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Sammanfattning 

 
Polismans gripande är ett av de frihetsberövande tvångsmedlen som används mot personer 
misstänka för brott. Gripande är en provisorisk åtgärd i avvaktan på att gärningsmannen 
anhålls av åklagaren. Gripande, som regleras i Rättegångsbalkens 24 kapitel, beslutas av 
polisman på plats. Reglerna för gripande varierar med hänsyn till brottet, den misstänkte 
och omständigheter i övrigt.  
Syftet med arbetet har varit att dels fördjupa våra kunskaper samtidigt som vi ville räta ut 
de frågetecken vi haft kring gripande under utbildningen. Målet med detta var att vi senare 
ute på fältet vill känna oss tryggare i gripandesituationer. 
Vi började vårt arbete med att fördjupa oss i lagtext, förarbeten och propositioner kring 
gripande. Genom att samtidigt studera kommentarer till paragraferna har vi försökt reda ut 
vad lagstiftaren menat. Samtidigt tog vi del av Justitieombudsmannens uttalanden om 
gripande. Efter detta genomförde vi ett flertal intervjuer med polismän, vakthavande befäl 
och åklagare från olika myndigheter för att få en bild av verklighetens problematik.   
Under vårt arbete upptäckte vi att det förekom differenser mellan olika polismyndigheters 
tolkning och tillämpning av bl.a. häktningsgrunderna. Vi fick också svar på vad erfarna 
poliser och åklagare anser att uttrycket brådskande fall innebär. 
Genom våra intervjuer har vi fått en bredare och djupare kunskap i ämnet än vi hade 
tidigare under utbildningen. Samtidigt har de fördjupade studierna i lagtexter ytterligare 
berikat vårt kunnande om polismans gripande    
 
 
Nyckelord 
 

• Gripande 
• Häktningsskäl 
• Brådskande fall 
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1              Inledning 

I samband med misstanke om brott så är Rättegångsbalken ett av polisens 

verktyg. Rättegångsbalkens 24 kapitel behandlar bl.a. polismans gripande, detta 

tvångsmedel, att beröva en annan människa, sin frihet, måste med hänsyn till 

rättssäkerheten genomföras på ett korrekt sätt. Är ett brott begånget och det 

finns någon misstänkt så befinner sig förundersökningen i ett vägskäl där 

förutsättningarna för det fortsatta arbetet är skilda beroende på om polismannen 

väljer att gripa enligt RB 24:7 § eller ej. Således är det av yttersta vikt att de 

poliser som arbetar i yttre tjänst vet straffvärdet av brottet som begåtts, vilket 

eller vilka häktningsskäl som kan vara aktuella samt hur lagtexten skall tolkas. 

Det vi finner särskilt intressant att titta lite närmare på är om den tänkta 

tolkningen av lagtexten angående de olika häktningsskälen samt ”brådskande 

fall” stämmer överens med den praxis som råder ute på de enskilda 

myndigheterna. 

Det bör samtidigt ge oss en inblick i de teoretiska kunskaperna hos åklagare och 

enskilda poliser. 

Polisyrket ställer, med rätta, höga krav på den enskilde polisen vilket också 

innebär att varje ingripande alltid granskas av högre befäl som tillser att allt 

genomförts enligt gängse lagar och förordningar. Om det inte gått rätt till kan 

ärendet lämnas över till rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd (PAN) som 

granskar ärendet och beslutar om tjänstefel begåtts. I värsta fall kan det leda till 

avsked för den enskilda polisen som följd av misstag som begåtts. Förmodligen 

är det få yrkeskategorier som granskas så noga och av så många som just 

polisyrket.  

Med hänvisning till ovan nämnda vill vi med detta fördjupningsarbete bredda 

våra teoretiska kunskaper i ämnet samtidigt som det förhoppningsvis kan vara 

till nytta för våra studiekamrater som väljer att läsa vårt arbete. 



Polismans Gripande  2006-04-18 
Anders Björklund  
Fredrik J Olsson 

 5 

1.1  Bakgrund 

När vi först började fundera på vad vårt fördjupningsarbete skulle handla om 

satte vi upp tre punkter: 

1. En koppling till det praktiska polisarbetet.  

2. Ett ämne där det finns oklarheter att reda ut. 

3. Ett fördjupningsarbete som vi kommer att ha nytta av i vårt yrke. 

 

I polismans gripande fann vi den direkta kopplingen till det praktiska 

yrkesutövandet. Vi anser att det råder en del oklarheter angående 

häktningsskälen och kanske främst häktningsskälet recidiv då vi under vår 

skoltid fått lära oss att denna endast kan åberopas när den misstänkte har 

tidigare domar för likartade brott bakom sig. Dock har vi sett att i praktiken 

används häktningsskälet recidiv även utan stöd av tidigare domar. 

Termen ”brådskande fall” (se förklaring sidan 13) innehåller också en del 

frågetecken eftersom det praktiska förfarandet oftast inte följer den gällande 

lagtexten i RB 24: 7 §. Termen brådskande fall är aktuell och intressant då 

Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) nyligen har avlämnat ett 

delbetänkande. 

En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare  

(SOU 2005: 84) har bl.a. föreslagit att regeln i RB 24: 7 § första stycket ändras. 

Förslaget innebär att det inte längre skall krävas att det är frågan om brådskande 

fall för att en polisman skall ha rätt att gripa någon utan föregående 

anhållningsbeslut. Även JO har uttalat sig ”att uppmärksamma de problem som 

inte sällan synes uppstå i kontakten mellan polismän som befinner sig på 

brottsplats och åklagare i frågan om ett frihetsberövande bör ske”  

(Chefsjustitieombudsmannen Melin Mats, Diarienummer 3980-2003, 

 2005-11-10). 
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1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att bredda och fördjupa våra kunskaper angående 

polismans gripande. Då det många gånger handlar om att enskild polisman skall 

fatta snabba beslut under pressade förhållanden kräver det också god teoretisk 

kunskap i ämnet. Syftet är också att påvisa de praktiska problem som finns med 

den nuvarande lagtextens utformning. Vår önskan är att tveksamheter i 

agerandet ute på fältet kommer att minimeras med detta arbete. Att med egna 

ord förklara vad som gäller ger ofta en bättre inblick och förståelse. 

Det skall inte heller råda några tveksamheter från vår sida hur lagtexten skall 

tolkas och innebörden av den.  

 

1.3  Frågeställningar 

• När har polisman rätt att gripa enligt gällande lagstiftning? 

• Hur skall de tre häktningsskälen; Flyktfara, kollusion och recidiv tolkas 

enligt förarbeten och propositioner och stämmer detta överens med 

myndigheternas praktiska utövande? 

• Tolkar åklagare och poliser termen brådskande fall på det sätt som var 

avsett? 
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1.4  Avgränsningar 

Vi tänker inte gå in på vad som händer efter ett gripande då åklagaren blivit 

inkopplad. Vi kommer inte heller att ta upp gripande av envar enligt RB 24 kap. 

7 § andra stycket. 

Vi har valt att koncentrera vår uppsats på de regler och problem som finns i 

polismans gripande. Vi anser att det är tillräckligt eftersom uppsatsen annars 

blir för omfattande och risken att problematiken inte kan penetreras tillräckligt 

blir för stor. 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att vårt arbete skulle baseras på fakta så använde vi oss av lagboken, böcker 

med kommentarer från sakkunniga samt läste de förarbeten och propositioner 

som ligger till grund för lagstiftningen inom vårt ämnesområde. Vi läste 

uttalanden både från riksdagens justitieombudsmän (JO) samt Riksåklagaren 

(RÅ).  

Vi intervjuade flera åklagare och poliser, med varierande befattningar, från 

olika myndigheter för att skapa oss en bild av hur det fungerar i praktiken. 

Syftet med arbetet och intervjuerna har inte varit att jämföra myndigheterna 

med varandra. Valet av de myndigheter vi kontaktade har därför skett slumpvis.  

Vi valde att intervjua poliser som arbetar i yttre tjänst, vakthavande befäl samt 

åklagare för att få ta del av varje länk i kedjan som initialt tar de beslut som 

krävs vid ett gripande. Här använde vi oss inte av enkäter eftersom vi ansåg oss 

få ut mera av informella samtal. Vi har även fört en dialog med våra lärare på 

Polishögskolan i Umeå. 
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2  Litteraturgenomgång – Polismans rätt att gripa 

Polismannens rätt att gripa styrs av 24 kapitlet i Rättegångsbalken. Följande 

teoriavsnitt syftar till att reda ut vad som sägs där.  

 

Häktningsskäl 2 
RB 24:1 § 

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott för vilket 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 annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara), 

eller  

2. genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning 

    (kollusionsfara), eller 

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara). 

 

24:1 § 1st kallas häktningsskäl två. För att en polisman ska få gripa någon 

krävs att: personen på sannolika skäl misstänks för ett brott som medför minst 

ett års fängelse och att han eller hon dessutom får häktas.  

 

Enkelt uttryckt kan man säga att när polismannen griper förutsätter han att 

personen senare kommer att anhållas av åklagaren och slutligen också häktas 

av rätten. 

 

 Häktningsskäl två innehåller dessutom tre särskilda häktningsgrunder: 

1. flyktfara 2: kollusionsfara och 3. recidivfara.  

För att häktning (gripande) skall få ske enligt denna paragraf måste en eller 

flera av dessa häktningsgrunder vara uppfyllda i tillägg till paragrafens första 

stycke. 
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Flyktfara 

För häktning på grund av flyktfara (den första häktningsgrunden) krävs enligt 

gällande regler att det ”skäligen kan befaras” (Betänkande av 1983 års 

häktningsutredning, SOU 1987:27, Liber tryck AB, Stockholm 1985) att den 

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

avvikande avses att den misstänkte flyttar från sin boningsort eller ort där 

vederbörande uppehåller sig för att försvåra eller omöjliggöra ett inställande. 

Uttrycket att på annat sätt undandrar sig lagföring kan vara att den misstänkte 

fortfarande befinner sig på sin hemort men håller sig dold eller anlägger 

förklädnad eller på annat sätt förändrar sitt utseende. Dock är det inte ett 

tillräckligt häktningsskäl att den misstänkte kommer att bli svår att nå. I 

betänkandet av 1983 års häktningsutredning står att läsa ”har jag stannat för 

att föreslå en formulering av beviskravet så att det framgår att risken för flykt 

etc. skall vara konkret med hänsyn till omständigheterna i det särskilda 

fallet” (SOU, 1985:27).  

 

Kollusionsfara 

För att använda kollusionsfara som häktningsgrund skall det föreligga en viss 

risk att den misstänkte företar aktiva åtgärder som kommer att försvåra den 

pågående förundersökningen.  

Beviskravet vid kollusion är att det ”skäligen kan befaras” (Betänkande av 

1983 års häktningsutredning, SOU 1987:27, Liber tryck AB, Stockholm 1985) 

att den misstänkte kommer att avlägsna spår efter brottet, gömma eller 

förstöra föremål (t.ex. stöldgods eller annat föremål av betydelse för brottet), 

påverka vittnen, medbrottsling eller annan och genom detta försvåra 

utredningen. 

Vid åberopande av kollusionsfara gäller det endast den misstänktes egna brott 

och inte ett försvårande av utredning gällande annan persons medverkan.  

Med säkrandet av spår, vittnesförhör och ett ev. erkännande av den misstänkte 

så minskar risken för kollusion i takt med förundersökningens framskridande. 
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Recidivfara 

Den tredje häktningsgrunden (recidivfara) kräver att; 

”anledning förekommer” (Betänkande av 1983 års häktningsutredning,SOU 

1987:27, Liber tryck AB, Stockholm 1985) att den misstänkte fortsätter sin 

brottsliga verksamhet. Detta innebär ett lägre beviskrav än vid flykt och 

kollusionsfara. Recidivgrunden som häktningsskäl infördes i svensk rätt först 

1948 och är den häktningsgrund som har fått mest kritik både när det gäller 

lagstiftning och praxis. Invändningarna har främst varit att man sett 

recidivgrundens huvudsakliga syfte som individualpreventivt och 

kriminalpolitiskt snarare än som ett straffprocessuellt tvångsmedel. Dock har 

man ansett att samhället har en skyldighet att ge medborgarna skydd mot 

återfall i brott som riktade sig mot eller medförde fara för annans liv, hälsa 

eller egendom; eller i övrigt kränkte annans personliga integritet. Brott som 

nämns är misshandel, olaga hot och bostadsinbrott etc.   

Skälen för häktning enligt recidivfara torde bli starkare, desto mer den 

befarade brottsligheten kan antas kränka den enskildes personliga sfär. 

Presumtionen för fortsatt brottslighet skall röra likartad brottslighet och 

tidsmässigt ske inom en ganska kort tidsrymd. Det skall även finnas risk för 

att den misstänkte, om han försätts på fri fot, hinner begå nya brott innan 

denne hunnit lagföras för det första brottet. Recidivgrundens innebörd syftar 

då också till att bryta seriebrottslighet. 

I betänkandet av 1983 års lagstiftning har man särskilt tagit upp att den som 

t.ex. dömts för förmögenhetsbrott och kort tid efter avtjänat straff begår nya, 

likartade brott inte utan vidare kan häktas enligt recidivgrunden även om det 

finns risk att han skall begå ytterligare brott av likartad karaktär. Fastän detta 

begränsar effektiviteten i brottsbekämpningen. Detta med hänvisning att 

häktning skall vara ett straffprocessuellt tvångsmedel och inte en preventiv 

kriminalpolitisk åtgärd. 
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Häktningsskäl 1 
RB 24:1 § 2st 

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.  

Här regleras häktning (gripande) för de svåraste brotten med minimum två års 

fängelse i straffskalan. Liksom häktningsskäl 2 krävs även här misstanke på 

sannolika skäl vid gripande. 

Slutet av paragrafen befäster den s.k. proportionalitetsprincipen. Ett gripande 

skall ställas i relation till de olägenheter som ett frihetsberövande innebär. 

Uttryckt på ett annat sätt: minsta möjliga tvång skall användas för att uppnå 

det avsedda syftet. Som framgår av den sista meningen finns ett förbud mot 

häktning om man kan anta att den misstänkte endast kommer att dömas till 

böter. 

 

Häktningsskäl 3 
RB 24:2 §  

Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av 

brottets beskaffenhet,  

1. om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans 

uppgift om detta kan antas vara osann, eller 

2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom 

att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff.  

Paragrafen kallas häktningsskäl 3 och möjliggör häktning även för brott där 

straffet understiger ett års fängelse (förutsatt att punkt 1 alt. 2 är uppfylld). 

Liksom tidigare krävs misstanke på sannolika skäl. Enligt 

proportionalitetsprincipen bör restriktiviteten öka ju lindrigare brottet är. 
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 I denna paragraf kan, som alternativ till häktning, till exempel reseförbud 

meddelas.  

 

RB 24:3 §  

Även den som endast är skäligen misstänkt för brott får, med den 

begränsningen som följer av 19 § häktas om 

1. förutsättningarna för häktning i övrigt är uppfyllda enligt vad som sägs 

i 1 § första, tredje och fjärde styckena eller 2 § och  

2. det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare 

utredning om brottet. 

 

Denna bestämmelse medger häktning vid en lägre misstankegrad än på 

sannolika skäl och brukar benämnas ”utredningshäktning”. Tanken med 

paragrafen är att man har grund att tro att fortsatt utredning kommer att leda 

till högre misstankegrad för gärningsmannen. Det har sagts att det bör vara 

mer än sannolikt att vidare utredning förväntas uppnå misstanke på sannolika 

skäl för den misstänkte (Bylund, Rättegång 3 & 5 upplagan, s40). 

Även här måste någon av de särskilda häktningsgrunderna (flykt, kollusion, 

recidiv) föreligga för att häkta (gripa). Dessutom skall det vara föreskrivet 

fängelse för brottet i minst ett år samtidigt som man skall anta att den 

misstänkte inte kommer att dömas endast till böter 

(proportionalitetsprincipen). 

JO har i anledning av misstankegrader i samband med gripande sagt följande. 

För att en polisman ska kunna gripa någon måste den misstänkte i varje fall 

vara skäligen misstänkt. För denna grad av misstanke krävs konkreta 

omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått 

gärningen. (JO, 1992/93, s.204 samt 1993/94, s.101). 

Vidare krävs att det är fråga om ett brådskande fall.  

Om åklagarens beslut utan fara kan avvaktas får ett gripande inte ske enligt 

bestämmelsen (RB 24:7 §). (JO, 1954, s.202f). 
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RB 24:7 § 

Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall 

gripa honom även utan anhållningsbeslut.  

 

Brådskande fall 
Eftersom många brottslingar grips antingen i samband med eller kort tid efter 

brottet har polismannen ofta varken tid eller möjlighet att kontakta åklagaren 

för att få beslut om anhållande.  

RB 24:7 § ger därför en polisman rätt att gripa i brådskande fall. Ett sätt att se 

på denna paragraf kan vara som ett ”fara-i-dröjsmål-beslut” om anhållande 

och häktning.  

Exempel på brådskande fall kan vara att den misstänkte avviker om han inte 

grips eller att situationen är sådan att den kräver polismans närvaro och 

uppmärksamhet fullt ut. Man kan också tänka sig att det föreligger vissa 

problem eller avsaknad av teknisk utrustning. Dålig täckning för 

mobiltelefoner eller avsaknad av sådan. Dock har JO i ett yttrande  

kritiserat ett förfarande där det gjordes en husrannsakan i fara i dröjsmål med 

hänvisning just till att man saknade mobiltelefon. (JO, dnr 4638-1995). 

Tolkningen av ”brådskande fall” i RB 24:7 § skall vara så att polisman inte 

får gripa någon misstänkt, även om kraven gällande häktningsskäl är 

uppfyllda, om åklagarens beslut om anhållande utan fara kan avvaktas. 
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3    Resultat 

Vårt resultat är baserat på telefonintervjuer med åklagare och poliser från 

olika myndigheter (Se bilaga intervjufrågor). 

De frågeställningar som har varit aktuella är deras tolkningar angående de 

olika häktningsskälen och lagtextens ”brådskande fall”. 

Därtill även hur detta fungerar i praktiken vid de olika myndigheterna. 

 

Polisassistent i Östersund  
Gripande generellt 

Polismannen upplever inte att poliserna han jobbar med griper ”bara” av 

någon praxis. Antingen finns det en tanke bakom eller så resonerar man med 

varandra i patrullen och kommer fram till att man ska gripa. Ev. uppstår 

förändrade situationer efter att man pratar med andra inblandade eller med 

åklagaren. Då kanske man omprövar sina beslut. Polismannen säger att han ej 

har hävt eget gripande men det har hänt att vakthavande befäl (VB) har gjort 

det. Det kan vara fall då underåriga gripits och det av praktiska skäl är svårt 

att nå föräldrar och Socialtjänst. 

Brådskande fall: Polismannen har inte reflekterat så mycket över om det är 

brådskande när han griper. Han anser att nästan allt pågående är brådskande.  

Häktningsgrunderna: Polismannen upplever ofta att åklagaren är intresserad 

av polismannens uppfattning: ”vad är det här för kille”, ”vad tror du”, ”gjorde 

han det i affekt eller var det planlagt” osv. Ofta förekommer liknande 

resonemang med åklagaren och denne kommer då ibland själv fram till en 

häktningsgrund i slutändan.  

Recidiv: Polismannen upplever ganska ofta att ”de” griper på recidiv ex vid 

inbrott. Han säger att många gånger har man i bakhuvudet om 

gärningsmannen är känd för flera stölder eller inbrott kanske samma vecka. 

Sådan vetskap gör att man griper på recidivfara. 
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Flyktfara: Har polismannen använt endast någon gång vid gripande av 

polacker (bärplockare). Han upplever att åklagare oftast ej anser att flyktfara 

kan hävdas inom norden. 

 

Kammaråklagare i Östersund  
Brådskande fall: Åklagaren menar att det oftast föreligger brådskande fall. 

Känner sällan att det skulle behövas samtal innan gripande och för det mesta 

är det uppenbart när man ej har tid att ringa. Han ser allvarligare på när 

polismän inte riktigt vet om personen är gripen eller medtagen. Åklagaren 

säger att det har hänt att poliser har tagit med folk utan att de varit medvetna 

om att de faktiskt gripit dem.  

 

Häktningsgrunderna 

Recidivfara: Åklagaren tittar i registren över de senaste två åren, likartad 

brottslighet är tumregel. Vid allvarliga brott ser han längre tillbaka än två år,  

t ex rån. Behöver inte vara lagakraftvunna domar utan ibland tittar han på två-

tre öppna ärenden. Det måste dock vara viss substans i anmälningarna.  

Åklagaren anser att recidiv är till för att hindra en brottsaktiv person att begå 

brott. Ibland kan det vara svårt att få insyn i öppna ärenden. Säger att även 

domstolen tar hänsyn till tidigare brottslighet. T.ex. gods från flera stölder – 

recidiv.  

Kollusion: Finns enligt åklagaren inledningsvis nästan alltid vid de flesta 

brotten. Är den häktningsgrund som förändras under utredningens gång. 

Ständig prövning med restriktioner osv. Säger att det är ganska enkelt.    

Flyktfara: Används i fall då brottslingen är utomnordisk medborgare. Ibland i 

fall med nordiska medborgare men generellt sällan använt. Åklagaren tycker 

att det används lite diskriminerande då det används främst på EU medborgare. 

Nordiska medborgare som t ex norrmän, vilka är vanliga i Jämtland, är inga 

problem att föra över. Enligt åklagaren tar han hänsyn till proportionaliteten 

enligt brottets svårighet. Vid t ex misshandel eller stöld som inte kräver 

teknisk utredning skyndar han ofta på både häktnings och huvudförhandling.  
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Svenskar kan ev. gripas på flyktfara om de saknar fast bostad eller om de är 

självmordsbenägna (en sorts flyktfara). Även ekobrottslingar som har pengar i 

utlandet. Då dessa oftast döms till kortare straff kan gripandet övergå till 

reseförbud: Dock är det extremt sällsynt att han meddelar det. Oftast handlar 

det om lindrigare brott med långa utredningar. Vanligen svenskar då man 

annars kan ta pass. Åklagaren använder aldrig flyktfara före ett gripande. 

 

Jourhavande kammaråklagare i Umeå  
Gripande generellt: Åklagaren anser att recidivfara är den vanligaste 

häktningsgrunden. Vardagsbrott som tillgrepp av fortskaffningsmedel, 

narkotikabrott, olovliga körningar etc. tillhör denna grund. Kollusion 

föreligger då det är flera inblandade, vid ekobrott eller brott i nära relationer. 

Ganska vanligt att diskutera med polismannen för att få en uppfattning om 

den gripne om det inte finns någon brottshistorik. Kan då bli avgörande om 

gärningsmannen sitter och gråter ångerfullt eller om han är full och elak.  

Brådskande fall: Åklagarens uppfattning är att om polisman kommer till 

plats och ska gripa ska han göra det. Om målsägaren ringer in eller liknande 

kan det finnas tid att få anhållningsbeslut eventuellt. Åklagaren säger själv att 

hon aldrig upplevt problem med detta eller funderat över det. Hon tycker att 

det är bakvänt att hålla förhör innan man griper men det är vanligt i 

Stockholm att det tar tid innan man kan höra personen efter ett gripande. I 

sådana fall anmäler man gripandet på telefon, kanske behövs det tolk osv.  

 

Häktningsgrunderna 

Recidivfara: Åklagaren tycker att det bör vara viss kaliber på aktuellt brott. 

Butiksstöld på 850kr kräver mera ”bakåt”. Tidigare domar, löpande prövotid, 

ett helt gäng anmälningar som ligger osv. Det är olika från fall till fall och kan 

vara en person som varken förekommer i misstankeregistret eller 

belastningsregistret. Då ser åklagaren på tidigare anmälningar. Hon anhåller 

regelmässigt om en polisman ringer nattetid t.ex. vid misshandel i nära 

relation. Oftast är då gärningsmannen berusad och arg och det behöver inte 
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finnas någon historik för att hävda recidiv vid anhållande. Åklagaren säger att 

de ofta släpps på morgonen när alla inblandade är nyktra. Vid våld i nära 

relation tycker hon att det är ”nära” till recidiv. Exempelvis stöldbrott kräver 

historik. 

Åklagaren vill ha registerutdrag vid åklagarföredragningarna. 

belastningsregistret är mest intressant men även anmälningar med liknande 

brottslighet samt narkotika/vapenbrott i samband med t.ex. misshandel. 

Ekobrott eller snatteri tycker åklagaren är ointressant i samband med 

våldsbrott.  

Flyktfara: Åklagaren anser att detta föreligger om gärningsmannen saknar 

hemvist. Oftast problem vid bötesbrott där man vägrar erkänna exempelvis 

rödljuskörning; där anhåller hon utomnordiska medborgare oftare. 

Förekommer även på ”vanliga svenskar” men är svårare, sker då oftast i 

kombination med recidivfara. Hon säger att det också kan uppstå då någon 

vägrar uppge bostadsadress och man misstänker att personen gör det i syfte att 

”undandra sig rättvisan”.  

 

Kollusion: Vid brott i nära relationer och nattetid föreligger oftast kollusion 

och recidiv. Ibland är kollusion övergående. Ofta ser åklagaren på hur 

påverkbara personerna runtomkring är (som har betydelse för utredningen). 

Exempelvis utgör ett hot mot en ordningsvakt inte kollusion då det troligtvis 

inte skull påverka vaktens vittnesmål. Ibland hävdar åklagaren kollusion för 

att t ex hinna med husrannsakan eller snabbt kunna ta datorer i beslag. Om det 

är flera medgärningsmän är kollusion vanligt liksom om åklagaren misstänker 

att det stulits mera gods än man funnit t.ex. innan man hunnit genomföra alla 

husrannsakningarna i ett och samma ärende.  

 

Jourhavande åklagare i Luleå 
Gripande generellt: Anser att poliser överlag är för försiktiga och rädda för 

att gripa, och att poliser ute på fältet skall gripa om häktningsskäl finns utan 

föregående samtal med åklagare. 
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Brådskande fall: Åklagaren anser att det alltid är brådskande fall ute på 

fältet. Exempel på ärende när brådskande fall inte föreligger är om det 

inkommit en skriftlig anmälan som kan föranleda skäl till häktning. 

 

Häktningsgrunderna 

Recidivfara: Kan användas som skäl ute på plats vid polismans gripande om 

det finns risk för fortsatt brottslighet, exempelvis i samband med våld i nära 

relation. 

Vid ett åklagarfördrag råder en annorlunda tolkning där åklagaren kräver 

utdrag från både misstanke och belastningsregister där den misstänkte skall 

förekomma för likartad brottslighet för att kunna åberopa recidiv som 

häktningsskäl. 

 

Vakthavande befäl i Umeå  
Gripande generellt: Tycker att det ska ganska mycket till för recidivfara, 

oftast kollusion idag. Häver gripanden ibland, t.ex. då identitet kan fastställs 

via vårdnadshavare.   

Brådskande fall 

Tycker att det fungerar bra. Normalt är alla fall brådskande – ”man griper”. 

Vid brott mot närstående ringer man alltid åklagaren antingen direkt eller på 

stationen. Åklagaren blir då FU ledare och tar besluten i ärendet därefter. 

 

Häktningsgrunderna 

Recidivfara: Används ganska sällan. Prövar om gärningsmannen kommer att 

fortsätta den brottsliga verksamheten. Pratar med polismannen som gripit och 

övertar gripandet. Kontakt med åklagaren sker därefter inom kort tid. 

Exempelvis en snattare som åkt fast för 27e gången tittar man dels på tidigare 

domar och ”pågående” anmälningar där man identifierat och hävt gripande av 

personen flera gånger. Bedömer man fara för fortsatt brottslig verksamhet då 

är det recividfara. Vid åklagarföredragningarna är registerutdragen med. 

Speciellt misstankeregistret väger tungt vid öppna ärenden.  
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Flyktfara: Används i extremfall. Anser att flyktfara är den minst använda 

häktningsgrunden. ”Kollusion är det man griper på ”. Har hävdat flyktfara 

någon gång t.ex. på gripna bärplockare eller tavelförsäljare utan adress. I 

sådana fall kan man gripa för bagatellartade brott. 

 

Vakthavande befäl i Luleå 
Gripande generellt: Vakthavande tycker att polisman på plats sällan griper 

och att de bör gripa oftare, särskilt vid grov kvinnofridskränkning.  

Brådskande fall: Praxis vid myndigheten är att polisman på plats griper och 

håller ett s.k. 24:8 förhör inne på stationen med den misstänkte för att därefter 

kontakta åklagare. 

 

Häktningsgrunderna 

Kollusion: Kan användas när det finns flera gärningsmän, vid misshandel 

mellan gäng eller dylikt. 

Recidivfara: Är inte lika vanligt som kollusion men tolkas som att polis på 

brottsplatsen kan gripa för att förhindra fortsatt brottslighet. 

 

Kriminalkommissarie i Luleå 
Gripande generellt: I det praktiska arbetet är det polisman på plats som 

griper utan kontakt med åklagare. 

Brådskande fall: Då kommissarien anser att gripande alltid ska utföras av 

polis på plats så faller frågan om brådskande fall med automatik. 

 

Häktningsgrunderna 

Recidivfara: Som grund för recidiv vid åklagarfördragningen gäller alltid 

misstanke och belastningsregistret. Även polis på brottsplats kan hävda 

recidivfara, särskilt vid våld i nära relationer där hot uttalats. 

Flyktfara: Att hävda flyktfara när det gäller svenska eller nordiska 

medborgare är mycket svårt. Det skall i så fall handla om grov brottslighet då 

det finns utlämningsavtal mellan de nordiska länderna. 
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Polisman i Luleå 
Gripande generellt: Utförs efter beslut av polisman utan kontakt med 

åklagare. 

Brådskande fall: Säger att det oftast är mycket man ska ha koll på vilket 

innebär att oftast landar på ett gripande av polisman enligt lagtextens 

”brådskande fall”. Flera gånger när han har kontaktat åklagare direkt från en 

brottsplats så har han endast fått till svar att ”det är du som är på plats och då 

får du själv ta beslut om att gripa eller inte.” Endast några fåtal gånger tycker 

åklagarna att det är bra att de har blivit kontaktade. Vid något enstaka tillfälle 

har det hänt att åklagaren ansett att det tagit för lång tid innan de blivit 

kontaktade. 

 

Häktningsgrunderna 

Kollusion: Är den häktningsgrund som är överlägset mest använd.  

Recidivfara: Vid kontakt med åklagaren så är det tidigare förseelser enligt 

misstanke och belastningsregistret som gäller. Då det kan ta flera månader 

innan dom fallit i ett mål så anser han att misstankeregistret är bra eftersom 

det är bättre uppdaterat. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

För att få ett tillförlitligare resultatunderlag så skulle vi kunnat hålla flera 

intervjuer. Vi har hållit samtliga intervjuer per telefon, kanske får man fram 

mera information vid personliga möten. 

De intervjuer vi genomfört har inte bokats i förväg vilket innebär att den som 

blir intervjuad i vissa fall kanske känner sig stressad och inte utvecklar sina svar 

som han eller hon annars kanske skulle ha gjort. Fördelen med vår metod har 

varit att vi inte har fått tillrättalagda svar. 
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4  Diskussion 

Att läsa en text är i sig inte särskilt svårt för den läskunnige. I en skönlitterär 

text lämnar författaren över till betraktaren (läsaren) att själv tolka det skrivna 

och dra sina egna slutsatser om författarens ambitioner med sitt alster. 

Polismannens bibel: Sveriges Rikes Lagbok skall även den tolkas men här skall 

den tolkas i enlighet med textens syfte och de ambitioner som legat till grund 

för valet av uttryck i den skrivna paragrafen.  

För att lagtexten inte skall tolkas olika beroende på var i landet saken skall 

prövas så finns syftet med varje paragraf att läsa i de utredningar och förarbeten 

som ligger till grund för den färdiga produkten. Även de juridiskt sakkunniga 

som t.ex. Justitieombudsmannen och Riksåklagaren kan ge sin syn på hur en 

specifik paragraf bör tolkas. 

Vi har i vårt arbete tagit del av dessa källor när vi arbetat med polismans 

gripande. Trots att det endast är en liten del av Sveriges lagbok, och bara ett av 

många verktyg i polisens verktygslåda, så finns det en hel del skrivet i ämnet.  

Vi vill på intet sätt framstå som självutnämnda experter på polismans gripande 

eller hur de olika paragraferna bör tolkas. Däremot har vi utifrån vår kunskap 

och de genomförda intervjuerna gjort ett seriöst försök att klargöra de 

förutsättningar som skall ligga till grund för att en polisman skall få gripa. Det 

som med all tydlighet framkommit är att det praktiska förfarandet inte alltid 

följer den tolkning som åsyftats i lagtexten. 

Vi har nedan försökt att på ett så enkelt och kortfattat sätt som möjligt redogöra 

för dig som läsare vad vi i vårt arbete kommit fram till. De frågeställningar som 

vi utgått ifrån är vad som gäller för att något av de tre häktningsskälen skall 

kunna åberopas vid polismans gripande samt hur de tolkas av poliser och 

åklagare vid myndigheterna. Dessutom har de fått redogöra för sin syn på 

begreppet brådskande fall, vilket är ett krav för att en polisman skall få gripa. 
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Häktningsskälens juridiska riktlinjer & myndigheternas praktiska 

tolkning 

Flyktfara; att det skäligen kan befaras att den misstänkte avviker eller på annat 

sätt undandrar sig lagföring. Flyktfara är ett sällan använt häktningsskäl. 

När det gäller svenska och nordiska medborgare åberopas flyktfara ytterst 

sällan eftersom den misstänkte nästan alltid går att få tag på. Man har i de fall 

då det rört sig om grov brottslighet kunnat hävda risk för flyktfara. Flyktfara 

åberopas oftast i fall där det rör sig om utomnordiska medborgare som vistas 

tillfälligt i landet för att plocka bär eller liknande. I stort så anser vi att termen 

flyktfara tolkas av polis och åklagare som varit avsett vid införandet. 

Kollusionsfara; att det skäligen kan befaras att den misstänkte kommer att 

försvåra utredningen om han inte grips. Det kan handla om att den misstänkte 

kommer att gömma stöldgods, förstöra bevis, påverka vittnen, medbrottslingar 

eller annan. Kollusion är det häktningsskäl som åberopas mest och dessutom 

det skäl som det råder minst tvekan om. Vi anser att kollusionsfara tolkas som 

det varit avsett vid införandet. 

Recidivfara; att anledning förekommer att den misstänkte fortsätter sin 

brottsliga verksamhet. Skälen för häktning enligt recidivfara torde bli starkare, 

desto mer den befarade brottsligheten kan antas kränka den enskildes personliga 

sfär. Faran för fortsatt brottslighet skall röra likartad brottslighet och 

tidsmässigt ske inom en ganska kort tidsrymd. Det skall även finnas risk för att 

den misstänkte, om han försätts på fri fot, begår nya brott innan han hunnit 

lagföras för det första brottet. 

Här har vi kunnat se olikheter mellan polis och åklagare gällande recidivfara.  

En polisman griper en gärningsman och gör antagandet att det finns risk för 

fortsatt brottslighet. Antingen för att den misstänkte befinner sig i affekt ( arg, 

eller upprörd) vilket är särskilt vanligt vid våld i nära relation och misshandel. 

Eller också för att gärningsmannen är känd av polisen för att tidigare ha gjort 

sig skyldig till likartad brottslighet. 
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Någon av dessa omständigheter gör att polismannen kan åberopa recidivfara 

som grund för gripande. Vi anser att när polismannen på plats åberopar 

recidivfara så tolkas skälet som det enligt lagtexten bör göras. 

När åklagaren häktar en misstänkt med hänvisning till recidivfara så kräver 

denne att det finns historik som kan visa att den misstänkte tidigare dömts för 

likartad brottslighet. Under vårt arbete så har vi inte någonstans läst att det 

måste finnas tidigare domar på den misstänkte för att kunna häkta på 

recidivfara. Tvärtom så står att läsa i betänkandet av 1983 års lagstiftning att 

den som tidigare dömts för t.ex. förmögenhetsbrott inte utan vidare kan häktas 

enligt häktningsgrunden recidivfara. Detta innebär att det praktiska förförandet 

bland åklagare inte tolkas som lagstiftarna tänkt sig. Det har istället blivit praxis 

att det vid åklagarföredragningen skall finnas krav på tidigare dokumenterad 

brottslighet. 

Brådskande fall: 

Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa 

honom även utan anhållningsbeslut. Här är det den aktuella situationen som 

skall avgöra om det saknas tid och möjlighet för polismannen att kontakta 

åklagaren för ett beslut om gripande. Finns det tid och möjlighet skall åklagaren 

alltid kontaktas så att denne tar beslut om den misstänkte skall gripas eller ej.  

Vårt resultat visar att såväl polis som åklagare i stort anser att det är 

polismannen på plats som skall ta beslut angående gripandet utan föregående 

kontakt med åklagare. Resonemanget som förs är att det alltid är brådskande 

fall ute på fältet, det har hänt att polisman på plats har kontaktat åklagare och 

fått till svar; ”det är du på plats som bestämmer om du skall gripa eller inte” . 

Flera av de intervjuade säger sig inte alls ha reflekterat över uttrycket 

”brådskande fall” utan anser att det fungerar bra, d.v.s. att polismannen griper 

utan att föregående kontakt med åklagare. 

Enda gången då man anser att brådskande fall inte föreligger är om det 
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inkommit en anmälan som kan föranleda skäl till häktning. I dessa fall bör 

åklagare kontaktas innan gripande sker.   

När det gäller tolkningen av brådskande fall så stämmer det praktiska 

förfarandet inte alls överens med den tänkta tolkningen enligt lagtexten. 

4 Slutsatser och förslag 

Som tidigare nämnts så finns det skillnader mellan praxis och de utredningar 

och förarbeten som ligger till grund för häktningsskälet recidiv samt brådskande 

fall. Här anser vi att det bör klargöras hur häktningsskälet recidivfara skall 

tolkas då det idag skiljer sig mellan åklagarens tolkning och polismannens. 

Vad ankommer termen brådskande fall så har det utarbetats en praxis som inte 

på långa vägar stämmer överens med det ursprungliga syftet.  

Därför anser vi att termen brådskande fall helt bör tas bort och att ansvaret vid 

gripande i varje enskilt fall skall åligga den enskilde polismannen. 

Detta är också något som förmodligen kommer att ändras då Beredningen för 

rättsväsendets utveckling nyligen lämnade ett delbetänkande (SOU 2005:84) 

där det inte längre skall krävas att det är frågan om brådskande fall för att en 

polisman skall ha rätt att gripa utan föregående anhållningsbeslut. 

Detta förslag ligger också helt i linje med vad som framkommit i resultatdelen 

av vårt arbete. 
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