ofta den 

misstänkte att ljuga för att bli frisläppt. Det strider därför mot rättssäkerheten att 

så tidigt hålla ingående förhör inför domaren.188 

     I förslaget skrivs mycket om omedelbarhetsprincipen och den misstänktes 

möjlighet att förstöra utredningen genom att ändra sig eller hålla tyst. Det här är 

något som advokat Johan Eriksson ställer sig tveksam till. Misstänkta som änd-

rar sin historia under utredningens gång tappar i trovärdighet. Dessutom tenderar 

rätten att fastna för den historia som är mest negativ för den misstänkte. En för-

ändrad historia drabbar alltså den misstänkte värst och därför är behovet av re-

striktioner överdrivet. Detta gäller i vart fall tills praxis som stödjer motsatsen 

har redovisats, menar Eriksson.189 

    Försvarsadvokaterna är även kritiska till att domstolarna lyser med sin från-

varo i debatten. Det faktum att Sveriges domarkår varken representeras bland 

författarna till förslaget eller har yttrat sig i den offentliga debatten är minst sagt 

märkligt. Det är trots allt domstolarna som ger tillstånd att meddela restriktioner. 

Övriga aktörer kan bara ha synpunkter i frågan.190 

 
 
 
 
 
 

 
                                                
186 Ibid, s. 17. 
187 Eriksson m.fl., ”www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article18636034.ab”. 
188 Cato & Knutson, s. 23. 
189 Ibid, s. 23. 
190 Eriksson m.fl., ”www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article18636034.ab.”. 
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8. Analys 
 

8.1 Restriktionsanvändningens förenlighet med Europakonven-

tionen 
 

8.1.1 Artikel 3 
Som visats ovan har Europadomstolen genom åren varit restriktiva med att döma 

för brott mot Europakonventionens artikel 3 när det gäller sådan isolering som 

dagligen utspelar sig i svenska häkten. Däremot tycks den restriktiva in-

ställningen ha luckrats upp något de senaste åren, vilket domstolen tydligt visar i 

avgörandena Piechowicz v. Poland och Horych v. Poland. Förvisso berodde ut-

gången i målen inte bara på att personerna varit strikt isolerade under en längre 

tid, utan även på att de blivit utsatta för kränkande behandling under häktestiden. 

Däremot vägs isoleringen in som en starkt bidragande faktor till att be-

dömningen av de båda målen utmynnar i fällande domar. Vad som också är in-

tressant är att domstolen vid avgörandet i Horychfallet poängterar att Polen inte 

har beaktat kritiken från CPT i tillräckligt hög grad. Det här är ett tydligt tecken 

på den bevisverkan som kritik från CPT har när det gäller att konstatera om brott 

mot artikel 3 föreligger. Här lever Sverige givetvis farligt eftersom vi flertalet 

gånger blivit kritiserade av CPT för vår restriktionsanvändning, utan att ha löst 

problemet. Om en prövning mot Sverige skulle äga rum i Europadomstolen 

kommer denna omständighet garanterat tas upp i bedömningen och ligga Sverige 

i fatet.  

      Ett annat fall som tydligt visar att Sverige bör se över sin restriktions-

användning för att inte dömas i Europadomstolen är Rohde v. Denmark. I det här 

fallet, som kanske är det fall som mest kan liknas vid situationen i svenska häk-

ten friades Danmark med 4 röster mot 3. Utgången i målet var med andra ord allt 

annat än entydig. Det bör poängteras att frihetsberövandet här endast varade i 

ungefär ett år. I de svenska fall som presenterats ovan har de frihetsberövade sut-

tit isolerade i två respektive fyra år under förhållanden som kan jämföras med 

dem i Rohdemålet. Dessa personer har alltså levt under samma förhållanden som 
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Rohde men under avsevärt mycket längre tid, vilket bör påverka domarnas even-

tuella bedömning. 

       Sverige lever alltså farligt som situationen ser ut nu. Än så länge har Sverige 

inte blivit föremål för någon prövning i den här frågan så därför går det givetvis 

bara att spekulera i hur utgången av en sådan prövning i Europadomstolen skulle 

se ut. Vad som däremot kan konstateras är att ovan nämnda fall tydligt talar för 

att domstolen inte längre drar sig för att döma för brott mot artikel 3. Min be-

dömning är därför att Sverige mycket väl skulle kunna dömas för brott mot arti-

kel 3 om en prövning av isoleringen i exempelvis Playa-målet och södertälje-

målet skulle äga rum i Europadomstolen. 

 

8.1.2 Artikel 5     
Enligt Europakonventionens artikel 5 minskar kollusionsfaran i regel allt ef-

tersom utredningen fortskrider. För att restriktionerna ska bestå ställs därför 

högre krav på bevisningen av kollusionsfaran ju längre tiden går. Det här är yt-

terligare en punkt där vi kan se klara brister i Sverige. Vid omhäktnings-

förhandlingar är det ytterst sällsynt att något nytt moment anförs för att restrikt-

ionerna ska bestå. Istället hänvisas till de omständigheter som åberopades vid 

den ursprungliga häktningsförhandlingen. Chansen att bli av med restriktionerna 

är så liten att många häktade inte ens bryr sig om att gå på förhandlingen. Även 

om problematiken kanske inte är tillräckligt allvarlig för att leda till en fällande 

dom mot Sverige så är restriktionsanvändningen inte helt förenlig med artikel 5. 

      

8.1.3 Artikel 6 
När det gäller förhållandet till Europakonventionens artikel 6 är det främst prin-

cipen om parternas likställdhet som bör diskuteras. De isoleringsskador som kan 

uppstå av att den tilltalade har suttit häktad med restriktioner under en längre tid 

kan leda till problem i sammanhanget. Den depression och andra ångestliknande 

tillstånd som drabbar flertalet av dessa personer medför nedsatt koncentrations-

förmåga och svårigheter att fokusera. Många av dem fokuserar mer på hur deras 

familjer har det på utsidan än hur de ska lägga upp sitt försvar, vilket i det skedet 

är det viktigaste för dem. Dessutom har en deprimerad person svårare att delta i 

förhör, läsa förundersökningen, konferera med advokat och uppträda i domstol. 
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Självklart innebär det här ett stort problem. Oavsett hur duktig försvarare den 

misstänkte har är det omöjligt att försvara klienten om inte denne kan framföra 

alla de omständigheter som talar till dennes fördel. Åklagaren får därmed ett för-

språng i processen, vilket givetvis utgör ett rättssäkerhetsproblem som inte för-

enligt med principen om parternas likställdhet. 

       

8.1.4 Artikel 8 
Vad gäller rätten till kontakt med sin familj i Europakonventionens artikel 8, så 

inskränks den givetvis väsentligt om den häktade har restriktioner. De relativt 

nya fallen Piechowicz och Horych visar också att Europadomstolen numera är 

beredd att fälla till ansvar vid allt för strikt isolering. Min erfarenhet är dock att 

Sveriges åklagare sällan nekar den häktade kontakt med sin familj, även om tele-

fonsamtal och besök ofta sker bevakat. Förfarandet kan förvisso vara om-

ständligt att administrera men oftast brukar det lösas. Dessutom finns goda möj-

ligheter att kommunicera via brev, så länge personerna håller sig inom de ramar 

som åklagarna godkänner. Sammantaget tycker jag inte att Sverige bryter mot 

artikel 8, trots att restriktionerna i många fall är mycket strängt utformade. 

     

8.1.5 Sammanfattande kommentar 
Sammantaget kan konstateras att möjligheterna till användning av restriktioner i 

Sverige är betänkligt ur Europakonventionens perspektiv. Än så länge är antalet 

fall med så långa perioder av isolering som i Playa-målet och Södertäljemålet få. 

Brottligheten tenderar dock bli mer komplicerad och av mer internationell karak-

tär. Risken för ett ökat antal långdragna rättsprocesser i framtiden är därför beak-

tansvärd. En förändrad användning av restriktioner är därmed nödvändig för att 

brott mot Europakonventionen inte ska bli vardag i svenska häkten. 
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8.2 Hur ska restriktionsanvändningen minska och bli lindrigare 

för de häktade? 
 

8.2.1 Åtgärder som kan sänka användningen av restriktioner 
 

8.2.1.1 Allmän vägledning för åklagare och domare 
Åklagarmyndighetens rapport innehåller en rad förslag som kan få den frekventa 

restriktionsanvändningen att minska. Det allra viktigaste konstaterandet i rappor-

ten är att åklagarna måste förses med allmän vägledning i frågor som rör beslut 

om restriktioner. Därmed kan en sänkning av antalet häktningsbeslut som före-

nas med restriktioner i hög grad åstadkommas inom ramen för den befintliga 

lagstiftningen.  

    Problemet i nuläget är att den öppna lagstiftning används fel. När det gäller 

användningen av restriktioner, som framförallt regleras i RB och HäktL, ska en 

bedömning göras om det verkligen finns ett behov av restriktioner. För att re-

striktioner ska få användas måste behovet av dessa väga tyngre än de men som 

uppstår för den häktade när dennes kontakt med omvärlden inskränks. Problemet 

idag är att någon sådan bedömning inte görs. Istället meddelas restriktioner i det 

närmaste automatiskt vid brott där det är möjligt att begå handlingar som skulle 

kunna försvåra utredningen av brottet. Det är oväsentligt om den häktade har vi-

sat några indikationer på att sådana åtgärder kommer vidtas. Restriktionerna 

meddelas med största sannolikhet ändå.  

     Genom att ge åklagarna vägledning i hur bedömningen ska gå till för att vara 

förenlig med gällande regler finns stora möjligheter att sänka användningen av 

restriktioner. 

     Ett misstag i rapporten är givetvis, som försvarsadvokaterna har konstaterat i 

sin debattartikel, att domstolarna hålls utanför. Ett beslut om restriktioner fattas 

av åklagare och domare ihop. Var och en av dessa parter kan sägas ha vetorätt i 

frågan. I mitt tycke är det därför en självklarhet att den vägledning för an-

vändning av restriktioner som föreslås för åklagarna även ska gälla landets do-

mare.  

    Om domarnas kunskapsnivå är lägre vad gäller kollusionsfara och behovet av 

restriktioner så är risken överhängande att åklagarna kommer få tillstånd att 
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meddela restriktioner i fall där domstolen egentligen borde sagt nej. Dessutom 

blir det riskabelt åt andra hållet. Domstolen kanske avslår en begäran om re-

striktioner i fall där de egentligen är nödvändiga, vilket kan äventyra möjlig-

heterna till utredning av brottet i fråga. En jämlik kunskapsnivå mellan åklagare 

och domare är att föredra. 

       

8.2.1.2 Minskad övertro på omedelbarhetsprincipen 
Ett annat problem, som också bör kunna lösas utan ny lagstiftning, är att Sveri-

ges åklagare och domare verkar tro att brott inte kan klaras upp om ett häkt-

ningsbeslut inte förenas med restriktioner. Anhängare av restriktionerna motive-

rar ofta detta med omedelbarhetsprincipens starka ställning här i landet. Jag vill 

påstå att omedelbarhetsprincipens betydelse är något överdriven.  

    Om en förhörsperson under huvudförhandlingen skulle avvika från vad som 

sagts under tidigare förhör finns möjlighet till uppläsning ur förhörsprotokollet. 

Skulle ett vittne eller en målsägande helt plötsligt förändra sin historia är det nog 

inte svårt för domstolen att genomskåda om personen blivit utsatt för någon 

form av påtryckning. När det dessutom gäller förhör med den tilltalade så bru-

kar, åtminstone om man får tro advokat Johan Eriksson, en avvikande berättelse 

endast medföra att personen tappar i trovärdighet. Den enda som missgynnas av 

detta är den tilltalade själv.  

      Det bör även poängteras att det inte finns några som helst belägg för att an-

delen uppklarade brott skulle vara högre i Sverige än någon annanstans. Det 

borde bevisa att den restriktionshysteri som råder här i landet är obefogad. En 

minskad övertro på omedelbarhetsprincipens betydelse är därför ett måste för att 

sänka användningen av restriktioner. 

        

8.2.1.3 Dokumentation av förhör med ljud och bild 
Om det nya förslaget om ljud- och bildinspelning av förhör blir verklighet kom-

mer domstolen ges ännu bättre förutsättningar att värdera utsagan vid en eventu-

ell uppspelning i rätten. Då kan aspekter som mimik och tonläge vägas in i tro-

värdighetsbedömningen. Därmed är det fullt tillräckligt att använda restriktioner 

i början av häktningen, för att sedan släppa på dem när samtliga förhör är hållna.  
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      Här kan kopplingen till behovs- och proportionalitetsprincipen diskuteras. I 

nuläget behåller en stor andel häktade restriktionerna ända fram till huvudför-

handlingen avslutas. Mot slutet handlar det ofta bara om att svar inväntas från 

SKL för att åtal ska väckas. Frågan är om behovet av restriktioner verkligen 

väger tyngre än de men åtgärden medför för den misstänkte när förhören är upp-

tagna med ljud och bild. Den misstänkte har då ingen nämnvärd möjlighet att 

försvåra utredningen. Skulle målsäganden och vittnen utsättas för påtryckningar 

så finns deras utsagor redan dokumenterade. Utsagorna kan spelas upp vid av-

vikande berättelser i domstolen. Rätten har därmed goda möjligheter att värdera 

den ursprungliga utsagan. Behovs- och proportionalitetsprincipen medför därför 

att restriktionerna i det här läget ska hävas. 

    

8.2.1.4 Ingående förhör vid häktningsförhandlingen 
 I rapporten föreslås också att ingående förhör ska hållas inför domaren redan 

under häktningsförhandlingen, vilket starkt har kritiserats från försvararhåll. 

Förvisso är det en åtgärd som skulle kunna sänka användningen av restriktioner 

men det är på bekostnad av andra fundamentala rättsstatsprinciper. Så tidigt un-

der utredningen har den misstänkte ofta inte helt fått klart för sig vad miss-

tankarna gäller. Dessutom är häktningsförhandlingen många gånger den tidpunkt 

då den misstänkte träffar sin försvarare för första gånger, varför någon strategi 

för upplägget av försvaret inte har hunnit diskuteras. Att i det här läget hålla vik-

tiga förhör inför domaren skulle därför vara oförenligt med Europa-

konventionens regler om en rättvis rättegång.  

     En bättre lösning är istället att hålla förhören utan inblandning av någon do-

mare, när den misstänkte och försvararen haft tid att prata ihop sig.  

   Om förslaget om ljud- och bildinspelning av förhör dessutom blir verklighet 

finns inget behov av någon domares inblandning på det här stadiet. Skulle den 

tilltalade avvika från sin berättelse i rätten är det bara att spela upp förhöret. Av 

den anledningen torde kollusionsfaran som huvudregel försvinna efter att samt-

liga förhör är hållna. 

     Ofta när det talas om vilka åtgärder som måste vidtas för att minska restrik-

tionsanvändningen nämns förkortning av handläggningstiden hos SKL. Snabb-
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bare analysresultat är förvisso att önska men med ovan föreslagna åtgärder torde 

restriktionstiderna kunna förkortas utan inblandning från SKL. 

      

8.2.1.5 Motiverade restriktionsbeslut 
Ett annat viktigt förslag i rapporten är kravet på utökade motiveringar av re-

striktionsbesluten samt att varje restriktion ska motiveras för sig. Som det har 

varit tidigare har åklagarna kunnat få tillstånd att meddela restriktioner bara ge-

nom att läsa innantill i lagtexten om kollusionsfara. Givetvis är det svårt för den 

häktade och dennes försvarare att angripa ett beslut, när de inte ens vet vilka om-

ständigheter det grundas på. Det här försvårar så klart även en rättssäker pröv-

ning av ett överklagat restriktionstillstånd och rättens prövning av enskilda re-

striktioner. Med det nya kravet på tydlig motivering, som har efterfrågats av 

CPT vid flera tillfällen, blir domstolarnas prövning av restriktionsbehovet mer 

rättssäker. 

       Kravet på tydlig motivering gör även att allmänheten bättre kan kontrollera 

domstolarnas arbete. Som det ser ut nu hålls häktningsförhandlingarna i regel 

bakom stängda dörrar samtidigt som motiveringen av restriktionerna på sin höjd 

ges muntligen. Med skriftligt motiverade restriktionsbeslut har allmänheten i alla 

fall en möjlighet att i efterhand granska domstolarnas verksamhet. 

 

8.2.1.6 Överklagandemöjligheten i HäktL 6 kap. 4 § 3 st. 
Sedan det senaste besöket från CPT har endast en åtgärd för att minska restrik-

tionsanvändningen genomförts i praktiken. Det handlar om införandet av den 

nya möjligheten till överklagande i HäktL 6 kap. 4 § 3 st.  

      Eftersom lagen ännu inte har prövats är det givetvis svårt att analysera den. 

Jag kan förvisso se en tänkbar anledning till varför den aldrig har kommit till 

användning i praktiken. De restriktioner som meddelas har oftast samma syfte, 

nämligen att den häktade inte ska kunna kontakta personer som förekommer i ut-

redningen. Det kan ske genom att förbjuda obevakade telefonsamtal och besök 

etc. Om någon av dessa restriktioner upphävs faller syftet med de övriga restrikt-

ionerna också. Det är därför inte troligt att någon enskild restriktion skulle upp-

hävas i det fallet. Antagligen är det därför som det är vanligare med överkla-
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gande av restriktionstillstånden i sin helhet. CPT:s förslagna åtgärd kom alltså 

att bli helt verkningslös i praktiken. 

    De gånger som HäktL 6 kap. 4 § 3 st. skulle kunna få praktisk betydelse är då 

den häktade förvägras möjlighet att följa med vad som händer i världen. Denna 

restriktion, som väldigt sällan används, har ett annat syfte än de restriktioner 

som förbjuder kontakt med andra personer. Ett upphävande av den behöver nöd-

vändigtvis inte äventyra syftet med andra meddelade restriktioner. Kanske kan 

det nya förslaget om gemensamhet för häktade med restriktioner leda till att la-

gen kommer till användning i praktiken i de fall där sådan gemensamhet inte 

medges. Med en mer tolerant inställning till restriktionsgemensamhet borde det 

finnas möjlighet till framgång med ett överklagande av just den enskilda restrik-

tionen. 

     Av samma anledning som berörts ovan är det också troligt att kravet på tydli-

gare motivering av de meddelade restriktionerna kommer gynna användningen 

av den här regeln. Ett överklagande underlättas givetvis om man vet grunden till 

det ursprungliga beslutet. 

 

8.2.1.7 Uppdelning av större utredningar 
Möjligheten att dela upp större utredningar och meddela deldom är givetvis ett 

välkommet förslag. Brottsligheten idag bedrivs allt oftare i större nätverk. Häkt-

ningstiderna i dessa mål drar ofta ut på tiden eftersom åtal inte kan väckas förrän 

utredningen är färdigställd för samtliga misstänkta. Restriktioner meddelas re-

gelmässigt eftersom det rör sig om flera tilltalade. Typexemplet här är assi-

stansmålet där det höga antalet tilltalade har lett till att häktningstiden för de hu-

vudåtalade överstiger två år. Om målet hade delats upp hade häktningstiden med 

största sannolikhet varit avsevärt mycket kortare. 

     Problemet har sin grund i att brottsligheten var av mycket enklare slag på 

1940-talet när RB skapades. Då bedrevs inte brottsligheten i stora nätverk som 

den ofta gör idag. Det är önskvärt att lagstiftningen moderniseras för att den ska 

kunna tillämpas i dagens samhälle. Möjligheten till uppdelning av större utred-

ningar skulle vara ett steg i rätt riktning mot en sådan modernisering. 
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8.2.1.8 Straffrabatt vid erkännande 
Alla åtgärder som har föreslagits, eller som redan nu har genomförts, är inte lika 

positiva. Ett av dessa är förslaget om straffrabatt vid erkännande. Precis som för-

svarsadvokaterna konstaterar i sin artikel kan även jag se stora risker med det här 

förslaget. Den stress och press som många personer upplever när de sitter häk-

tade med restriktioner leder ofta till falska erkännanden. Många är beredda att 

göra vad som helst för att bli av med restriktionerna. Att i en sådan situation 

premiera ett erkännande kan leda till att oskyldiga personer döms för brott som 

de inte har begått.  

    Ett erkännande ska förvisso ha stöd i annan bevisning för att beaktas men i 

praktiken tillämpas inte detta krav fullt ut. Domare och åklagare har en be-

nägenhet att ta ett erkännande för gott och inte bry sig så mycket om övrig be-

visning i ett sådant läge. Det här förfarandet, att först locka fram ett erkännande 

från en person som lever under tortyrliknande former och sedan lägga det till 

grund för en fällande dom, kan inte vara förenligt med Europakonventionens 

krav på en rättvis rättegång. Det här förslaget bör därför inte bli verklighet. 

 

8.2.2 Åtgärder som lindrar tillvaron för häktade med restriktioner 
 

8.2.2.1 Gemensamhet 
När det gäller förslaget om två timmars gemensamhet för häktade med restrikt-

ioner så är det givetvis något som kommer underlätta tillvaron för de intagna på 

landets häkten. Troligtvis kommer graden av fysiska och psykiska åkommor 

sjunka när dessa personer har möjlighet att umgås med varandra. Problemet är 

bara hur det här ska administreras. Samsittning i ett bostadsrum mellan två häk-

tade med restriktioner är givetvis enkelt att genomföra men en gemensamhets-

avdelning blir svårare att lösa. Många häkten saknar utrymme för en gemensam-

hetsavdelning för häktade med restriktioner. Lösningen på problemet är att häk-

tena byggs ut, vilket så klart kommer ta lång tid att genomföra.     

     Ett annat sätt att lösa situationen är att placera de häktade på särskilda re-

striktionshäkten. Problemet som uppstår då är att personerna kan placeras på 

häkten långt ifrån den domstol som de kommer framträda i. När det gäller om-

häktningsförhandlingar finns möjlighet att hålla dessa på videolänk från häktet. 
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Än så länge finns inte den här möjligheten när det gäller huvudförhandlingar, 

vilka kräver personlig närvaro. Av den anledningen skulle det innebära längre 

och dyrare resor för att komma till domstolen. Lösningen är därför inte optimal 

ur ett kostnadsperspektiv. Även om förslaget med gemensamhet är välkommet 

finns en risk för att det kommer ta tid innan förslaget blir verklighet.  

    Hur positivt förslaget om gemensamhet för häktade med restriktioner än må 

vara kan jag inte riktigt se hur det går ihop med behovs- och proportionalitets-

principen. Om en person beläggs med restriktioner innebär det att åklagaren och 

domstolen har funnit att kollusionsfara föreligger. I de flesta fall beror detta på 

att det finns risk för att den misstänkte tar kontakt med målsäganden eller vitt-

nen. Att de häktade med restriktioner umgås med varandra innebär inga problem 

så länge restriktionerna kvarstår, eftersom ingen av dem fritt kan förmedla sig 

med omvärlden.  

     Problem kan däremot uppstå om restriktionerna för någon av de häktade 

hävs. Risken finns att de häktade har gjort upp sinsemellan att om den ena blir 

av med restriktionerna så ska denne kontakta och försöka påverka vittnen och 

målsäganden i den andres mål. Det här kan enkelt göras genom att skicka ett 

brev till vederbörande eftersom någon brevgranskning inte sker för häktade utan 

restriktioner. Restriktionerna kan alltså kringgås på detta sätt. Eftersom kollu-

sionsfara har bedömts föreligga får vi anta att den häktade är angelägen om att 

försöka påverka övriga personer i utredningen. 

   Om åklagaren tycker att det här låter överdrivet är min inställning att restrikt-

ioner inte ska meddelas över huvud taget för den häktade. Kollusionsfaran är då 

så pass låg att det skulle vara oproportionerligt att belägga personen med re-

striktioner.  

     I de fall där kollusionsfaran inte riktar sig mot vittnen eller målsäganden, utan 

mot målskamrater kan förslaget om gemensamhet däremot ha betydelse. Detta 

förutsatt att samtliga målskamrater är häktade med restriktioner. Om någon av 

de häktade som beviljats gemensamhet får sina restriktioner hävda kan denne 

ändå inte kontakta någon annans målskamrat med anledning av målskamratens 

restriktioner. Det finns alltså ingen möjlighet för den som fått sina restriktioner 

hävda att påverka den andras utredning. I den här situationen är jag därför mer 

positiv till förslaget om utökade möjligheter till gemensamhet. 
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    Om samsittning eller gemensamhet inte tillåts med hänsyn till utredningen fö-

reslås att beslutet ska överprövas av högre åklagare efter tre månader. Härige-

nom kontrolleras att de stränga restriktionerna inte föreligger i onödan. Jag kan 

inte riktigt se nyttan i det här förslaget. Möjligheten finns ju redan att begära 

domstolens prövning av enskilda restriktioner. Det här förslaget utgör därmed ett 

erkännande av ett faktum som jag försöker bevisa med den här uppsatsen, näm-

ligen att domstolarna inte tar sitt ansvar när det gäller prövningen av restrik-

tionsbehovet. 

     Domstolarna är i grunden bättre lämpade att på objektiva grunder bedöma 

behovet av restriktioner eftersom de inte har någon brottsutredande funktion. En 

bättre lösning är därför att domstolarna börjar ta sin uppgift på allvar. För detta 

krävs, som ovan nämnts, att åklagarna följer det nya förslaget om utökad moti-

vering av restriktionsbeslut. Därmed förses domstolarna med tillräckligt mycket 

material för att en sådan prövning ska bli möjlig. Domarna och åklagarna har 

alltså ett gemensamt ansvar för att problemet ska kunna lösas. 

 

8.2.2.2 Förslag som syftar till att underlätta kontakten med anhöriga 
Ett positivt inslag i rapporten är de åtgärder som syftar till att underlätta kon-

takten med anhöriga för häktade med restriktioner. Det gäller främst möjligheten 

för utredaren att använda sig av flerpartssamtal för att övervaka den häktades te-

lefonsamtal samt förslaget om prövning av begärda telefon- och besökstillstånd 

redan under häktningsförhandlingen.  

    I nuläget är det en omständlig procedur att utverka ett tillstånd till besök eller 

telefonsamtal. Det är inte ovanligt att det tar flera dagar från tillståndsansökan 

till det att samtalet eller besöket kan äga rum. Med det nya förfarandesättet 

kommer administrationstiden förkortas avsevärt.  

    Även förslaget om att brevgranskningen ska skötas av administrativ personal 

är positivt eftersom det kommer påskynda förfarandet. 

    Den häktades möjlighet till kontakt med familj och vänner är dessutom något 

som vägs in i den helhetsbedömning som görs för att avgöra om brott mot Euro-

pakonventionens artikel 3 och artikel 8 föreligger. Som tidigare konstaterats be-

finner sig Sverige i en gråzon när det gäller förenligheten med dessa artiklar, 

framförallt artikel 3. Ett förverkligande av det här förslaget kan därför bli den 



69 

aspekt som gör att bedömningen väger över till Sveriges fördel vid en eventuell 

prövning i Europadomstolen. 

 

8.2.3 Åtgärder som både sänker användningen av restriktioner och 

lindrar tillvaron för häktade med restriktioner 
 

8.2.3.1 Tidsgräns för restriktioner 
Ett förslag som ofta dyker upp i debatten är att införa en maximal tidsgräns för 

meddelande av restriktioner, eventuellt med möjlighet till förlängning vid syn-

nerliga skäl. Som tidigare nämnts bidrar känslan av ovisshet om hur länge re-

striktionerna kommer bestå i hög grad till psykisk ohälsa för den isolerade. Ge-

nom att införa en maxgräns ges den häktade en möjlighet att förutse när restrikt-

ionerna som senast kommer hävas, vilket kan fungera som en ljuspunkt i det 

mörker som den isolerade befinner sig i.  

     Det blir även enklare för domstolen att häva ett restriktionstillstånd om den 

kan stödja sig på en tydlig lagregel istället för proportionalitetsprincipen. I teorin 

borde det inte vara så eftersom en dålig motivering av skälen för restriktioner vid 

proportionalitetsbedömningen borde vara till den häktades fördel. I praktiken 

fungerar det dock inte riktigt så, vilket tidigare har berörts.  

       En sådan tidsgräns skulle även sätta press på åklagarna att färdigställa för-

undersökningen snabbare. I nuläget kan restriktionerna bestå i princip hur länge 

som helst, vilket kan medföra att kravet på skyndsamhet i åklagarnas arbete ef-

tersätts. En maximal tidsgräns för användning av restriktioner skulle därför med-

föra positiva effekter även i detta hänseende. 

 

8.2.4 Sammanfattande kommentar 
Förhoppningsvis kommer ovan nämnda åtgärder och förslag att sänka och lindra 

användningen av restriktioner i framtiden. Härigenom kan mycket mänskligt li-

dande besparas personer som ännu inte blivit dömda för något brott. På det här 

sättet behöver Sverige inte heller riskera skadeståndsskyldighet för brott mot 

Europakonventionen.  

   År 2015 väntar vi nästa besök från CPT. Det är då hög tid att landets åklagare, 

domare och inte minst lagstiftare en gång för alla tar till sig av den kritik som 
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har riktats mot den svenska restriktionsanvändningen. Vi får hoppas att an-

vändningen av restriktioner då är på väg att sjunka så vi en dag kan hamna på  

samma nivå som i övriga länder runt omkring oss.
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Betänkande av 1983 års häktningsutredning. 
 

SOU 2002:87 Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säker-
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