
 

Björn Johansson 

 

 

Användande av vissa tvångsmedel 

-Anhållande på recidiv- 

 

Use of Means of Coersion 

Apprehension of relapsing criminals  

 

Offentlig rätt 

C-uppsats 

 

Termin: Våren 2013 

    Handledare: Stefan Olsson 

 

Karlstad University SE 651 88 Karlstad Sweden 

Phone: +46 54 700 10 00 Fax +46 54 700 14 97 

E-mail: handel@kau.se  www.hhk.kau.se  

mailto:handel@kau.se
http://www.google.se/imgres?q=karlstad+business+school&sa=X&hl=sv&rlz=1T4ADFA_svSE400SE401&biw=1600&bih=762&tbm=isch&tbnid=fAiYjMiMgeCs6M:&imgrefurl=https://twitter.com/HandelsKarlstad&docid=M0CJFY6i5jvTzM&imgurl=https://si0.twimg.com/profile_images/1645266141/HHiK_liten_Centrerad.png&w=500&h=267&ei=6GqNUfeDLKOO4ASe7IEI&zoom=1&ved=1t:3588,r:68,s:0,i:293&iact=rc&dur=2322&page=3&tbnh=146&tbnw=267&start=48&ndsp=31&tx=147&ty=68


2 
 

Förord 
När jag på våren 2012 beslutade mig för att slutföra mina studier i rättsvetenskap vid 

Karlstad Universitet hade jag en tanke om att kombinera mitt arbete med mina studier 

och idén att skriva en uppsats i samarbete med Polismyndigheten väcktes. Jag fick några 

ämnen att välja mellan och valde att skriva om recidivfara, eller mer exakt om 

anhållanden som sker med recidivfara angivet som skäl för frihetsberövandet. Under 

arbetets gång har jag varit i kontakt med personal från alla polismyndigheterna runt om 

i landet och har haft många givande samtal med kollegor som på ett eller annat sätt varit 

viktiga för arbetet. En del av Er har efterfrågat kopior av uppsatsen, vilket jag självklart 

ska skicka ut nu när allt är klart, och andra har uttryckt intresse för ämnet och 

frågeställningarna och uppmuntrat mig. Detta arbete hade inte varit möjligt att slutföra 

om det inte varit för ett antal personer som jag med dessa ord vill uttrycka min 

tacksamhet till. 

Professor Stefan Olsson vid Karlstad Universitet, som varit min handledare och kommit 

med goda råd och kritik. Polismästare Rolf Sandberg, Operativ chef vid 

polismyndigheten Värmland utan vars godkännande denna uppsats aldrig blivit till, 

Kriminalkommissarie Helena Newton vid polismyndigheten Värmland för hjälp med 

behörighetsansökningar, Martin Gälldin och Petter Kjörsvik för hjälp med 

korrekturläsning och slutligen ett tack till alla polismyndigheter som generöst bidragit 

till resultatet i form av behörigheter och information. Tack Alla! 

 

Karlstad i maj 2013 

 

Björn Johansson  
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Sammanfattning 
Polisens arbete mot brottsligheten är alltid aktuellt. Nästan dagligen kan vi läsa om hur 

rättsväsendet lyckas, eller inte lyckas, i sin kamp. Tyvärr är övervägande delen av 

medieutrymmet upptaget av det senare av alternativen. Även inom poliskåren ges 

ibland uttryck för missnöje och det klagas över skillnader i åklagarnas 

tvångsmedelsanvändning som gör det svårare respektive enklare att nå resultat i 

arbetet. Särskilt irriterande uppfattar man från polisens sida att det är då åklagarna inte 

anhåller och begär misstänkta häktade på recidivfara i så stor utsträckning som man 

inom polisen hade önskat. Recidivfara är den juridiska benämningen på en persons 

bedömda risk att återfalla i fortsatt brottslighet.  

Recidivfaran infördes i svensk lag 1948 i och med rättegångsbalkens ikraftträdande. 

Man grundade utformningen enligt utländskt mönster och syftet med införandet var 

kriminalpolitiska skäl där skyddsaspekt och process-effektivitet var de centrala delarna. 

Recidivfaran blev snabbt det mest frekvent använda häktningsskälet och försök gjordes 

vid två tillfällen, 1977 och 1985, att inskränka i rättsväsendets möjligheter att anhålla 

och häkta på recidivgrund. Inget av dessa två försök lyckades i sitt syfte och 

recidivfarans användning och syfte förändrades högst marginellt. I motsats till det 

föreslagna utfallet kan man säga att det kriminalpolitiska syftet med recidivfaran istället 

stärktes. 

Finns det då fog för de tankar som finns hos enskilda inom polisväsendet att recidivfara 

som anhållningsgrund är underutnyttjad och skiljer sig åt mellan olika delar av landet? I 

undersökningen har 321 livsstilkriminella från 20 polismyndigheter följts under en 

tidsperiod av tre år och sammanlagt 1140 gripanden har undersökts. Undersökningen 

visar att recidivfara var anhållningsskäl i 55 procent av fallen i genomsnitt och att hela 

89 procent av de som sedermera häktades, gjordes så med recidivfara angiven som 

häktningsskäl. Recidivfara som skäl för anhållning och häktning är alltså mycket vanligt 

förekommande. Räknat i antal personer som anhålls och häktas blir siffrorna något 

annorlunda. I snitt 24 procent av de gripna blir till sist häktade på recidivfara. 

Undersökningen visar också att det finns mycket stora skillnader i utfall mellan olika 

polismyndigheter. Skillnad syns även i statistiken över åklagarnas jourområden men är 

något jämnare fördelad då jourområdena omfattar ett flertal polismyndigheter och det 

större urvalet gör resultatet mindre känsligt för extremt höga eller låga värden.      

     

 

  



4 
 

Förkortningar 

 
BR Belastningsregistret 

Brå Brottsförebyggande rådet 

DC Departementschefen 

JO Justitieombudsmannen 

KUT Kriminalunderrättelsetjänst. Enhet inom 

polismyndigheterna som ägnar sig åt 

informationsinhämtning och analys.  

LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare 

MR Misstankeregistret 

Prop. Kungl. Maj:ts eller regeringens proposition 

RB Rättegångsbalk (SFS 1942:740) 

RF Regeringsformen 

RåR Riksåklagarens riktlinjer 

SOU Statens offentliga utredningar 

ÅFS Åklagarmyndighetens författningssamling 
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                  1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje år grips anhålls och häktas ett stort antal personer misstänkta för 

brott. Poliser på fältet griper en misstänkt, åklagaren anhåller och 

tingsrätten beslutar om den anhållne skall häktas för det brott som 

läggs honom till last. Den tredelningen har som syfte att kontrollera och 

överpröva användandet av tvångsmedel för att stärka rättssäkerheten 

och att tillgodose den misstänktes rättigheter. 

 

Polisens resultat har under senare år varit föremål för en hel del debatt 

då det från medialt och även politiskt håll anses att resultaten är dåliga 

fastän en förstärkning av personalresursen och ekonomiska resurser 

skett succesivt under ett antal år1. Man har tittat på polisens resultat 

och anmärker på de förhållandevis låga siffror som svensk polis har för 

vissa typer av brott. Både i internationella jämförelser och i nationella 

undersökningar skiljer sig resultaten åt mellan olika delar av Sverige 

och mellan Polismyndigheterna. För att komma tillrätta med de svaga 

uppklarningssiffror som polisen dras med har vid flera tillfällen gjorts 

olika former av insatser mot brottsligheten, t ex den nationella insatsen 

mot grov organiserad brottslighet (GOB) Operation Alfred i Malmö2 och 

den Nationella mängdbrottssatsningen.  

 

Den Nationella mängdbrottssatsningen är särskilt intressant av den 

anledningen att den tar sikte på den stora massan av brott som anmäls. 

Kriminologisk forskning styrker tesen att en stor del av den stora 

massan brott begås av en mycket liten del av befolkningen, de allra 

tyngst kriminellt belastade3. Detta har på inget sätt varit okänt inom 

polisen och man har på lokal nivå haft god kännedom om vilka av dessa 

individer som stått för en stor del av mängdbrotten. Problemet har varit 

att lagföra dem för de brott som de kunnat misstänkas för. 

Mängdbrottssatsningen är också intressant ur allmänhetens perspektiv. 

Brottsoffren vid denna typ av brott är påfallande ofta ”gemene man” 

och det rör sig mestadels om olika typer av stölder och skadegörelse 

som man drabbas av. Dessa brott får ofta en direkt ekonomisk följd i 

form av förlorat gods, förstörd egendom och andra kostnader såsom 

självrisker till försäkringsbolag. Utöver detta drabbas inte sällan 

                                                             
1 Fredrik Reinfeldt vid Riksmötets öppnande 2012-09-18. 
2 En för Skåne lokal satsning mot grov brottslighet. 
3 BRÅ-rapport 2012:15, s. 6. 
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brottsoffret av en känsla av minskad trygghet och den känslan kan 

ibland vara värre än den direkta ekonomiska förlusten eller skadan som 

uppstår som följd av brottet.  

 

Ofta när det skrivs om rättsväsendets tillkortakommanden ligger fokus 

på polisen. Detta märks tydligt i den rapportering som görs av media 

men också i den politiska debatten. Inte riktigt lika ofta 

uppmärksammas åklagarnas arbete vilket är en direkt fortsättning av 

polisens. I många fall är det just åklagaren som är 

förundersökningsledare, dvs. den som har ansvar över utredningen och 

fattar de viktiga besluten. Det är också åklagaren som avgör om en 

person ska anhållas för att eventuellt begära personen häktad, eller 

släppa denne på fri fot. Genom min egen bakgrund inom polisen tycker 

jag att det förhållandevis ofta märks en frustration över att åklagarna 

inte anhåller och häktar i så stor utsträckning som polisen griper 

misstänkta.  Speciellt stor frustration upplevs då det rör sig om de 

särskilt kriminellt belastade individer, livsstilskriminella, som begår en 

stor mängd brott. Inte sällan kan det röra sig om många tio-tals 

enskilda brottstillfällen och poliserna som griper den misstänkte och 

utreder brotten ger uttryck för en maktlöshet då den misstänkte släpps 

ut efter förhör. Ett återkommande argument från polisernas sida är att 

åklagarna mer ofta borde anhålla den misstänkte med recidivfara som 

grund och att fokus borde ligga vid personens tidigare brottslighet samt 

dennes risk för att efter frisläppandet återfalla i brott. Ett annat uttryck 

för den frustration som poliser tycks känna är att de återkommande ger 

exempel på hur olika åklagarna är i sina bedömningar och i sin vilja att 

anhålla en misstänkt. 

 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att teoretiskt gå igenom lagstiftningen som reglerar 

anhållande med recidivfara som grund och en genomgång av det 

empiriska material som samlats in i syfte att genomföra 

undersökningen. Materialet omfattar anhållanden då recidivfara 

angivits som häktningsskäl. Vidare ska undersökas om dessa 

anhållanden lett till häktning eller inte och slutligen syftar studien till 

att undersöka om det föreligger skillnader i hur benägna åklagarna är 

att anhålla på recidivfara och om skillnaderna kan bestämmas 

geografiskt. 
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1.3 Frågeställningar 

1) I hur många fall ur undersökningsmaterialet anser åklagarna att det 

förelåg recidivfara och i hur många fall leder anhållandet till 

häktning? 

2) Föreligger någon skillnad i hur benägna åklagarna är att anhålla 

med recidivfara som grund och kan den skillnaden bestämmas 

geografiskt? 

3) Hur ser den rättsliga regleringen ut kring anhållningsgrunden 

recidivfara? 

1.4 Avgränsningar 

Gällande anhållningsgrunderna kommer undersökningen att begränsas 

till reglerna i 24 kap. RB.   

Det empiriska undersökningsmaterialet är begränsat till ett strategiskt 

urval av personer som alla varit föremål för polisiära ingripanden och 

där åklagarkontakt tagits i syfte att få personen anhållen. De kriterier 

jag ställt på undersökningsmaterialet är att personerna finns med på de 

”topplistor” över återfallsförbrytare som polismyndigheterna upprättat. 

Listorna har olika namn i olika myndigheter och kriterierna för att föras 

upp på listan kan skilja sig åt men de fyller samma funktion, att lägga 

polisiärt fokus på särskilt belastade individer. Enligt kriminologisk teori 

står en mycket begränsad del av befolkningen för en oproportionerligt 

stor del av brottsligheten och således borde insatser mot dessa 

individer ligga i riktning med både politiska mål och med de polisiära 

inriktningar som prioriteras4.  Jag kommer att begränsa tidsperioden 

för min undersökning och den kommer att omfatta tiden från 2010-01-

01 t. o. m 2013-01-02. Jag kommer att registrera de frihetsberövanden 

som de misstänkta personerna blivit föremål för under 

undersökningens tidsomfång samt inhämta uppgifter ur 

Belastningsregistret (BR) och Misstankeregistret (MR) för samma 

tidsperiod. Gällande uppgifterna ur MR är de en slags färskvara och 

kvarstår där under en begränsad tid. Då en misstänkt person med en i 

MR registrerad skälig misstanke döms för brottet, övergår misstanken 

till en registrerad dom i BR. Detta gör att det kontinuerligt sker 

förskjutningar, från MR till BR, under undersökningens genomförande. 

Undersökningen kommer inte att omfatta de tillfälliga 

frihetsberövanden som kroppsbesiktningar utgör. 

 

 

 

 

 
                                                             
4 Brå-rapport 2000:3, Strategiska brott, s 36 ff. 
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1.5 Metod 

Jag kommer att använda två olika metoder i undersökningen. I arbetets 

första del kommer jag att använda mig av den rättsvetenskapliga 

metoden då den lämpar sig bäst för att besvara min frågeställning. Den 

rättsliga genomgången av lagstiftningen kring anhållande har en 

rättsdogmatisk ansats där syftet är att hitta gällande rätt på området. I 

arbetets andra del är syftet att mäta och jag kommer att samla in 

empirisk data och sammanställa och analysera denna. För denna del 

kommer jag att använda mig av kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats, det vill säga att pröva frågeställningarna mot det insamlade 

datamaterialet. Uppgifterna hämtas från polisiära register och kopplas 

till analysenheterna (de livsstilskriminella). Sammanställningen och 

analysen ligger till grund för att beskriva och förklara resultatet av 

mätningen kopplat till den rättsliga genomgången. Mätningen kommer 

att ske på en population av hårt kriminellt belastade personer och ett 

urval kommer att ske ur denna population. Urvalet kommer att grunda 

sig på de ”Topplistor” över särskilt belastade personer som finns 

upprättade hos polismyndigheterna runt om i landet. Listorna i sig 

utgör ett strategiskt urval av typiska fall som ska undersökas: 

Personerna på listan är alla klassade som Livsstilskriminella och har 

förts upp för att de frekvent återfaller i brott. Strategiska urval kan 

göras med två olika ansatser, antingen används ett urval av kritiska fall 

eller ett urval av typiska fall. De kritiska fallen kan i sin tur delas in i fall 

som grundar sig på för undersökningen gynnsamma omständigheter 

eller fall under ogynnsamma förhållanden för undersökningen. Typiska 

fall grundar sig på tanken att ett urval som inte skiljer sig systematiskt 

från andra fall i populationen, utgör en stabil grund för att resultaten 

kan sägas uppnå en hög grad av generaliserbarhet.  Kritiska fall utgår å 

andra sidan från tesen att om de valda fallen hämtas från en ur 

undersökningens perspektiv ogynnsam kontext, är det troligt att teorin 

även skulle få stöd under mer gynnsamma förhållanden.5  Kritiska fall 

under gynnsamma omständigheter kan kritiseras då de eventuellt kan 

undergräva tilltron till den bakomliggande teorin och likaledes kan 

sådan kritik riktas mot undersökningar som grundas på typiska fall. När 

det gäller kritiska fall under ogynnsamma förhållanden kan de sägas 

relatera till den klassiska teoriprövningen, det vill säga att genom att 

utsätta teorin för hårdast tänkbara prövning stärka trovärdigheten 

maximalt.6   Syftet med denna undersökning är inte primärt att pröva 

en teori utan att mäta och utifrån mätresultatet dra vissa slutsatser. 

                                                             
5 Esaiasson m fl: Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad, s. 185.  
6 A.a s. 185. 
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Därför har jag valt att basera mitt urval på typiska fall i syfte att uppnå 

så hög generaliserbarhet som möjligt. I de fall där de enskilda 

polismyndigheterna har delat upp länet i mindre ansvarsområden med 

fler listor som följd kommer ett urval att göras för att få fram en ”läns-

topplista” med de 10 mest belastade individerna. Detta gäller inte 

storstadslänen (Stockholm och Göteborg) där hänsyn måste tas till den 

stora befolkningskoncentrationen och de uppdelningar som gjorts inom 

länet i mindre områden kommer att behandlas som ”egna” 

myndigheter.  Därför kommer det totala antalet personer i dessa län att 

vara betydligt fler än 10.  

 

1.5.1 Begreppet livsstilskriminell 

Begreppet livsstilskriminell är centralt i undersökningen då den utgör 

avgränsningen för de personer som skall ingå i undersökningen 

(analysenheterna). Den definition av begreppet jag använder är den som 

används av Regeringen i sin kommunikation med Rikspolisstyrelsen och 

som är underlag för det urval som sedan sker hos Polismyndigheterna. 

”Med Livsstilskriminella avses den grupp personer som notoriskt begår 

nya brott. De står för en stor volym mängdbrott, ofta i kombination med 

ett pågående missbruk av alkohol och narkotika. Missbruket leder 

många gånger till ny kriminalitet. Denna kategori kriminella personer 

är en liten andel av alla brottslingar, men de står för en 

oproportionerligt stor andel av den sammanlagda brottsligheten. De är 

inte sällan välkända i sin närmiljö.7 ” 

För att vidare utveckla definitionen av vad som kännetecknar en 

livsstilskriminell har följande kännetecken tagits fram: 

 Personen har en etablerad brottslig karriär 

 Hög brottslig aktivitet, som sker vanemässigt och som pågått 

under en längre tid. 

 Brottsligheten sker ofta i kombination med missbruk. 

 Brottsligheten sker huvudsakligen i syfte att finansiera 

missbruket, så kallade vinningsbrott. 

 Våldsbrott förekommer, inte sällan sker dessa då i de egna 

kretsarna. 

 Personerna skapar en otrygghet i samhället, ofta i samband med 

ordningsstörande inslag. 

 Personen förekommer i misstankeregistret med en kombination 

av brott av olika svårighetsgrad. Exempel på brottslighet är 

                                                             
7 Rikspolisstyrelsen 2012, Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet, s. 7. 
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Stöld, grov stöld, snatteri, rån, misshandel, narkotikabrott, 

rattfylleri, drograttfylleri samt andra trafikbrott. 

 Personen är 20 år eller äldre.8 

 

1.5.2 Polisens register 

Uppgifter om de misstänkta kommer att samlas in från tre olika källor. 

Dessa källor är ett utredningssystem (DurTvå) och två register, BR och 

MR. Från utredningssystemet hämtas uppgifter om frihetsberövande 

och fattade beslut i varje enskilt ärende t.ex. beslut om anhållande, 

frisläppande, beslut om häktningsframställan o. s. v. Ur BR hämtas 

uppgifter om laga kraftvunna domar och även överklagade domar. Från 

MR hämtas uppgifter om de misstänktas beslutade skäliga misstankar 

som riktas mot dem vid tillfället för inhämtandet. MR och BR är 

nationella system vilket innebär att alla med behörighet till systemen 

kan söka i dem vart än i landet man bor. DurTvå-systemet står för de 

mest centrala uppgifterna, nämligen de tvångsmedel som jag avser att 

undersöka och varje system är ett eget för varje myndighet. Från 

systemet har jag hämtat uppgifter om de frihetsberövanden som 

registrerats på den misstänkte. Sökningen har skett genom en sökning 

på den misstänktes personnummer. Ett registrerat frihetsberövande 

omfattar de tillfällen då en person blivit gripen av polis eller anhållen i 

sin frånvaro av åklagare, samt de hämtningar till förhör (HäFö) som 

efter förhöret resulterar i ett anhållande och medtag till förhör som 

renderar i ett anhållande efter förhöret.    

 

1.5.3 Tillvägagångssätt 

Varje polismyndighet i Sverige har kontaktats via telefon och/eller E-

post och Kriminalunderrättelseenheterna (KUT) har bidragit med den 

lista över livsstilskriminella som myndigheten haft upprättad.  I de fall 

listan omfattat mer än 10 personer har de tio högst rankade valts ut i 

fallande ordning. Har listan omfattat tio personer eller mindre har 

samtliga på listan tagits med. Varje polismyndighet har sedan kontaktats 

skriftligen och tillstånd har begärts för tillträde till DurTvå-systemet i 

respektive myndighet. Detta tillstånd har getts i samtliga fall med 

undantag för en polismyndighet. Var och en av de 10 personerna på 

listan har sedan förts in som en analysenhet i en matris. I matrisen har 

sedan variablerna förts in.  

 

                                                             
8 A. a.  s.  13. 
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1.5.4 Variabler 

Den första variabeln är ”Frihetsberövanden”. Den omfattar alla de 

tillfällen som en analysenhet blivit föremål för ett polisiärt ingripande 

som slutat i ett gripande eller ett anhållande. Variabel nummer två är 

”Bedömd recidivfara” och avser de tillfällen då en analysenhet bedömts 

som recidivvärdig efter en bedömning som görs av åklagare. Vid 

bokföringen av antal recidivtillfällen har även tillfällen då både 

kollusion och recidivfara ansetts föreligga räknats med. 

Recidivbedömningen har inget med den aktuella brottsutredningen i sig 

att göra utan avser personens risk att återfalla i brott. Kollusionsfaran 

däremot kan falla under utredningens gång på grund av erkännanden, 

teknisk bevisning, vittnesmål etc. Variabel tre är ”BR” och omfattar alla 

de lagakraftvunna och överklagade domar en analysenhet fått 

registrerade under tiden för undersökningen. BR är en viktig variabel då 

tidigare domar väger tungt vid bedömningen av en misstänkt persons 

återfallsrisk i brott. Variabel fyra, ”MR”, avser antalet skäliga misstankar 

som vid tidpunkten för inhämtandet av uppgiften, 2013-01-02, finns 

registrerade i systemet. Misstankar ska behandlas som just misstankar 

och en person är inte skyldig förrän han eller hon bedömts skyldig av en 

domstol och domen vunnit laga kraft. Ett stort antal registreringar i 

misstankeregistret vägs ändå in i den sammanlagda bedömningen när 

åklagaren fattar beslut om en person ska anses som recidivvärdig eller 

inte. Variabel fem, ”Häktningar på recidiv”, avser de fall då rätten häktat 

den misstänkte och angett recidivfara som häktningsgrund. I de fall då 

både recidivfara och kollusionsfara angivits som häktningsskäl har 

tillfället bokförts i undersökningen som ett tillfälle då häktning skett på 

recidiv.  Den sista variabeln, ”Häktningar totalt” mäter de tillfällen som 

häktning skett men då på annan grund än recidiv.      

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens första del undersöks den rättsliga regleringen kring 

anhållande- institutet. I den andra delen sammanställs det empiriska 

materialet och sist återfinns analys och slutsatser av undersökningen.  
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2. Anhållande 
 

2.1 Anhållande enligt huvudregeln 
Reglerna kring gripande, anhållande och häktning återfinns i 24 kap. RB 

och för att få svar på frågeställningen i fråga tre måste samtliga 

tvångsmedel studeras. Det räcker inte med att titta på anhållningen 

enskilt eftersom gripande, anhållande och häktning hänger ihop och är 

delar i en och samma kedja. När en person grips av polis görs så med 

stöd av reglerna i 24 kap. RB och syftar till att personen sedan ska kunna 

anhållas av åklagare. Anhållningen i sin tur bygger på presumtionen att 

frihetsberövandet sker som en tillfällig lösning under avvaktan på 

rättens prövning av häktningen.  

 

”6§ Om det finns skäl att häkta någon, får han anhållas i avvaktan på 

rättens prövning av häktningsfrågan. 

Finns inte fulla skäl till häktning men är den misstänkte skäligen 

misstänkt för brottet, får han anhållas, om det är av synnerlig vikt att 

han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. 

Beslut om anhållning meddelas av åklagaren. I anhållningsbeslutet 

skall anges det brott som misstanken avser och grunden för 

anhållandet.” 

 

”7§ Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande 

fall gripa honom även utan anhållningsbeslut. 

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på 

bar gärning eller på flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också 

gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt 

överlämnas till närmaste polisman.” 

Grunden för anhållandet ligger alltså i häktningsskälen och 

häktningsskälen styr även gripandet av en misstänkt person. 

Institutet anhållande skrevs in i lagen som en egen form av 

frihetsberövande när Rättegångsbalken tillkom 1948. Innan hade en 

annan typ av kortare frihetsberövande som kallades kvarhållande 

använts på ungefär samma sätt och liksom innan Rättegångsbalkens 

införande kunde både polismyndigheter och åklagare använda sig av 
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anhållning för att frihetsberöva under kortare tid.9 I slutet på 70-talet 

ville man se över bestämmelserna för anhållning och häktning och man 

föreslog att anhållning endast skulle kunna beslutas av åklagare10 och 

detta fick till följd en lagändring som trädde i kraft 198211  

 

2.2 Syftet med anhållande 
I 24:6§ RB 1: st. står att anhållningen får ske i avvaktan på rättens 

avgörande om häktning. Detta ger, för det första, att det inte finns någon 

skyldighet att anhålla någon. Däremot ges en möjlighet att anhålla om 

syftet är att den misstänkte ska ställas inför rätten som ska avgöra om 

häktning ska ske eller inte. För det andra gör det anhållandet till ett 

tillfälligt frihetsberövande fram till att rätten kan pröva ett eventuellt 

fortsatt frihetsberövande. I och med detta knyts bestämmelserna kring 

häktning och anhållning starkt samman beträffande syftet med 

anhållandet. Syftet ska vara att den anhållne ska ställas inför tingsrätten 

för att frågan om häktningen ska prövas. Om inte syftet med 

anhållningen är att försöka häkta den misstänkte, kan i princip inte ett 

anhållande ske. 12  Även om anhållningen syfte är att häkta en misstänkt 

är det inte alla anhållna personer som häktas. I realiteten häktas en 

betydligt mindre andel anhållna. 2007 häktades ca 45 procent av de 

anhållna13 och mellan åren 1965 och 1984 låg häktningstalen mellan 31-

44%.14 I många fall är det fullt naturligt att en misstänkt inte häktas 

efter att först anhållits, särskilt gäller detta då personen anhållits på 

kollusionsskäl. 15 Redan tidigt i en utredning kan förhållanden uppstå 

som gör att häktningsskälet kollusion faller och då faller också 

anhållningsgrunden. Ofta rör det sig om vittnesuppgifter, 

förhörsutsagor eller teknisk bevisning som gör att den misstänkte inte 

längre kan försvåra eller förstöra utredningsarbetet, även om han eller 

hon befinner sig på fri fot fram till rättegången. 

 

2.3 När får anhållande ske? 
Då anhållandet sker i så starkt samband med häktningsbestämmelserna 

är det ur de man utläser när anhållande får ske. Detta kan ske enligt 

huvudregeln för häktning (se 3.1), om skäl infinner sig enligt två-

                                                             
9 SOU 1938:44, s. 301. 
10 SOU 1977:50  
11 Prop. 1980/81:201 
12 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel-när och hur de får användas,  s. 230. 
13 Kriminalstatistik 2007  s. 113. 
14 SOU 1985:27  s. 221. 
15 Lindberg, G. s. 231. 
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årsregeln (särskilt svåra brott för vilket det inte är föreskrivet mindre 

än två års fängelse), eller om den misstänkte är okänd och vägrar uppge 

sin identitet eller kan väntas lämna osanna uppgifter om sin identitet, 

samt om det föreligger flyktfara.16 I fall med okänd gärningsman eller 

där flyktfara föreligger kan anhållande ske utan hänsyn till ett-årsregeln, 

det vill säga begränsningen i att häktning får ske om sannolika skäl 

föreligger och det rör sig om ett brott varpå ett års fängelse eller över 

kan följa. När flyktfara föreligger eller gärningsmannen är okänd, kan 

alltså anhållande ske oavsett brott, inklusive bötesbrott, även om detta 

torde vara ganska ovanligt med tanke på de möjligheter som finns att 

lagföra utländska medborgare i sina hemländer idag.17 Slutligen kan 

anhållande ske när det inte föreligger fulla skäl för häktning, det vill 

säga att misstanken inte kommer upp till sannolika skäl, men att den 

fortsatta utredningen inom kort kommer att höja misstankegraden till 

sannolika skäl18 samt då risken för flykt, kollusion eller recidiv är 

särskilt hög.19 

 

2.4 När får anhållande inte ske? 

Anhållande får inte beslutas gentemot någon som det inte riktas någon 

misstanke om brott mot. Misstankegraden får inte heller understiga 

sannolika skäl om det inte rör sig om ett utredningsanhållande.  

Anhållande får inte heller ske då påföljden förväntas bli böter, 

undantaget okända eller flyktbenägna personer.  Det låga straffvärdet 

sätter alltså hinder mot anhållande. I fall där den låga 

straffvärdesmätningen bör iakttas särskilt är då den misstänkte är 

mycket ung. En person som kan misstänkas för brott men vid 

tidpunkten för brottet ännu inte fyllt 15 år, får inte anhållas.20 Även 

personer som har fyllt 15 år vid tiden för brottet, men som ännu inte 

fyllt 21, omfattas av reglerna för Unga Lagöverträdare (LuL) och av de 

speciella regler i 29 kap 7§ Brottsbalken vilka slår fast att hänsyn ska tas 

till den misstänktes ungdom vid bedömningen av straffet och att rätten 

får döma ut ett mildare straff till dessa personer.21 Unga personer bör 

inte därför anhållas för brott som, även om brotten formellt är att anse 

som anhållningsgrundande, framstår som mindre allvarliga.22 

Anhållningsinstitutet är perdurerande innebär att åklagaren 

                                                             
16 RB 24:2§ 
17 Lindberg  ovan not 13 a. a. s. 236. 
18 A. a. s 237, 18 Westerlund, G.  s. 38. 
19 Prop. 1986/87:112, s. 91. 
20 Lindberg,  s. 235. 
21 Westerlund m fl. :Brott och påföljder,  s  432, Lindberg, G. s. 235. 
22 Rår 2006 ,  s.  19. 



17 
 

kontinuerligt måste pröva anhållningsfrågan och i de fall som 

anhållningsskälen minskar eller faller bort, ska anhållandet upphöra.23 

Slutligen kan den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller annan liknande 

omständighet utgöra hinder för anhållande om åtgärden skulle komma 

att medföra allvarligt men för den misstänkte. I dessa fall måste 

åklagaren i första hand försöka hitta alternativa sätt att övervaka den 

misstänkte istället för att anhålla.24 

 

2.5 När upphör anhållandet? 

Ett anhållande kan upphöra på två sätt. Det ena är att anhållandet 

upphävs av åklagaren.25 och det andra är att anhållandet övergår i annat 

tvångsmedel till exempel häktning, reseförbud, övervakning, eller om 

personen blir överförd till Kriminalvården för avtjänande av straff. Om 

åklagaren glömt att inkomma med häktningsframställan i tid eller om 

detta helt glömts bort, hävs anhållandet efter maxtidens utgång vilken 

är 72 timmar. Detta räknas som om åklagaren själv hävt anhållandet. 

 

Varför släpps en anhållen på fri fot? Anhållningen är fakultativ, det vill 

säga att det inte finns något krav utan en möjlighet att anhålla en 

misstänkt person. Ju längre tvångsmedlet består desto större hänsyn 

måste tas till de allmänna principerna, ändamålsprincipen, 

behovsprincipen och framför allt proportionalitetsprincipen. Ju 

osäkrare ett utredningsunderlag är desto mer noggrann måste 

åklagaren vara i sin fortlöpande bedömning av tvångsmedelsfrågan.26  

Ofta är det inte samma åklagare som beslutar i samma ärende rakt 

igenom. Inte sällan har det första beslutet fattats av en jouråklagare och 

ärendet lottas sedan på en annan åklagare som får ärendet tilldelat. Det 

faktum att en åklagare fattat ett visst beslut binder inte den nya 

åklagaren till detta. Tvångsmedlet är som sagt perdurerande och de skäl 

som förelåg vid anhållandet kan ha ändrats. 

 Även om förutsättningarna inte ändrats kan detta vara grund för 

tvångsmedlets upphörande. I ett tänkt fall med en utredningsanhållen 

person där utredarna inte lyckas göra några framsteg och inte når upp 

till misstankegraden sannolika skäl, återstår inget annat än att släppa 

personen fri. 

                                                             
23 Westerlund, G.  s. 53. 
24 A. a. s  39. Lindberg , G.  s. 239. 
25 Se avsnitt 2.1  
26 Lindberg, G.  s. 254.  
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Då reglerna om anhållande är fakultativa kan en åklagare upphäva ett 

anhållningsbeslut även på andra grunder än de som räknats upp ovan. 

Fastän anhållningsskäl kvarstår kan en åklagare släppa en misstänkt fri 

t ex. om det saknas resurser att utreda brottet/brotten, eller om viss 

bevisning drar ut på tiden innan den kan presenteras, eller om 

åklagaren av arbetsanhopning inte kan fullfölja brottsutredningen just 

då.27   

  

                                                             
27 Lindberg, G.  s. 260. 
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3. Häktningsskälen 

3.1 Huvudregeln vid häktning 
För att förstå kriterierna som ställs på ett anhållande enligt recidivfara 

måste häktningsskälen i RB 24:1§ undersökas då de ligger till grund för 

hela kedjan av tvångsmedel.  

”1§ Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket det 

är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med 

hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller 

någon annan omständighet finns risk för att han 

1. Avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller 

straff, 

2. Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar 

sakens utredning eller 

3. Fortsätter sin brottsliga verksamhet 

Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 

skall häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning 

saknas. 

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte 

eller för något annat motstående intresse. 

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till 

böter, får häktning inte ske.” 

 

Rätten får häkta en misstänkt för ett brott som det är föreskrivet ett års 

fängelse eller mer. Den är alltså på inget sätt bunden att häkta den 

misstänkte. Vidare skall misstankegraden komma upp till sannolika skäl, 

den högre av misstankegraderna. Detta är huvudregeln vid häktning.28 

Vad som är sannolika skäl finns inte fastslaget i lagtexten men det kan 

antas att en sannolikhetsövervikt, det vill säga sannolikheten för att den 

misstänkte verkligen är skyldig, skall överväga möjligheten till att han 

inte är det.29 Vidare ligger misstankekravet sannolika skäl uppenbart 

under vad som krävs för fällande dom, vilket kan anses logiskt då annars 

häktningen skulle anta formen av en slags prejudicerande dom 

gentemot ett framtida domslut.30 Någon klar definition eller bedömning 

av vad som är sannolika skäl går alltså inte att finna, utan det sker i 

praktiken en bedömning i varje enskilt fall.31  Att kraven är 

                                                             
28 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 353.  
29 SOU 1985:27  s.  76. 
30 SOU 1977:50  s.  147. 
31 SOU 1985:27  s . 76. 
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förhållandevis höga framgår av att endast ett fåtal av de häktade, inte 

döms för brotten som läggs dem till last.32 Processlagberedningen kom 

med ett yttrande i frågan om ”sannolika skäl” när förberedelserna till 

införandet av RB låg i sin linda: 

”Att genom en fast regel närmare angiva vad som är att anse som 

sannolika skäl för misstanke, torde ej vara möjligt; frågan härom måste 

bedömas efter omständigheterna i varje särskilt fall. Tydligt är att 

förefintligheten av skäl, som kan leda misstanken mot viss person, ej är 

tillräcklig anledning att häkta honom. Å andra sidan behöva skälen ej 

vara så starka att en fällande dom kan grundas därå. Men de 

föreliggande omständigheterna måste vara sådana att de vid en 

objektiv bedömning komma misstanken att framstå som berättigad.”33   

En misstanke som når upp till sannolika skäl ska alltså vid en objektiv 

bedömning framstå som berättigad och grunda sig på den bevisning som 

föreligger i det aktuella fallet och inte grunda sig på subjektiva 

antaganden om till exempel en misstänkts tidigare frekventa 

brottslighet. Ett erkännande från den misstänktes sida når i de flesta fall 

upp till kravet om sannolika skäl om inte speciella omständigheter 

skulle tala mot ett sådant erkännande. Även ett gripande på bar gärning 

når i de flesta fall upp till denna högre misstankegrad.34,35 

Bevisbedömningen är momentan och temporär- vilket innebär att om 

nya fakta tillkommer måste en ny bedömning i bevisfrågan göras och 

om misstankenivån skulle falla under sannolika skäl mister ett 

eventuellt anhållande sin grund.  

 

3.2 Flyktfara 
”1. Avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,” 

Den första av de tre häktningsgrunderna har sitt ursprung i att den 

misstänkte flyr landet, håller sig gömd eller på annat sätt avviker i syfte 

att hindra att lagföras. 

Flyktfaran har funnits i svensk rätt ända sedan Lands, och Stadslagarna 

på 1300-talet och då grundade sig flyktfaran på om en person var bofast 

eller inte. En icke bofast person kunde häktas för vilket brott som 

helst.36 I lagtexten framgår att det rör sig om två sorters flykt; ren 

avvikelse samt, på något annat sätt undandra. Avvikandet består i att 

                                                             
32 A. a. s. 91. 
33 SOU 1938:44  s. 297. 
34 Lindberg, G.  s. 46. 
35 JO 1975  s. 219. 
36 Nordlöf, K.  Straffprocessuella tvångsmedel. Gripande, anhållande och häktning,  s. 13. 
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den misstänkte flyttar från sin bostad eller bostadsort med syftet att 

komma undan lagföring.37 Med undandragande menas de fall då en 

person i syfte att slippa lagföras håller sig undan eller gör sig 

oanträffbar, d.v.s. går under jorden, på sin hemort.38 

Vidare läggs vikt vid brottets beskaffenhet; ett svårare brott ökar 

flyktfaran, medan brott av mindre dignitet minskar flyktbenägenheten.39 

I likhet med brottets beskaffenhet förväntas också brottets påföljd 

påverka flyktbenägenheten.40 Inte sällan hänger brottets beskaffenhet 

samman med den förväntade påföljden. Med ”den misstänktes 

förhållanden” syftar lagstiftaren på personliga och sociala 

omständigheter såsom familjesituation och arbete.  Även om inte 

flyktfara alltid kan uteslutas bara för att den misstänkte har familj och 

arbete,41 kan den anses som mindre om personen i övrigt lever ett 

ordnat liv. Likväl kan flyktfaran bedömas vara större om den misstänkte 

saknar dessa personliga och sociala omständigheter.42 

 

3.3 Kollusionsfara 
”2. Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens 

utredning”     

Denna häktningsgrund har en bevissäkrande funktion och med 

kollusionsfara menas att det föreligger en beaktansvärd konkret risk att 

den misstänkte undanröjer bevis, eller på annat sätt försvårar 

utredningen.43 Undanröjandet kan ske på flera sätt: Det kan handla om 

att förstöra, förfalska eller gömma spår och annan bevisning.44 Det kan 

även innebära att den misstänkte påverkar vittnen eller andra 

medverkande i en för utredningen negativ riktning. Om flera personer 

är inblandade i samma brott eller i likartad brottslighet föreligger också 

en ökad kollusionsfara45, också det faktum att den misstänkte inte vill 

medverka i utredningen ökar kollusionsrisken.46  Kollusionsfara 

föreligger vanligen inte då en gärning är erkänd, men man kan tänka sig 

                                                             
37 Bring & Diesen, s.  353. 
38 SOU 1977:50  s. 152. 
39 SOU 1985:27  s.  77. 
40 SOU 1977:50  s.  153. 
41 Nordlöf, K.  s.  58. 
42 SOU 1985:27  s.  77. 
43 Westerlund, G. Straffprocessuella tvångsmedel, s. 35. 
44 Nordlöf, K. .s  58. 
45 Westerlund, G, s.  35. 
46 SOU 1985:27   s.  77. 
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att en misstänkt person initialt erkänner brott för att sedan ta tillbaka 

erkännandet.47 

  

                                                             
47 Bring T. Diesen C.   s. 354. 
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4. Recidivfara från införandet till i dag 
 

4.2  SOU 1926:32 
Recidivfaran är det senast tillagda häktningsskälet och infördes i 

Rättegångsbalken 1948. Bakgrunden till införandet låg i 

Processkommissionens betänkande från 1926, i vilken man hade som 

uppgift att undersöka rättegångsväsendets ombildning. Kommissionen 

anförde att: 

 ”Vid sidan härav synes såsom häktningsgrund vid dessa brott böra 

upptagas fara för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga 

verksamhet.”48   

Kommissionen hade undersökt häktningsgrunden med österrikisk, 

norsk och dansk lag som förlaga, samt vid tiden liggande Finländska 

förslag till tvångsmedel.49  

Kommissionen fortsätter:   

”Även enligt vår lag torde det med den vidsträckta och obestämda 

häktningsrätt, som gäller beträffande icke bofasta personer, ej vara 

utesluten att taga hänsyn till faran för fortsatt brottslighet, då fråga 

uppstår om häktning av dylik person.[…]Då onekligen praktiska skäl 

tala för att genom den misstänktes häktande skydd må kunna beredas 

den, som hotas av brottsliga handlingar från hans sida, synes 

betänklighet icke böra möta mot att uttryckligen lagfästa denna 

häktningsgrund, oavsett om den misstänkte är bofast eller ej.”50    

Man tar i förslaget höjd för det faktum att det vid tillfället ansågs 

försvårande att inte vara bofast och att icke bofasta personer häktades 

för brott för vilka bofasta inte häktades, men att detta ändå inte borde 

utgöra ett hinder för införandet av recidivinstitutet i svensk lag. I 

förslaget kan utläsas två skäl till häktning med recidivfara som grund; 

”Onekligen praktiska skäl”, och ”Den misstänktes häktande skydd”. 

Meningarna kan tolkas ha olika syften, ett preventivt, ett 

kriminalpolitiskt, samt ett effektivitetssyfte. Uttrycken är oprecisa till 

sin art och lämnar ett stort tolkningsutrymme då inget mer sägs om vad 

”praktiska skäl” är, eller vem eller vad som skyddas och i vilken 

utsträckning. Inte heller preciseras vilket brott som åsyftas med 

”häktande skydd”. De praktiska skälen som åberopas torde vara av 

straffprocessuell art, den misstänkte sitter ju häktad och är anträffbar 

                                                             
48 SOU 1926:32  s.  85.  
49 A. a  s. 85 f. 
50 A. a  .s.  85 
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närhelst utredaren önskar och finns alltid till hands för diverse 

utredningsåtgärder som behöver vidtas.  Det ”häktande skyddet” är 

intressant såtillvida att meningen kan tänkas omfatta både de 

samhällsskyddande effekter som uppnås med häktningen, samt 

skyddseffekter gentemot enskild, t.ex. målsägare eller vittne. 

Sammanfattningsvis kan införandet av recidivfara som häktningsgrund 

sägas ha haft tre primära skäl: ett effektivitetsskäl av straffprocessuell 

natur, ett samhällsskyddande skäl av mer allmän karaktär och slutligen 

ett i individuella fall, skyddande skäl.  

 

4.3  SOU 1938:44 

Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk tog upp frågan om 

recidivfarans införande i den rättegångsbalk som utredningen syftade 

till att införa. Det fastslogs att häktning på en sådan grund inte är ett 

straffprocessuellt tvångsmedel, men:  

”Starka praktiska skäl tala för att på detta sätt skydd beredes den som 

hotas av brottsliga handlingar från den misstänktes sida.[…] För att 

häktning ska kunna underlåtas bör vara uppenbart, att anledning till 

häktning saknas. Med nämnda uttryckssätt menas avses, att flykt- eller 

kollusionsfara eller anledning att den misstänkte fortsätter sin 

brottsliga verksamhet uppenbarligen ej är för handen.”51 

 

Utredningen klargjorde att häktningsgrunden inte är ett tvångsmedel av 

straffprocessuell natur, utan har praktiska och skyddande skäl. Vidare 

menas att det ska vara uppenbart att den misstänkte inte fortsätter sin 

brottsliga verksamhet och att om så icke är fallet, ska den misstänkte 

häktas.  Inte heller i denna utredning gör man ansats till att mer precist 

definiera vem eller vad som skall omfattas av det skydd som häktningen 

avses syfta mot. ”Den” kan vara en enskild individ, men lika gärna en 

juridisk person, en ägare till ett företag som hotas av inbrott eller 

skadegörelse från den misstänktes sida. Inte heller brotten som 

häktningen avser skydda mot är mer preciserade än just ”brottsliga 

handlingar”. Man kan anta att lagstiftarens undre gräns för vilka brott 

som kan anses häktningsgrundande enligt recidiv är samma som för de 

andra häktningsgrunderna, dvs. att det inte är fråga om ett bötesbrott, 

samt att den förmodade påföljden i sig ökar eller minskar anledningen 

till häktning. Lagstiftaren diskuterar inte heller tidsaspekten gällande 

recidivfaran vilket lämnar mycket stort spelrum för åklagaren att jobba 

                                                             
51 SOU 1938:44 s. 298 f. 
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på för att bevisa för rätten att recidiv föreligger i det enskilda fallet. Det 

kan dock antas att det rör sig om presumerad brottslighet fram till 

åtminstone själva rättegången, alternativt fram till verkställande av 

straffet.    

 

4.4  SOU 1977:50 
Under sjuttiotalet vände de politiska vindarna och en utredning av 

häktningsbestämmelserna tillsattes 1974. Utredningen mynnade ut i 

SOU 1977:50 och den syftade mot, gällande häktning på recidivfara, att 

starkt begränsa användandet av anhållning och häktning på 

recidivgrund. Utredningen hade funnit att användandet av 

häktningsgrunden ”synes ha gått vida längre än lagstiftaren menat”52 och 

ville i förslaget begränsa användandet till brott för vilket kunde utdömas 

fyra års fängelse och uppåt. Utredningen kommenterade inte mer 

precist hur mycket för långt användandet gått eller vad lagstiftaren haft 

för avsikt med införandet mer än att ”starka praktiska skäl tala för att på 

detta sätt skydd beredes den som hotas av brottsliga handlingar från den 

misstänktes sida.” 53 Man kommenterade dock att lagstiftningen införts 

efter utländsk förebild, att den inte var av straffprocessuell karaktär 

utan fyllde ett temporärt kriminalpolitiskt syfte, samt saknade tydliga 

begränsningar och ramar.54  I den proposition, 1980/81:201 som följde 

utredningen, underkändes förslaget av remissinstanserna och av 

förändringsförslaget återstod intet. 

 

4.5  SOU 1985:27 

En ny häktningsutredning tillsattes 1983 och även denna fick till uppgift 

att titta över häktningsgrunderna och då även recidivfaran. Man kom 

fram till, liksom föregående utredning, att: 

”Häktningsgrundens huvudsakliga syfte är individualpreventivt och 

kriminalpolitiskt. Institutets systemfrämmande karaktär liksom 

vagheten i lagtexten talar för att bestämmelsen borde tillämpas 

restriktivt.”55 

Utredningen fastslog det preventiva syftet och det kriminalpolitiska 

syftet med bestämmelsen och ansåg att den borde användas restriktivt 

på grund av sin art, det vill säga att den inte fyllde något egentligt 

                                                             
52 SOU 1977:50 s.  135. 
53 SOU 1977:50 s. 78.  SOU 1938:44 s.  298. 
54 SOU 1977:50 s. 78 f. 
55 SOU 1985:27 s.  133. 
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straffprocessuellt syfte, samt att den till sin utformning ansågs vagt 

reglerad, mycket likt kritiken som framförts i tidigare utredning. Inte 

heller denna utredning togs väl emot hos remissinstanserna och kritiken 

mot förslaget var näst intill enhetlig. Departementschefen (DC) uttalade 

sig i saken: 

”I ett särskilt yttrande har två av de sakkunniga avstyrkt en sådan 

begränsning av häktningsmöjligheterna vid recidivfara. De menar att 

utredningens förslag i denna del stämmer illa överens med de riktlinjer 

som statsmakterna dragit upp för brottsbekämpningen. De s.k 

vardagsbetonade brotten, bl.a inbrottsstölder, har – påpekar de 

sakkunniga- i dessa riktlinjer särskilt utpekats som en form av 

brottslighet där medborgarna har rätt att kräva effektiva 

motåtgärder.[…] Jag delar i stort de två sakkunnigas och 

remissinstansernas uppfattning.”56 

DC fortsätter: 

”Det är enligt min mening viktigt att markera att ett minskat 

användande av straffprocessuella tvångsmedel inte kan accepteras vid 

risk för återfall i brott. Tvärtom anser jag att möjligheterna att tillgripa 

straffprocessuella frihetsberövanden särskilt angelägna när det gäller 

återfallsbrottsligheten. […] Jag är medveten om att häktning i dessa fall 

ofta kommer att tillgodose främst kriminalpolitiska syften…”57   

DC nämner effektiviteten som ett av syftena bakom bestämmelsen men 

inte ur processuell synpunkt utan ur åtgärdssynpunkt. Motåtgärder mot 

kriminalitet som allmänheten hade rätt att kräva av de rättsvårdande 

instanserna. DC ger uttryck för ett inkapaciteringssynsätt där det är 

särskilt angeläget just vid upprepade brott, att myndigheterna på ett 

effektivt sätt ges möjlighet att frihetsberöva gärningsmännen och 

förhindra framtida brottslighet. Vidare nämns typen av brott som avses 

och det är inte de svåraste brotten utan vardagsbrotten, de som drabbar 

allmänheten i stort, som särskilt menas.  De begränsningar som 

föreslogs kring användandet av recidivfaran som häktningsgrund, 

tillbakavisades och lagen antog sin nuvarande form med några små 

förändringar i formuleringen. Dessa förändringars syfte var att markera 

vikten av att häkta en person för att bryta en pågående seriebrottslighet, 

samt i övrigt motverka återfall i brott.58 Vad som menas med ”övrigt” 

klargörs inte mer exakt men särskiljs tydligt från seriebrottslighet som 

benämns just seriebrottslighet. Vad som åsyftas torde vara brottslighet 

                                                             
56 Prop. 1986/87:112 s.  31. 
57 Prop. 1986/87:112 s. 31. 
58 A prop  s. 71. 
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av en mer allmän karaktär, men en upprepad sådan och brottslighet av 

liknande slag.59 Målet att motverka upprepad brottslighet sker genom 

häktning, men vad som menas med återfall är inte klart definierat. 

Lagrådet diskuterar frågan och kommer fram till att det måste röra sig 

om en i tid inte alltför avlägsen risk för återfall. Man talar om en yttre 

gräns som sträcker sig fram till en lagföring, givet att den misstänkte 

inte häktas för det aktuella brottet.60  

  

                                                             
59 A prop  s. 86. 
60 Bring&Diesen,  s. 355. 
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5. Allmänna rättsprinciper  

5.1 Proportionalitetsprincipen 
All användning av tvångsmedel regleras också av 

proportionalitetsprincipen och vid en undersökning likt denna är det av 

vikt att titta på hur principen påverkar tvångsmedelanvändandet. 

Principen gör gällande att ingrepp från det allmänna i den enskildes 

eller annat intresse måste stå i proportion till den effekt man åsyftar 

med intrånget:  

”Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång 

eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för 

något annat motstående intresse.”  

Principen lagstadgades inte förrän 1989 men har beaktats under lång 

tid i svensk rätt. 61 Redan i Processkommissionens betänkande från 

1926 diskuterar man tankar kring den: 

”De i den svenska lagen uppställda häktningsgrunderna torde i stort 

sett vara lämpligt avvägda med hänsyn till sin uppgift att å ena sidan 

göra det möjligt för myndigheterna att försäkra sig om den misstänktes 

person, då detta för straffprocessens genomförande är erfoderligt, och å 

andra sidan bereda rättsskydd åt den enskilde mot obefogade ingrepp i 

den personliga friheten.” 62 

Principen tar alltså sikte på de negativa verkningar som ett ingripande 

kan få både för den misstänkte men även för annat motstående intresse. 

Ett sådant intresse riktar sig mot tredje mans rättsligt skyddade 

intressen63 och skulle kunna vara ett litet barn eller en sjuklig släkting. 

Men också andra saker, till exempel ekonomiska intressen av större 

mått, kan omfattas av proportionalitetsprincipen även om ingrepp mot 

egendom anses mindre allvarligt än de som riktar sig mot persons frihet 

och/eller integritet.64 Den som är satt att fatta beslut om 

tvångsmedelsandvändan måste därför i varje enskilt fall göra en 

bedömning om tvångsmedlet överhuvudtaget ska komma till 

användning, eller om syftet kan uppnås med andra medel.65 

Proportionalitetsprincipen gäller även vid anhållning och gripande även 

om detta inte uttryckligen står i lagtexten.66 Ju längre ett 

frihetsberövande kvarstår, desto större inverkan får 

                                                             
61 Prop. 1988/89:124 
62 SOU 1926:32  s.  85. 
63 Prop. 1988/89:124  s.  27. 
64 Westerlund, G,  s. 12. 
65 A prop  s. 27 
66 Westerlund, G,  s. 36. 
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proportionalitetsprincipen. Ett gripande för ett förhållandevis 

obetydligt brott kan anses försvarligt ur proportionalitetsynpunkt 

medan ett anhållande kräver en djupare bedömning innan beslut tas. 

Häktning avser den längsta tiden som frihetsberövande består och 

kräver således mest av beslutsfattaren gällande bedömning. Vid 

häktning måste även utomstående intressen tas tillvara och beaktas 

vilket inte är fallet gällande anhållande då bestämmelsen endast avser 

häktningsinstitutet.  

 

5.2 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen fastslår att allt användande av tvångsmedel ska vara 

reglerat i lag. Den gör också gällande att lagstiftningen skall tolkas 

restriktivt och att det inte medges analoga eller extensiva tolkningar. 

Principen har sin grund 1 och 2 kap. RF och i 1 kap. slås fast att offentlig 

makt ska utövas under lagarna och att förvaltningsmyndigheter och 

domstolar ska utöva sina sysslor opartiskt, sakligt och behandla alla lika 

inför lagen. I 2 kap. RB finns de grundläggande fri- och rättigheterna 

uppräknade och också i vilken utsträckning och vilka möjligheter det 

offentliga har möjlighet att inkräkta på dessa fri- och rättigheter. I 2 kap. 

8§ RB står skrivet att envar är skyddad mot frihetsberövande från det 

allmännas sida.  

 

5.3 Ändamålsprincipen 
Ändamålsprincipen innebär att tvångsmedlet måste vara 

överensstämmande med det syfte som lagtexten medger och att 

verkställigheten av tvångsmedlet inte får syfta till annat än det som 

beslutats i det enskilda fallet.67 Det är alltså inte tillåtet att besluta om 

tvångsmedel i ett fall för att kunna styrka en lägre misstanke i ett annat. 

Inte heller är det tillåtet att besluta om tvångsmedel i syfte att få fram 

överskottsinformation.68 Att just överskottsinformation anges är logiskt 

då ett tvångsmedel i många fall beslutas i syftet att få fram information. 

Till exempel genom förhör med misstänkta och vittnen om det aktuella 

brottet. 

 

                                                             
67 Bring & Diesen,  s. 275. 
68 JO 1988/89 s. 47, 53. 
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5.4 Behovsprincipen 

Behovsprincipen klargör att ett tvångsmedel endast får beslutas om det 

är nödvändigt och det finns ett påtagligt behov av åtgärden.69,70. Vidare 

skall inte heller den effekt som avses med tvångsmedlet kunna uppnås 

med mildare metoder än den beslutade och åtgärden skall också vara 

verkningsfull i mening att man når det avsedda resultatet.71 

Behovsprincipen innebär också att ett tvångsmedel skall upphöra i 

samma stund som syftet uppnåtts, samt att det inte är tillåtet att besluta 

om ett tvångsmedel bara för att det underlättar för utredande 

myndigheter att utföra sitt jobb.72 

  

                                                             
69 Lindberg G,  s.  24. 
70 Bring & Diesen, s.  277. 
71 Ekelöf m fl.  s.  29. 
72 Lindberg G.  s.  24. 
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6. Sammanfattning av del ett 
 

Redan i namnet på undersökningen, ”Användandet av vissa tvångsmedel- 

anhållande på recidivfara”, kan utläsas att det är fråga om flera delar 

som måste undersökas för att få svar på de frågor jag ställt 

inledningsvis. Först och främst måste anhållningen som sådan gås 

igenom och sedan häktningsskälen för recidivfara. Min frågeställning 

gör att jag inte bara kan titta på bestämmelserna kring hur en misstänkt 

får anhållas, utan också på vad som styr när ett anhållande hävs. I den 

första delen har jag tittat på den rättsliga regleringen kring detta och i 

den andra delen kommer jag att i en empirisk undersökning undersöka 

det praktiska användandet av tvångsmedlet. I den rättsliga 

genomgången har följande kommit fram gällande beslutet att anhålla en 

misstänkt person med recidivfara som häktningsgrund: 

 Misstanken ska rikta sig mot en särskild person. 

 Personen ska vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott som 

kan ge ett års fängelse eller mer. Alternativt kan personen vara 

skäligen misstänkt för brott med samma straffskala och då sker 

anhållandet i form av ett utredningsanhållande. 

 Någon av de särskilda häktningsgrunderna, i detta fall recidivfara, 

skall vara uppfylld. 

 Återfallsrisken (recidivfaran) skall avse brott av samma slag eller 

likartad brottslighet som det häktningsgrundande brottet. 

 Brottet som den misstänkte befaras återfalla i måste vara 

häktningsgrundande enligt huvudregeln. 

 Den tid under vilken misstänkte kan antas återfalla i brott får inte 

sträcka sig längre än fram till en tidpunkt för en tänkt dom. 

 Påföljden vid den tänkta domen får inte antas bli böter. 

 

När ett anhållande hävs (ej häktning) kan följande skäl föreligga: 

 Misstanke kan inte riktas mot en särskild person, (misstanken har 

fallit). 

 Misstankegraden kommer inte upp i sannolika skäl (gäller vid 

utredningsanhållning). 

 Misstankegraden sjunker under sannolika skäl. 

 Brottet för vilket personen misstänks, är inte föreskrivet ett års 

fängelse eller mer. 

 Påföljden för brottet/brotten som personen misstänks för kan 

antas bli böter. 
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 Bedömningen av de särskilda häktningsskälen gör gällande att det 

inte finns risk för återfall i brott. 

 Regelverkets fakultativa art medger även andra skäl än ovan 

såsom resursbrist eller tidsbrist som grund för ett hävande av 

fattat anhållningsbeslut. 
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7. En undersökning av användandet av vissa tvångsmedel 

 7.1 Polismyndigheterna  
Sverige är indelat i 21 polismyndigheter som var och en motsvarar 

länsindelningen och är det geografiska område i vilket varje myndighet har 

sitt ansvar för den dagliga polisverksamheten. Varje polismyndighet för egna 

utrednings och anmälningssystem och ingen som är anställd utanför 

myndigheten har tillträde till dessa system om inte särskilda skäl finns för 

detta.  

7.2 Åklagarmyndigheten 

Åklagarmyndigheten är uppdelad i 39 åklagarkammare varav 32 av dem är så 
kallade allmänna kammare där varje kammare har ett geografiskt 
arbetsområde som motsvarar ett län. Vissa län har flera åklagarkammare på 
grund av sin storlek och det finns också flera internationella åklagarkammare. 
För att det ska finnas åklagare i tjänst dygnet runt har sex jourområden 
inrättats vilka i praktiken består av ett antal län motsvarande som 
polismyndigheterna73: 

Område 1: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, 
Gävleborg och Dalarnas län. 

Område 2: Uppsala, Västmanlands, Örebro och Värmlands län. 

Område 3: Stockholm och Gotlands län. 

Område 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och 
Kalmar län. 

Område 5: Göteborg, Västra Götalands och Hallands län. 

Område 6: Malmö, Skåne och Blekinge län. 

 

7.3 Centralmått 

Materialet i undersökningen omfattar 1140 polisingripanden som gjorts 

under tre års tid. För att få en grund att utgå från måste ett centralmått 

bestämmas. I intervallskalemätningar såsom denna är det att föredra att 

använda medelvärde som centralmått. Det finns dock en nackdel med 

medelvärden som centralmått och det är att det är känsligt för extrema 

utfall. Ett fåtal analysenheter med extremt höga eller extremt låga 

värden kan påverka medelvärdet onormalt mycket åt ena eller andra 

hållet. I vissa fall kan förflyttningen av medelvärdet vara så stor att det 

kan vara svårt att med säkerhet bestämma var det faktiskt ligger.74 Ju 

                                                             
73 ÅFS 2005:17 
74 Esaiasson, P. m fl: Metodpraktikan, s. 401. 
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mindre population som utgör det statistiska underlaget desto större 

känslighet för extremvärden. 

Alternativet till medelvärde är använda medianvärde som centralmått. 

Medianvärdet fås genom att samtliga analysenheter placeras i en 

stigande skala med lägsta värdet först och det högsta värdet sist. 

Medianvärdet blir då värdet på den enhet som har hälften av värdena 

under sig och andra hälften av värdena över sig, alltså den enhet som 

befinner sig i mitten. Om antalet analysenheter är jämt slås värdet av de 

två enheterna i mitten samman och medelvärdet av dessa blir 

medianvärdet för hela skalan. 

Tabell 1 

 

I tabell 1 kan man se att medelvärdet och medianvärdet ligger nära varandra, 

55 procent respektive 56 procent. Tabellen visar grafiskt hur stor andel av 

samtliga anhållna som anhölls på recidivfara uppdelat på polismyndigheterna 

som deltagit i studien.  

 

7.4 Spridningsmått 
I tabell 1 kan man se en förhållandevis stor spridning i absoluta värden 

där Västernorrland ligger lägst och Örebro ligger högst. Spridningsmått 

används dels för att se hur stor den absoluta spridningen är, alltså 

mellan det lägsta och det högsta värdet och dels för att avgöra hur stor 

spridningen är från ett centralmått. I Tabell 1 har medianvärdet och 

medelvärdet markerats med grön respektive röd färg. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

V
äs

te
rn

o
rr

la
n

d
 

Jö
n

kö
p

in
g 

V
äs

te
rb

o
tt

en
 

N
o

rr
b

o
tt

en
 

St
o

ck
h

o
lm

 

Jä
m

tl
an

d
 

Ö
st

er
gö

tl
an

d
 

V
är

m
la

n
d

 

U
p

p
sa

la
 

B
le

ki
n

ge
 

V
äs

tr
a 

G
ö

ta
la

n
d

 

G
o

tl
an

d
 

K
ro

n
o

b
er

g 

D
al

ar
n

a 

H
al

la
n

d
 

K
al

m
ar

 

V
äs

tm
an

la
n

d
 

G
äv

le
 

Sö
d

er
m

an
la

n
d

 

Ö
re

b
ro

 

Andel recidivanhållna 

Medel 

Median 



35 
 

Tabell2

 

 

Tabell 2 visar grafiskt avvikelsen från medelvärdet i benägenheten för 

åklagare att anhålla en misstänkt på recidivfara mellan olika 

polismyndigheter. Tabell 3 visar samma data som tabell 2, men med 

åklagarnas jourområden som bas istället för polismyndigheter. 

 

Tabell 3

 

-40,0% 

-20,0% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

V
äs

te
rn

o
rr

la
n

d
 

Jö
n

kö
p

in
g 

V
äs

te
rb

o
tt

en
 

N
o

rr
b

o
tt

en
 

St
o

ck
h

o
lm

 

Jä
m

tl
an

d
 

Ö
st

er
gö

tl
an

d
 

V
är

m
la

n
d

 

U
p

p
sa

la
 

B
le

ki
n

ge
 

V
äs

tr
a 

G
ö

ta
la

n
d 

G
o

tl
an

d
 

K
ro

n
o

b
er

g 

D
al

ar
n

a 

H
al

la
n

d
 

K
al

m
ar

 

V
äs

tm
an

la
n

d
 

G
äv

le
 

Sö
d

er
m

an
la

n
d

 

Ö
re

b
ro

 

Värde 

Medel 

Avvikelse 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Recidivanhållningar 

Medelvärde 



36 
 

Spridningen mellan åklagarområdena är mindre och det beror på att 

flera polismyndigheter ingår i varje åklagarområde. Eventuella 

extremvärden åt ena eller andra hållet ”jämnas ut”. Lägst värde har 

Åklagarområde 1 och det är i detta område som vi återfinner de absolut 

lägsta värdena för enskilda polismyndigheter, bland annat 

Västernorrland (0,34), Västerbotten (0,43) och Norrbotten (0,44). Åt 

andra hållet sticker tre områden ut med värden som överstiger 0,6. Det 

är Åklagarområde 2, 4 och 5. Det är också i dessa län vi återfinner de 

högsta värdena för polismyndigheter, Örebro (0,8), Södermanland 

(0,79). Det enskilt högsta värde som mätningen kan uppvisa är i Västra 

Götaland. Västra Götaland består av fyra stora polisområden (Po1-4), 

och det är i Po4 som mätningen absoluta toppvärde återfinns, 0,82. Det 

är alltså en ganska stor spridning inom intervallskalan när man tittar på 

de enskilda polismyndigheterna. Spridningen från centralvärdet är 

mellan -0,21 till +0,27 vilket ger en totalspridning på 0,48. Det 

spridningsvärdet är större än vad Västernorrland, Västerbotten, 

Jönköping och Norrbotten kommer upp i totalt. Inom de två stora länen, 

Västra Götaland och Stockholm, uppvisas stor intern variation och det 

går att utläsa mer exakta värden för dessa områden i appendix. 

Vad händer då med personerna efter att ett anhållningsbeslut fattats? 

Blir de häktade eller går de fria? Tabell 4 nedan visar hur många procent 

av de anhållna som går vidare till häktning. 

 

Tabell 4 
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Tabell 5 här under visar samma sak som tabell 4 ovan, men med 

åklagarområdena som bas istället för polismyndigheter. 

Tabell 5 

 

Åklagarområde 6 får i undersökningen ett mycket lågt värde som 

troligen beror på att förutom Blekinge län ingår även Skåne i 

Åklagarområde 6, men inga siffror från Skåne kan presenteras då de inte 

deltagit i undersökningen. Område 1 får det högsta värdet i tabellen och 

där ingår Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Gävle och 

Dalarnas polismyndigheter. Samma område fick det lägsta värdet när 

det gällde åklagarnas benägenhet att begära en person anhållen med 

recidivfara som grund. Område 4 får också ett högt värde och de 

uppvisade även ett högt värde när det gäller benägenheten för en 

åklagare att anhålla en person. Område 5 låg högt när det gällde att 

anhålla en misstänkt men ligger, om man bortser från område 6 som 

inte kan anses representativt, lägst när det gäller att häkta en anhållen. 
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8. Diskussion 
Vad betyder då dessa mått? Siffrorna från åklagarområde 1 visar att 

åklagarna är mindre benägna att anhålla gripna personer men det är 

desto troligare att man också häktar de personer som anhållits. Två 

andra intressanta områden är åklagarområde 4 och 5. Område 4 är 

intressant då det uppvisar höga värden genom hela undersökningen och 

område 5 då det uppvisar en stor skillnad i förhållandet mellan anhållna 

och häktade.  Det som är intressant är spridningen mellan 

polismyndigheterna i hur stor utsträckning de misstänkta anhålls. De 

brott som livsstilkriminella begår är likartade över hela landet, det som 

betecknas som mängdbrott, men utsträckningen de anhålls i när de 

grips skiljer sig betydligt åt. I tabell 4 kan man se hur stor andel av de 

anhållna som häktas, men också hur många som inte häktas och det är i 

flera fall en betydande del av de anhållna. Även här är spridningen 

mellan olika polismyndigheter stor. Vi vet sedan teorigenomgången i del 

ett att anhållningsgrunden recidivfara inte är kopplad till 

utredningsprocessen i juridisk mening utan fyller primärt ett 

kriminalpolitiskt syfte. Syftet är att bereda samhället och den enskilde 

skydd från framtida och upprepad brottslighet, men bestämmelsen har 

också ett rättsprocessuellt effektivitetssyfte att fylla. Reglerna kring 

anhållande gör gällande att en person får anhållas i avvaktan på att 

häktningsfrågan skall avgöras av rätten, men att en person också får 

anhållas även om misstankekravet om sannolika skäl inte är uppfyllda, 

så kallad utredningsanhållning. Lindberg skriver i sin bok 

Straffprocessuella tvångsmedel att: 

”Anhållande är, som tidigare nämnts, en provisorisk åtgärd för att 

möjliggöra häktning. Ändamålen med anhållande är antingen att säkra 

den misstänktes person inför ett häktningsbeslut eller att, genom 

frihetsberövande, tillfälligt hindra den misstänkte från att försvåra 

utredningen eller fortsätta sin brottsliga verksamhet. Den starka 

kopplingen till reglerna om häktning innebär att anhållande i princip 

inte får beslutas om inte häktning kan aktualiseras”75 

Med detta som bakgrund är det intressant att mellan 81 och 25 procent, 

med ett medelvärde om 44 procent, faktiskt inte häktas utan släpps 

innan häktningsfrågan prövas. Att en anhållningsgrund likt kollusion 

faller under anhållningstiden är naturligt och att den anhållne inte 

häktas då inga häktningsskäl kvarstår är självklart. Men varför släpps så 

många anhållna ut och varför häktas de inte? Vad är det som händer 

under anhållningstiden som gör att de inte anses vara så brottsbenägna 

att de ska häktas? Prognosen om risk för upprepad brottslighet får 

                                                             
75 Lindberg, G,  s. 230. 
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endast sträcka sig fram till en punkt i tiden då den misstänkte kan 

tänkas dömas för de brott som läggs honom till last, givet att personen 

är på fri fot fram till denna tänkta punkt.76 Detta kopplar samman 

beslutet huruvida en person ska anhållas eller inte och de polisiära 

register från vilka åklagaren hämtar uppgifter om tidigare brottslighet 

och förekomsten av skäliga misstankar gentemot den gripne. Ett digert 

brottsregister och/eller ett omfattande misstankeregister är indikatorer 

som åklagaren har till hjälp vid bedömningen och tillsammans med 

misstankarna om det brott för vilken personen sitter gripen, ligger till 

grund för recidivbedömningen som görs av åklagaren. Ofta håller 

polisens utredare flera förhör med den misstänkte och efter varje 

avslutat förhör tas en ny åklagarkontakt där eventuellt nya uppgifter 

delges och nya beslut om fortsatt frihetsberövande fattas. Frågan som 

väcks är: Hur faller en redan bedömd recidivfara som grund för 

häktning? Att det finns särfall då en recidivfara kan falla, exempelvis då 

beslutet är kopplat till en proportionalitetsbedömning, står klart. Men är 

det rimligt att som i åklagarområde 5, ca 70 procent av de misstänkta 

släpps fria? Troligen har recidivfaran inte alls har fallit. Den kvarstår vid 

tillfället för frisläppandet likaväl som den bedömdes finnas när den 

misstänkte först anhölls. Anledningen är kanske helt enkelt någon 

annan. Ett av skälen kan vara att det förväntade straffet för det 

häktningsgrundade brottet antas bli mycket lågt på grund av att den 

misstänkte redan har så många misstankar riktade mot sig och att det är 

anledningen till frisläppandet. Inte heller den möjlighet som ges 

åklagaren genom reglernas fakultativa art kan bortses ifrån.  

Den grupp som utgör undersökningsmaterialet är alla så kallade 

”livsstilskriminella” och särskilt utvalda, enligt vissa kriterier, av 

polismyndigheterna för sin förmåga att gång efter annan begå stora 

mängder brott. Ofta sker detta tillsammans med ett missbruk av olika 

substanser av vilka flertalet i sig själva utgör brott och personerna är, 

med endast några få undantag, dömda vid ett flertal tillfällen de senaste 

åren. Den genomsnittligt livsstilskriminelle i denna undersökning har 

gripits 3.5 gånger, blivit dömd vid 8 tillfällen och hade vid slutet för 

undersökningen 9,7 skäliga misstankar riktade mot sig. Det rör sig alltså 

i det stora hela om personer med en etablerad kriminell karriär. Ändå 

blir de i stor omfattning frisläppta efter att först anhållits för sin 

benägenhet att återfalla i brott.  Riksåklagaren har i sina riktlinjer RåR 

2008:2 skrivit: 

 

                                                             
76 Bring & Diesen s. 355. 
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”Vid seriebrottslighet, särskilt vid omfattande sådan, avseende brott av 

likartat slag finns ett betydande utrymme för 

förundersökningsbegränsning. […] Detta kan ske t.ex. genom att utreda 

ett representativt urval av brotten som belyser brottslighetens art och 

systematiska karaktär. Det är mer angeläget att man genom att 

begränsa utredningen kan få utredningsresurserna att räcka till för 

flera brottshärvor än att få fram en fullständig utredning av varje 

ärende. […] På samma sätt bör man pröva förutsättningarna för att 

endast utreda några av en serie inbrottsstölder eller ett representativt 

urval av våld och hot mot tjänsteman, misshandel och olaga hot, inte 

minst då vissa av brottsmisstankarna avser förhållanden som är mer 

svårutredda än andra. […] Ett annat exempel utgörs av fallen då det i 

samband med mera omfattande kriminalitet av ”normal” beskaffenhet 

även föreligger lindrigare gärningar, ofta i betydande antal, som från 

påföljdssynpunkt är mer eller mindre perifera. Ofta rör det sig om 

smärre trafikförseelser eller andra mindre överträdelser av 

specialstraffrättsliga bestämmelser. I sådana situationer råder en stark 

presumtion för en begränsning av förundersökningen.”77  

Åklagarna vill alltså utreda färre brott, inte fler och det Riksåklagaren 

siktar på är omfattande kriminalitet som bland annat rör 

trafikförseelser, mindre överträdelser av specialstraffrättsliga 

bestämmelser. Ett sätt är, enligt Riksåklagaren, till exempel att endast 

utreda en mindre del av brotten som kan anses vara representativa för 

brottslighetens art och systematiska karaktär. Beskrivningen som ges 

över de brott det anses mest angeläget att begränsa, samt som det råder 

stark presumtion att begränsa, är just de brott som de livsstilkriminella 

begår i stor omfattning. Det rör sig om bil-relaterad och 

specialstraffrättslig brottslighet såsom grov olovlig körning, 

drograttfylleri, rattfylleri, eget bruk av narkotika, överlåtelser av 

narkotika, snatterier, stölder, hot, misshandel. Många av brotten sker 

som en direkt följd av ett missbruk, och/eller för att kunna underhålla 

ett pågående missbruk. Under undersökningens märkte jag att det med 

två undantag var övervägande bil-relaterad brottslighet samt eget bruk 

av narkotika som de livsstilkriminella kunde misstänkas för.  En stor del 

av de polisinitierade kontakterna sker vid just fordonsstopp med 

kontroll av förarens behörighet (körkortsinnehav) och nykterhet. De två 

undantagen var Stockholm City och centrala Göteborg. Där var 

merparten av brotten som begicks snatterier och stölder i samband med 

eget bruk av narkotika. Den bil-relaterade brottsligheten var lägre bland 

dessa personer. Detta är inte konstigt då en person som rör sig i de 

centrala delarna av våra storstäder inte har behov av transportmedel i 

                                                             
77 RåR 2008:2,  s. 14 f. 
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samma utsträckning som någon som bor på en mindre ort eller 

landsbygden där avstånden är större och kollektiva färdsätt saknas.  

Vissa åklagare har tolkat riksåklagarens riktlinjer som att de inte ska 

delta i polisens arbete mot de livsstilskriminella78 och ett uttalande som 

det Riksåklagaren gör kan tänkas påverka benägenheten hos åklagarna 

att anhålla och häkta, särskilt då livsstilskriminella personer. 

Anledningen till att man tagit fram bestämmelserna om 

åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning är primärt 

processekonomiska. Genom att inte utreda vissa brott vill man spara 

pengar för rättsväsendet och frigöra resurser:  

”De resursvinster som kan göras finns inte bara i de stora och 

komplicerade ärendena, utan i minst samma mån genom en 

återkommande tillämpning i mindre ärenden.” 79 

Det ekonomiska perspektivet kan vara en förklaring i ljuset av att man 

från åklagarhållet tolkar det som att man inte ska delta i satsningen mot 

livsstilskriminella och att man för den sakens skull väljer att inte anhålla 

de personer som polisen griper. Mer troligt är att riksåklagarens mening 

är att de livsstilskriminella inte ska särbehandlas utan helt i enlighet 

med likabehandlingsprincipen ska bedömas som vilka lagbrytare som 

helst.  Det är inte svårt att tänka sig in i åklagarnas situation: Polisen 

satsar kraftfullt på de individer som står för en stor del av 

brottsligheten, men där många av brotten inte omfattas av ett-årsregeln. 

Inte sällan har de livsstilskriminella också redan ett digert 

misstankeregister så den förväntade påföljden för det aktuella brottet 

blir i praktiken ingen alls, eller böter. Man kan säga att den misstänkte 

genom att ha många skäliga misstankar riktade mot sig, slagit i 

”strafftaket”.80 Utöver detta har åklagarna redan stora ärendebalanser81 

och tingsrätterna är i sin tur belamrade med ärenden som ska dömas av. 

Just den långa handläggningstiden för polis, åklagare och domstolarna 

gör att de mest brottsaktiva bygger upp stora ärendebalanser med 

många punkter i misstankeregistret som följd. En individ i 

undersökningen hade över 100 skäliga misstankar registrerade på sig 

och många av personerna som ingår i undersökningsmaterialet hade 

flera tiotals misstankar riktade mot sig vid samma tidpunkt. 

                                                             
782013-03-14: http://nwt.se/arvika/article1237079.ece  
79 RåR 2008:2 s. 14. 
80 Strafftak: När en individs sammanlagda, förväntade straffpåföljd, antas nå upp till maxgränsen för det 
brott för vilket det längsta möjliga straffet föreligger. Effekten blir att alla ytterligare misstankar i princip 
genererar en dags fängelse eller böter. Inte sällan utnyttjas möjligheten att åtalsunderlåta eller 
åtalsbegränsa i dessa fall. 
81 Balans är de ärenden som ligger och väntar på att behandlas av åklagarna. Ärendebalans uppstår när ett 
ärende ligger för beredning men av en eller annan orsak ännu inte är färdigställt. Stora ärendebalanser är 
mycket vanligt även hos polismyndigheterna.  

http://nwt.se/arvika/article1237079.ece
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Hur blev det då såsom det verkar vara i nuläget? Ett svar kan vara att 

Polisen och Åklagarmyndigheten har flera olika intressen att ta vara på 

och att dessa ibland kan stå i motsatts till det önskade utfallet av ett 

enskilt ingripande. De yrkesverksamma polisernas prioritet verkar, som 

jag skrev inledningsvis, ofta ligga på det repressiva och förebyggande 

planet vilket kan ge upphov till frustration om man fokuserar på 

mängden brott i stället för arten av brott. Åklagarna har å sin sida 

rättssäkerheten och efterlevnaden av rättsprinciperna att ta i 

beaktande, förutom att de förväntas driva ärenden som 

förundersökningsledare och få misstänkta dömda. Om man bortser från 

den möjliga motsättning som kan finnas mellan dessa olika synsätt och 

prioriteringar kvarstår en viktig sak: Antalet brott som begås, alternativt 

kommer till polisens kännedom, är stort och det finns inte resurser att 

ta hand om inflödet. Indikatorer på detta är att ärenden hamnar i balans, 

att de misstänkta hinner bygga upp ett stort antal punkter i 

Misstankeregistret innan de döms, samt att rättsväsendet indikerar att 

man i framtiden inte ska satsa på att utreda alla brott utan en 

representativ del av helheten. Vidare har även Polisen sedan första 

januari 2013 getts möjlighet att förundersökningsbegränsa utredningar, 

något som tidigare endast kunde göras av åklagare82.  Under 

insamlandet av data har jag kommit att förstå att den definition av 

livsstilskriminella som Rikspolisstyrelsen gett ut inte alltid ligger till 

grund för urvalet som de facto sedan görs i myndigheterna. På vissa 

myndigheter har man satt upp personer på listorna som inte uppfyller 

den från Rikspolisstyrelsen definitionen. Detta är ett problem som 

kanske kan övervinnas när polisen ny omorganiseras och 

Rikspolisstyrelsen kommer att få en mer styrande roll än tidigare.   

                                                             
82 SOU 2010:43  
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9. Avslutning 
  

9.1 

Under kapitlet avslutning kommer jag att sammanfatta svaren på de frågor 

jag initialt ställde i arbetets början. Jag kommer också helt kort att 

kommentera vissa av svaren och komma med rekommendationer till 

eventuella åtgärder och förslag till vidare studier inom ramen för ämnet. 

 

9.2 Frågeställning 1 

I hur många fall ur undersökningsmaterialet bedömer åklagarna att 

det föreligger recidivfara på vilken ett anhållande kan grundas och i 

hur många fall leder anhållandet till häktning? 

Sannolikheten att en person ur undersökningsmaterialet ska anhållas efter 

att ha gripits av polis är 55 procent mätt med medelvärdet för riket. Av 

dessa 55 procent anhållna häktades sedan 44 procent. Det ger en 

häktningsfrekvens på ca 24.2 procent av alla gripanden. Undersökningen 

visar att det finns stora skillnader i andelen som anhålls respektive häktas 

mellan de olika polismyndigheterna vilket är anmärkningsvärt då 

brottsligheten för de livsstilkriminella som grupp är likartad över landet.        

  

 9.3 Frågeställning 2 

Föreligger någon skillnad i hur benägna åklagarna är att anhålla med 

recidivfara som grund och kan den skillnaden bestämmas geografiskt? 

Det finns vissa geografiska skillnader mellan de olika åklagarområdena om 

än små. Åklagarområde 1 har det lägsta värdet för anhållning, men det 

högsta för häktning. Åklagarområde 5 har det högsta värdet för anhållning 

(tre områden har samma värde, 62 procent) men samtidigt det lägsta 

värdet av antalet som sedan häktas. Det vore intressant att titta vidare på 

dessa skillnader och se om det finns några särskilda anledningar till varför 

det skiljer sig åt.  

 

 

 

 

 



44 
 

9.4 Frågeställning 3 

 Hur ser den rättsliga regleringen ut kring anhållningsgrunden 

recidivfara? 

Anhållning sker med stöd av häktningsreglerna i RB 24:1§. Enligt 

dessa bestämmelser ska anhållandet grunda sig på ett brott som kan 

ge ett års fängelse och där den förväntade påföljden inte är böter. 

Misstankegraden som riktas mot en person ska vara på sannolika skäl, 

förutom då frihetsberövande sker med så kallat 

utredningsanhållande. I sådana fall räcker det med skälig misstanke, 

den lägre misstankegraden. Vidare finns de tre särskilda 

häktningsgrunderna, flykt, kollusion och recidivfara där den 

sistnämnda är häktningsgrunden jag undersökt närmare i arbetet. För 

att anhållning på recidivfara ska bli aktuell måste brottet som den 

misstänkte beräknas återfalla i vara av samma slag eller likartad, det 

vill säga att det rör sig om en seriebrottslighet eller ett tydligt återfall i 

brott. Vidare ska den tid som återfallet beräknas ske under inte ligga 

längre bort i tid än där en tänkt dom skulle falla.  
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9.5 Egna rekommendationer 

Om man från polisens sida vill höja frekvensen av frihetsberövanden är 

troligen en av de viktigaste enskilda faktorerna att kunna rikta misstankar 

mot de livsstilskriminella där ett års fängelse ingår i straffskalan. Polisen 

träffar på dessa livsstilkriminella vid ett stort antal tillfällen, men brotten som 

de kan misstänkas för är ofta av så enkel karaktär att de helt enkelt inte är 

anhållningsgrundande enligt huvudregeln. En satsning mot ett begränsat 

antal livsstilskriminella där arbetet bedrivs mot varje enskild individ i 

projektform torde ge god utdelning. Det finns som sagt inget att klaga på 

beträffande antalet gånger polisen träffar på dessa personer, det kan bland 

annat ses på antalet skäliga misstankar om eget bruk av narkotika och 

olovliga körningar. Problemet uppstår när antalet misstankar av dessa 

förhållandevis enkla brott växer sig stort och effekten av varje ytterligare 

ingripande i princip blir noll straffvärdesmässigt. För att nå resultat bör 

resurser läggas på att bygga upp en stabil grund av misstankar där ett års 

fängelse ingår i straffskalan, till exempel genom underrättelseverksamhet 

och/eller spaning riktad mot en misstänkt. Att jobba i projektform mot dessa 

personer innebär inte att vikten av att jobba som tidigare minskat. Tvärtom 

utgör uniformerad personal en viktig del i detta arbete, men det är de 

häktningsgrundande brotten enligt ett-årsregeln man bör fokusera på och 

inte mängden misstankar och därför nöja sig med de enklare brotten. 

 Arbete i projektform mot livsstilskriminella innebär också att resurser läggs 

på utredningsarbetet. Det är viktigt att inte personer får möjlighet att bygga 

upp stora mängder outredda skäliga misstankar i MR. Dels har brott av 

enklare beskaffenhet ett lägre värde vid recidivbedömningen på grund av den 

förväntade påföljden, dels blir en del av brotten mer svårutredda ju längre 

tiden går och dels finns en risk att åklagaren kommer att begränsa åtalet och 

endast ta med en del av misstankarna. Förmågan att samordna 

brottsutredningar mellan olika delar inom en myndighet och mellan 

myndigheter är en viktig del i utredningsarbetet och mycket finns troligen att 

vinna på ett bättre förfarande.  

Slutligen vill jag rekommendera att de personer som förs upp på listorna över 

livsstilskriminella följs upp över tid. Att endast studera dessa individer under 

kortare perioder ger en begränsad förståelse om resultaten med arbetet mot 

om de följs under en längre tid. Ett förslag är att göra en uppföljning och 

undersöka hur de nyligen införa reglerna om förundersökningsbegränsning 

kommer att påverka utfallet i framtiden, och i vilken riktning. 
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Bilaga  

I bilagan återfinns statistiken som ligger till grund för undersökningen. Här 

återfinns alla värden för de polismyndigheter som deltagit i studien. Ur 

materialet kan läsaren bryta ner siffrorna från nationell nivå till personell och 

utläsa hur gripande, anhållning och häktning fallit ut under mätperioden.83 

 

Blekinge: 

 

 

            

 

 

                                                             
83 Gripande är naturligt det mest frekvent använda tvångsmedlet följt anhållning och häktning i fallande 
skala. Ändå kan läsaren slås av det förhållandevis låga antalet gripanden som sker under en tre-årsperiod. 
I vissa fall är det så att personen fördes upp på listan under 2012 och inte fanns upptagen på den tidigare 
under undersökningens löptid. I andra fall har individer avtjänat fängelsestraff under mättiden vilket 
självklart påverkar mätresultatet.  
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Kronoberg: 
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Stockholm City 1: 
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Stockholm Nacka: 
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Stockholm Roslagen: 

 

 

Stockholm Södertälje:84 

 

                                                             
84 Polismyndigheten i Södertälje har valt att placera flertalet av sina kriminella på andra listor, t ex listor 
för grovt kriminella och kriminella nätverk. Vid samtal med personal på KUT Södertälje var man av 
uppfattningen att de kriminella nätverken i princip hade raderat ut förekomsten av ”Livsstilskriminella”. 
De kriminella grupperingarna hade tvingat bort andra kriminella från orten, eller att de själva valt att 
flytta. 
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Stockholm Västerort: 
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Uppsala: 
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Västerbotten: 
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Västmanland: 

 

 

Västra Götaland PO 1 City:

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 
76 

Frihetsberövanden 

Bedömd recidivfara 

 BR 

MR 

Häktning på recidivfara 

Häktningar totalt 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Frihetsberövanden 

Bedömd recidivfara 

 BR 

MR 

Häktning på recidivfara 

Häktningar totalt 



61 
 

 

Västra Götaland PO 1 Hisingen: 

 

 

Västra Götaland PO 1 Nordost: 
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Västra Götaland PO 1 Syd: 
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Västra Götaland PO 2: 
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Västra Götaland PO 4: 
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