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Förord 

 

Med detta examensarbete avslutar jag den spontana resan som påbörjades för nästan 

fem år sedan. En tanke, kanske även dröm, som under en kort stund visade sig på 

gymnasiet innan den försvann, blev till slut verklighet då jag blev antagen till 

juristprogrammet i Uppsala. Studietiden i Uppsala har varit den mest minnesrika, 

utvecklande och roliga tiden i mitt liv. Jag ångrar mig inte en sekund att jag gav mig in 

på den här resan.   

 

Jag vill här ta tillfället att tacka alla som bidragit till att uppsatsen nu är färdigställd och 

karriären som jurist väntar mig bakom hörnet. Först vill jag rikta ett stort tack till min 

handledare Ingrid Helmius som gjorde valet av ämnet mycket enklare genom sin 

mycket inspirerande kurs inom polisrätten. Under arbetets gång har hon väglett mig 

med mina tankar och försäkrat att allt kommer att ordna sig.   

Jag vill även tacka City åklagarkammaren i Stockholm för en mycket givande praktiktid 

som gav mig en praktisk synvinkel till arbetet samt viktig information och material för 

mina bakgrundsstudier.  

Till sist, men absolut inte minst vill jag tacka min underbara familj och vänner för tilltro 

till min förmåga att ta mig genom juristutbildningen. Utan er hade jag inte varit här! 

Min sambo Philip vill jag tacka särskilt för all stöd och hjälp i vardagen samt för att du 

alltid ställer upp med korrekturläsning.  

 

 

Uppsala, den 4 juni 2015 

 

Heidi Karanko 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

En av polisens viktigaste uppgifter är att tillsammans med åklagare utreda brott som hör 

under allmänt åtal. För att få fram uppgifter om ett brott som ska utredas driver polisen 

även viss spaningsverksamhet. Att klara ut brott är dock inte alltid så enkelt, varför det i 

vissa fall, särskilt vad kommer till allvarligare brottslighet, kan behövas att polisen tar 

hårdare tag i utredningen genom att använda mer långtgående arbetsmetoder. Exakt hur 

polisen kan behöva att ta itu med ett begånget brott är inte alltid så lätt att förutse varför 

det kan vara svårt att reglera polisens befogenheter för alla arbetsmetoder. Därför 

förekommer det att polisen använder sig av arbetsmetoder som inte uttryckligen är 

reglerade. Oftast är dessa arbetsmetoder även ovanliga och kontroversiella till sin 

karaktär. Dessa typer av åtgärder kallas ofta för okonventionella spanings-

/arbetsmetoder. En av dessa metoder är provokativa åtgärder som denna uppsats 

behandlar.  

 

Särskilt beträffande narkotikabrottslighet och annan allvarlig brottslighet förekommer 

det att polisen måste eller vill använda sig av provokation för att komma vidare i en 

brottsutredning. För att skaffa sig bevisning om ett redan begånget brott eller annan 

pågående brottslighet utmanar polisen en person till en handling eller ett uttalande som 

kan vara besvärande för denne. Dessutom kan handlingen eller uttalandet komma att 

spela en avgörande roll för den personen senare om denne döms för brottet. 

Erfarenheten visar nämligen att även svårare brott kan uppklaras med hjälp av 

provokativa åtgärder. Bakom den publika spänningsfyllda ytan som målas upp i filmer 

och böcker,1 där polisen genom provokation lyckas fånga kriminella gäng, finns det 

emellertid många frågor att ställa sig. Dessa frågor har inte minst med själva 

tillåtligheten att göra, vilket bara den kan vara svår att bedöma då användningen idag 

styrs av allmänna principer och praxis istället för positiv lagstiftning. Därutöver är den 

provocerades ansvar av stort intresse. När den misstänkte utsätts för polisens 

provokativa åtgärder kan dennes grundläggande rättigheter framför allt i 

Europakonventionens art. 6 komma att kränkas. För att kompensera den provocerade för 

                                                           
1 Se till exempel Dick Sundevalls bok Peter Rätz: 9 år som undercover agent eller Johan Falk-filmerna.  
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dessa kränkningar kan dennes straffrättsliga ansvar behöva bedömas utifrån den 

speciella situationen som provokationen inneburit. Hur provokation på lämpligaste sätt 

ska beaktas vid bedömning av straffansvaret är den största frågan för denna uppsats.    

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

När det kommer till polisens användning av provokativa åtgärder brukar det sägas att 

det främst är tre olika frågeställningar som är av intresse att diskutera. I vilken 

utsträckning provokation som polisiär arbetsmetod ska vara tillåten och huruvida 

provokatörens (polisens) respektive den provocerades (misstänktes) straffrättsliga 

ansvar ska bedömas. I min uppsats koncentrerar jag mig på den sistnämnda 

frågeställningen om den provocerades ansvar.  

 

Uppsatsen syftar därmed till att undersöka den gällande rätten vad kommer till resultatet 

av att det har använts provokativa åtgärder från polisens sida vid brottsutredningen, det 

vill säga rättsverkningarna för den provocerade. Eftersom någon uttrycklig lagstiftning 

på området inte finns utgör praxis, förarbetsuttalanden och doktrin den gällande rätten 

som ska analyseras. Den provocerades ansvar i provokationssituationer ska även 

diskuteras de lege ferenda, utifrån hur användningen av provokativa åtgärder borde 

beaktas vid brottmålsprocessen så att rättvisan upprätthålls. För att föra den här 

diskussionen inleds uppsatsen med en redogörelse för de principer och rättigheter som 

idag styr användningen av provokativa åtgärder, vilket i alla fall delvis kan också anses 

ha betydelse för hur provokationen ska beaktas. En hypotes om att det endast är de 

provokativa åtgärderna som betraktas som otillåtna som ska leda till att den 

provocerades ansvar påverkas kan nämligen antas gälla. Motsatsvis kan då sägas att om 

provokationen bedöms som tillåten ska den inte påverka den provocerades straffrättsliga 

ansvar. Frågan om den hypotesen verkligen håller berörs också närmare i uppsatsen. 

Avsikten är dock inte att närmare diskutera huruvida provokativa åtgärder ska tillåtas 

som en polisiär spaningsmetod och vilka krav som kan anses vara tillfredställande från 

rättssäkerhetssynpunkt. För att få en utvidgad bild av frågeställningarna och diskutera 

behovet av lagstiftning på området, görs en viss jämförelse med grannlandet Finland 

både vad gäller tillåtligheten och rättsverkningarna.  
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Provokatörens straffrättsliga ansvar för otillåtna provokationer till exempel i form av 

tjänstefel lämnas helt utanför uppsatsen, trots att det finns en hel del intressanta aspekter 

att diskutera även kring den frågan. Så länge någon lagstiftning inte finns om hur 

polisen ska gå till väga med provokationsåtgärder synes det vara svårt att ställa polisen 

till ansvar för sina åtgärder.  

 

1.3 Metod och material 

Ambitionen med uppsatsen är som angetts att klarlägga rättsläget vad gäller området 

provokativa åtgärder och dess rättsverkan för den provocerade. Detta görs genom en 

systematisk redogörelse för och analys av relevanta rättskällor. Den tillämpade metoden 

är därmed den rättsdogmatiska metoden, som går ut på att fastställa gällande rätt genom 

att tolka tillgängliga rättskällor med beaktande av den erkända rättskällehierarkin. 

Materialet består av lagtext och förarbeten, rättsfall från både svenska domstolar och 

Europadomstolen, JO-fall och doktrin, vilka alla räknas som rättskällor. Den 

huvudsakliga informationen är inhämtad från offentliga utredningar (SOU 1982:63, 

2003:74 och 2010:103) som behandlar polisens okonventionella spaningsmetoder, 

eftersom någon uttrycklig lagstiftning för provokation inte finns. Utredningarna klargör 

på ett pedagogiskt sätt hur rättsläget ser ut, samtidigt som praxis mer tydliggör och 

exemplifierar för de frågor som kan aktualiseras i samband med provokation och till 

viss del besvarar hur dessa ska hanteras. Till stor del är slutsatserna om 

rättsverkningarna därför hämtade från rättspraxis. Vad gäller doktrin är särskilt två 

författare av intresse för uppsatsen, nämligen Axberger och Asp, vilka båda genom sina 

arbeten bidragit till diskussionen om hur tillåtligheten av provokation ska avgöras och 

hur provokation ska beaktas vid ansvarsprövningar.     

 

Utöver den svenska rätten behandlas även finsk lagstiftning till viss del i uppsatsen för 

att bredda perspektivet något. Detta gör att finska förarbeten, och särskilt propositionen 

HE 34/1999 vp som lett till lagstiftning om provköp och andra okonventionella 

arbetsmetoder, har sin plats i uppsatsen. Propositionen preciserar någorlunda det som 

inte direkt framgår av den komplexa lagtexten. Något enstaka rättsfall från den finska 

högsta domstolen och finsk doktrin används dessutom för att klarlägga den finska 

gällande rätten. 
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1.4 Disposition  

Uppsatsen kan beskrivas att bestå av två olika delar som vid första anblicken kan anses 

framstå som avskilda från varandra. Den första delen, vilken omfattar avsnitten två, tre 

och fyra, är i stort sett deskriptiv och har som syfte att ge en bakgrund och bättre 

förståelse för provokativa åtgärder. Denna grundkunskap behövs för att den andra mer 

analyserande delen ska sättas i sitt sammanhang och för att en diskussion mellan 

tillåtligheten och rättsverkningarna ska kunna föras. 

 

I kapitel 2 presenteras begreppet provokativa åtgärder. Begreppet används i olika 

bemärkelser och saknar en legaldefinition varför det är nödvändigt att inledningsvis 

redogöra för vad begreppet betyder och syftar på i uppsatsen. 

I kapitel 3 görs en genomgång av olika saker som styr tillåtligheten av provokativa 

åtgärder. I avsaknad av positiv lagstiftning är det främst olika principer som vuxit fram 

genom betänkanden, praxis och doktrin, som är vägledande för polisens användning av 

provokation.  

I kapitel 4 vänds blicken mot grannlandet Finland för att jämföra hur lagstiftningen om 

okonventionella arbetsmetoder ser ut där. Av störst intresse är regleringen för provköp 

som kan sägas utgöra en typ av bevisprovokation som den finska polisen med stöd av 

lagstiftning använder sig av.   

I kapitel 5 diskuteras de olika möjligheterna att beakta förekomsten av provokation i 

brottmålsprocessen. Det lyfts upp hur åtgärdernas allvarlighet och olika 

straffprocessuella regler är styrande för bestämmande av rättsverkningarna. 

Kapitel 6 utgör på samma sätt som kapitel 4 ett jämförelseavsnitt där det finska sättet 

att beakta provokation, och framför allt provköp, presenteras och ställs mot de svenska 

förhållandena. 

Kapitel 7 utgör det första av diskussionskapitel där närmare överläggning av frågan hur 

provokation borde beaktas de lege ferenda ges plats för.  

Diskussionen fortsätter sedan i kapitel 8 där närmare analys om förhållandet mellan 

tillåtligheten av provokativa åtgärder och dess rättsverkningar utförs. Slutligen 

behandlas möjligheten och behovet av att med lagstiftning klargöra rättsläget för 

provokation. 

Kapitel 9 är ett avslutningskapitel. 
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2 Definitionen av provokativa åtgärder 

2.1 Inledning 

Vad som syftas med polisens provokativa åtgärder är inte alldeles självklart varför jag 

inleder uppsatsen med en kort förklaring om innebörden av definitionen. För att man 

ska kunna förstå vikten av att den misstänkte kan komma att behöva tillgodoräkna sig 

polisens kontroversiella sätt att arbeta krävs det en viss insikt om innebörden av 

provokationen som polisiär arbetsmetod och om hur en sådan åtgärd kan se ut. Detta 

avsnitt syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse för begreppet provokativa 

åtgärder. 

 

2.2 Ett vitt begrepp utan legaldefinition 

Begreppet provokation får de flesta av oss att tänka sig en situation där någon av en 

annan blivit utmanad eller uppmanad till att utföra en viss handling eller att säga saker 

man i vanliga fall eventuellt inte skulle ha gjort eller sagt. Att man blivit provocerad är 

därför en vanligt förekommande invändning då någon anklagas för att ha gjort sig 

skyldig till någon dumhet eller även till en straffbar gärning. En sökning på Svenska 

akademiens ordbok bekräftar att provokation i allmän betydelse syftar till en 

uppfodring, uppmaning, utmaning eller uppeggande till viss handling2 och det är i 

princip det polisen kan sägas göra då det diskuteras om provokativa åtgärder. 

Provokationen är dock av mera kraftfullt och målinriktat slag än den som vanligtvis 

förekommer mellan privatpersonerna, ett psykiskt angrepp mot den som provoceras. 

 

Juridiskt har begreppet provokation inte någon entydig innebörd och saknar en 

lagreglerad definition. Det som enligt vedertagen uppfattning avses med provokation är 

ett handlande som innebär att polisen lockar eller utmanar en person till en handling 

eller ett uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ innebörd för 

personen eller någon i hans eller hennes närhet.3 Trots att den här definitionen som 

framlades i propositionen till polislagen är den som oftast läggs till grund för begreppets 

innebörd anses det vara svårt att ange definitionen i lagtext. Det framhålls att en 

lagdefinition skulle bli alldeles för omfattande. En mängd åtgärder som de 

                                                           
2 Svenska akademiens ordbok på internet, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
3 Prop. 1983/84:111 s. 45.  
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brottsutredande myndigheterna genomför av olika skäl under brottsutredningen skulle 

då med nödvändighet komma att innefattas av definitionen, vilket inte är önskvärt. 

Enligt BRU:s uppfattning skulle till exempel ett förhör där förhörsledaren fått fram ett 

erkännande kunna komma att omfattas av tvångsmedlet.4 

 

Klart är alltså att flera besläktade men relativt olikartade åtgärder omfattas av 

beskrivningen. Hur åtgärden vidtas och i vilken omfattning den påverkar målpersonens 

handlande eller uttalanden varierar stort. I sin svagaste form kan åtgärden bestå i att 

närmast passivt ge någon möjlighet att föröva brott genom att till exempel ställa ut ett 

brottsobjekt på en allmän plats i syfte att skaffa bevisning om det brottet eller ett annat 

redan begånget brott.5 En mer ingripande form av provokation är vidare att polisen 

aktivt förmår målpersonen att röja sig; till exempel att visa upp narkotika som denne har 

i sin besittning eller som i så kallade Mike-fallet NJA 2011 s. 638 till att berätta var 

kroppen till en försvunnen, misstänkt mördad kvinna ligger. Som mest långtgående kan 

polisen genom provokation aktivt förmå målpersonen att föröva ett nytt brott som han 

eller hon annars inte hade begått.6 Brottet kan bestå i att målpersonen lockas att anskaffa 

narkotika eller ta befattning med stulen egendom.7  

 

Som provokation betraktas däremot inte en åtgärd som utgör endast ett neutralt svar på 

en gärningsmans egna initiativ.8 Som ett exempel på det sistnämnda brukar oftast 

nämnas en situation där polisen i en utpressningssituation lägger ut ett kuvert eller en 

väska fylld med pengar för att locka fram utpressaren och gripa denne.9 I sådana fall 

bedöms polisens åtgärd inte som provokation eftersom det endast utgör ett svar till det 

gärningsmannen på eget initiativ begärt, att få pengar i utbyte till att släppa gisslan. 

Handlingen har alltså inte initierats av provokatören utan kommer från målpersonen 

(gärningsmannen), något som enligt Axberger är avgörande för om det ska anses vara 

fråga om provokation.10 

                                                           
4 SOU 2003:74 s. 145. 
5 Se JO 2000/01 s. 118 s.k. Harley Davidson-fallet. 
6 Se NJA 2007 s. 1037 s.k. Rembrandtprovokationen. 
7 SOU 2010:103 s. 149. 
8 Se t.ex. SOU 2003:74 s. 113, SOU 1982:63 s. 129, prop. 1983/84:111 s. 45, JO 2000/01 s. 132 och 

Fitger, Rättegångsbalken del 2, s. 23:22. 
9 Axberger, Brottsprovokation, s. 59. 
10 Axberger, Brottsprovokation, s. 53. 
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2.3 Bevis- och brottsprovokation 

Sedan lång tid tillbaka har det gjorts en skillnad mellan bevis- och brottsprovokation. 

Med brottsprovokation ska förstås ett agerande från polisens sida som syftar till att 

framkalla ett brott, medan bevisprovokation syftar till att få fram bevisning, för att 

styrka ett redan begånget brott eller pågående brottslighet om vilket det redan föreligger 

misstankar.11 Enligt den rådande uppfattningen anses brottsprovokation inte vara tillåtet, 

men däremot kan bevisprovokation få förekomma under vissa förutsättningar. 

Gränsdragningen är dock inte så klar som det vid första inblick kan anses vara. En 

osäkerhet föreligger nämligen om vad som ska betecknas som bevis- respektive 

brottsprovokation. Den förenklade begreppsbildningen har kritiserats bland annat för att 

den inte tar hänsyn till situationer där en och samma provokativa åtgärd kan innefatta, 

eller komma visa sig att innehålla, såväl bevis- som brottsprovokation.12 Ett exempel på 

en sådan situation är att polisen provocerar fram en överlåtelse av narkotika, vilket i sig 

är ett brott. Provokationen används dock för att skaffa bevis för ett annat brott nämligen 

innehavet av narkotikan som redan var känt av polisen sedan innan, men tillräcklig 

bevisning för brottet saknades. Den här vanligt förekommande situationen där polisen 

uppträder som köpare av narkotika för att förmå den misstänkte att visa upp sitt parti 

narkotika som han eller hon misstänks inneha är i första hand att betrakta som en ren 

bevisprovokation. Polisen lockar den misstänkte att visa upp sin narkotika för den 

potentiella köparen, alltså polisen själv. Om polisen däremot förmår den misstänkte att 

överlåta narkotikan till sig innefattar åtgärden också brottsprovokation. I alla situationer 

där provokativa åtgärder förekommer har polisen däremot inte lika bra kontroll över 

händelseförloppet som i det här exemplet, vilket kan innebära att det för vissa typer av 

brott blir närmast en fråga om ren slump om ett brott begås eller inte till följd av 

provokationen.13  Av ovan angivna skäl har terminologin ansetts framstå som 

oanvändbar för gränsdragningen mellan det tillåtna och otillåtna. Jag återkommer till 

gränsdragningen senare under uppsatsen i kapitel 3.4 då själva tillåtligheten diskuteras 

mera ingående. 

 

                                                           
11 Axberger, Brottsprovokation, s. 10f.  
12 Axberger, Brottsprovokation – en uppdatering i Flores juris et legum, s. 62 och Asp, Straffansvar vid 

brottsprovokation, s. 205f.  
13 Se SOU 2010:103 s. 149.  
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Numera anses den klart avgörande vikten ligga i bedömningen huruvida någon har 

förmåtts att begå ett brott som denne annars inte skulle ha begått.14 Det avgörande ska 

alltså vara att se till brottsviljan, om den fanns sedan tidigare eller har framkommit först 

efter genomförd provokation. Mot denna bakgrund används numera inte begreppen 

bevis- och brottsprovokation utan i stället ett enhetligt begrepp: provokativa åtgärder, 

som syftar till båda oavsett om det klassas som framkallning av bevis eller brott, 

otillåten eller tillåten.15 I uppsatsen åsyftas därför med begreppet provokativa åtgärder 

både åtgärder som klassificeras som bevisprovokation och åtgärder som faller inom 

brottsprovokation. Valet att behandla alla provokationer ha gjorts för att frågorna kring 

rättsverkningarna är aktuella för båda formerna av provokation och det råder oklarheter 

inte bara kring brottsprovokation utan även bevisprovokation. Att bara diskutera 

brottsprovokationen är därför enligt mig inte motiverat.16 Att de olika formerna av 

provokation, brotts- och bevisprovokationer av olika slag, kan komma att behandlas 

olika i brottmålsprocessen är däremot en fakta som jag kommer att redogöra för senare i 

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Se t.ex. Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 om provokativa åtgärder. 
15 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 s. 7. 
16 Jfr. BRU:s förslag i SOU 2003:74, Åklagarmydighetens RättsPM 2007:4 och Riksåklagarens riktlinjer 

2007:1 vilka endast tar sikte på brottsprovokation.  
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3 Förutsättningar för tillåten provokation   

3.1 Inledning  

Utmärkande för en rättsstat är att den offentliga makten är bunden och begränsad genom 

ett stort antal lagar och förordningar som begränsar myndigheternas maktutövning och 

ger ett adekvat skydd för enskilda som kan drabbas av felaktig myndighetsutövning. 

Den grundläggande principen om att den offentliga makten ska utövas under lagarna 

slås därför fast i RF 1 kap. 1 § 3 st. Polisen och åklagare är exempel på myndigheter 

som utövar makt över enskilda, till exempel när ett beslut tas för att vidta provokativa 

åtgärder. Trots att det inte finns någon lagstiftning som provokationsåtgärder direkt 

grundar sig på genomförs dessa, vilket i och för sig kan kritiseras strida mot 

legalitetsprincipen.17 Försök att reglera användningen har gjorts ett par gånger, men har 

trots det inte hittills lett till någon reglering på området.18 Stöd för åtgärderna hämtas 

därför istället från mer allmänna principer för maktutövning och användningen 

begränsas av krav som vuxit fram genom betänkanden, praxis och doktrinuttalanden. 

Oklarheten på området har lett till att frågorna om vad som ska anses vara tillåtet och 

hur provokationsåtgärder ska beaktas har varit föremål för flera ställningstaganden hos 

Europadomstolen, Högsta domstolen och JO. I det här kapitlet görs en genomgång av de 

omständigheter som anses vara av vikt vid bedömningen om tillåtligheten. Kapitlet 

syftar på att ge läsaren en fortsatt förståelse för provokativa åtgärder samtidigt som 

tillåtligheten enligt den framlagda hypotesen är en förutsättning för att någon 

rättsverkning ska komma ifråga. För att senare i uppsatsen kunna diskutera detta 

förhållande mellan tillåtligheten och rättsverkningarna krävs det en genomgång av 

principerna bakom tillåtligheten.   

 

3.2 Förenligheten med fri- och rättigheter  

3.2.1 Inskränkningar utan lagstöd betraktas som otillåtna 

De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas genom bestämmelserna i den svenska 

regeringsformen och i Europakonventionen. Inskränkning av rättigheterna kan som känt 

endast ske med uttryckligt lagstöd under särskilda förutsättningar.19 Kravet på 

                                                           
17 Vidare diskussion över huruvida en lagstiftning på området är påkallat förs i kapitel 8.2. 
18 Se SOU 2003:74 s. 137f och SOU 2010:103 s. 155ff.  
19 Se till exempel Europakonventionens art. 6 och art. 8.2 / RF 2 kap. 6 § 2 st. 
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legalitetsprincipens genomslag är alltså vidsträckt när det kommer till åtgärder som kan 

inskränka de grundläggande fri- och rättigheterna. Polisens användning av tvångsmedel 

utgör ett exempel på åtgärder som berör människors fri- och rättigheter, men som 

samtidigt syftar till att säkra förebyggandet och utredning av brott, genomföring av 

rättegång samt verkställandet av straff.20 Det handlar alltså om en avvägning mellan det 

offentliga intresset av brottsbeivrande och den enskildes intresse av personlig 

okränkbarhet när det kommer till frågan om användning av tvångsmedel. Provokativa 

åtgärder anses utgöra en speciell typ av tvångsmedel trots att dess självklarhet kan 

ifrågasättas. Användningen av provokativa åtgärder saknar oftast den typen av tvång 

som är betecknande för tvångsmedel, men innebär att information inskaffas oberoende 

av den provocerades vilja och används som bevisning mot den provocerade.21 

Utmärkande för tvångsmedel är dessutom att användningen leder till inskränkning av de 

grundläggande fri- och rättigheterna. Vid provokation är det främst rättigheterna om 

skydd för privat- och familjeliv i Europakonventionens art. 8 respektive RF 2 kap. 6 § 2 

st. och rätten till rättvis rättegång i Europakonventionens art. 6 respektive RF 2 kap. 11 

§ som är aktuella för eventuella kränkningar. Eftersom skyddet i Europakonventionen 

kan anses vara mer omfattande än i RF, som till exempel i fall av kränkningar av 

personlig integritet förutsätter att det ska vara fråga om ett betydande intrång (RF 2 kap. 

6 § 2 st.), behandlar jag endast rättigheterna i konventionen. En närmare jämförelse 

mellan rättigheternas skyddsområde är en egen uppsats i sig och lämnas därför utan 

vidare diskussion. Det som sägs torde däremot i ganska stor utsträckning gälla även för 

rättigheterna enligt regeringsformen. I de flesta rättsfallen om provokation är det 

rättigheterna i Europakonventionen som aktualiserats vilket också talar för att behandla 

just dessa rättigheter.   

 

Rättighetsskyddsperspektivet sätter en viktig gräns för användningen av provokativa 

åtgärder utifrån vad som kan accepteras med hänsyn till fri- och rättigheterna. Eftersom 

någon lagstiftning om användning av provokativa åtgärder inte finns anses alla 

provokationer som inskränker rättigheterna otillåtna. En genomgång av 

Europadomstolens praxis vad gäller provokationer som ansetts inskränka rättigheterna i 

Europakonventionens art. 6 och 8 tydliggör i vilken utsträckning de brottsbekämpande 

                                                           
20 Frände, Allmän straffrätt, s. 48. 
21 Helminen, Fredman m.fl., Esitutkinta ja pakkokeinot, s. 1019. 
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myndigheterna har möjlighet att i förenlighet med Europakonventionen företa 

provokativa åtgärder. Trots att Europadomstolen inte primärt uttalar sig om 

utredningsmetoden som sådan, bör uttalanden vara styrande i form av minimikrav för de 

nationella domstolarna som i konkreta fall ska bedöma tillåtligheten av provokativa 

åtgärder. 

 

3.2.2 Krav ställda av Europakonventionens artikel 6  

3.2.2.1 Initiativet till brottet ska inte ha kommit från polisen 

I de flesta fall där Europakonventionen tillämpats i samband med prövning av 

provokativa åtgärder har det handlat om eventuella inskränkningar av art. 6. Rätten till 

rättvis rättegång enligt Europakonventionens art. 6 är nämligen mångtydig och 

innefattar en hel del viktiga rättigheter som alla vid genomläsning av artikeln inte 

framgår. Enligt Europadomstolens praxis anger art. 6 inte bara skydd för ett rättvist 

domstolsförfarande utan även skydd för oskuldspresumtionen och självkriminalisering. 

 

Den grundläggande och allmänt kända innebörden av rättigheten är dock att 

domstolsförfarandet, och hela vägen fram till förhandlingen, ska vara korrekt och 

rättvist mot den enskilde, Europakonventionen art 6.1. Det mest kända och samtidigt 

mest betydelsefulla avgörandet där Europadomstolen prövade om förfarandet där 

polisen hade använt sig av provokation i sin helhet ansågs strida mot 

Europakonventionen är Teixeira de Castro mot Portugal. I fallet hade civilklädda poliser 

till de Castro förklarat sig vara intresserade av att köpa heroin och visat en summa 

pengar, vilket ledde till att de Castro skaffade fram narkotika. Vid leverans av 

narkotikan greps han och dömdes sedan till ett långt fängelsestraff för narkotikabrott. 

Europadomstolen kom fram till att poliserna genom sitt förfarandesätt hade haft ett 

inflytande på de Castro vilket framkallat själva brottet som han annars inte hade begått 

och därför innebar att han, redan från början, definitivt var berövad rätten till en rättvis 

rättegång. Omständigheterna som låg till grund för Europadomstolens slutsats var bland 

annat att det inte fanns några goda skäl att misstänka de Castro för narkotikabrott och 

ingen förundersökning mot honom var inledd. Han förekom inte heller i något 

kriminalregister eller var känd för poliserna sedan tidigare utan det mesta talade för att 

han från en tredje person framskaffat narkotikan efter polisernas förfrågan. Fallet visar 

tydligt hur inte bara själva domstolsförhandlingen utan även förfarandet innan ska vara 
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rättvist för den misstänkte som ska ha möjlighet att försvara sig mot det anklagade 

brottet.  

 

Vad som blir slutsatsen av Teixeira-målet kan diskuteras, men jag anser som Asp att 

bedömningen huvudsakligen tar en subjektiv inriktning och betonar vikten av främst två 

faktorer; dels huruvida den misstänkte har förmåtts att begå brottet, dels huruvida den 

misstänkte har varit benägen att begå brottet (disposed) eller inte. Dessa faktorer ska 

beaktas vid bedömningen om ett brott mot Europakonventionens art. 6 anses föreligga.22 

Utifrån den slutsatsen skulle provokativa åtgärder varigenom någon förmås att begå ett 

brott betraktas som otillåtna i ljuset av Europakonventionen, i fall denna person aldrig 

innan funderat på att begå det brottet. Enligt Asp vinner tolkningen stöd även i 

Europadomstolens avgörande Müller mot Österrike, vilket dock inte närmare behandlas 

här.23 

 

Två ytterligare fall från Europadomstolen bekräftar uttalanden i Teixeira-målet om att 

det är förenligt med Europakonventionens art. 6 att vidta provokativa åtgärder under 

förutsättning att initiativet till brottet inte har kommit från polisen eller att den 

provocerade kan sägas ha varit beredd att begå brott av ifrågavarande slag oberoende av 

provokationen. I fallet Shahzad mot Storbritannien hade polisen fått ett tips genom en 

informatör om att två personer ville smuggla in heroin till Storbritannien. Polisen 

agerade på tipset genom att via informatören erbjuda sig att hjälpa till med transporten, 

vilket den tilltalade sedan menade utgjorde en uppmuntran till brottet. Europadomstolen 

höll däremot inte med utan konstaterade att infiltratören bara reagerat på ett erbjudande 

från Shahzad. Ingenting tydde på att infiltratören skulle ha initierat brottet. 

Kommissionen lade vikt också vid att Shahzad under en lång tid hade ägnat sig åt 

narkotikahandel och att mycket talade för att han även utan inblandning av infiltratören 

var villig att begå brottet. Shahzad ansågs vidare av egen vilja ha rest till London i fullt 

medvetande om vilka konsekvenser hans handlande skulle kunna få. Av de angivna 

skälen ansågs ingen kränkning av Europakonventionens art. 6 föreligga. Situationen i 

fallet Vanyan mot Ryssland var liknande som den ovannämnda. Vanyan hade, efter att 

han först själv ringt en langare för att beställa narkotika för eget bruk, blivit kontaktad 

                                                           
22 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 215ff.  
23 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 215ff. 
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av en för polisen arbetande informatör som bad Vanyan att skaffa narkotika för honom. 

Brottsligt uppsåt att köpa narkotika för eget bruk kunde alltså inte uteslutas, men 

däremot ansågs polisen genom sitt agerande ha framkallat brottet vad avsåg inköpet för 

provokatörens räkning. Vanyans rätt till en rättvis rättegång hade därför i den delen 

blivit oåterkalleligen undergrävd.24 Fallet utgör ett lite speciellt exempel på där 

brottsviljan ansetts finnas för en del av brottsligheten men inte hela, vilket lett till att 

den tilltalade endast kunnat dömas för den delen han även utan provokation gjort sig 

skyldig till. 

 

3.2.2.2 Förbud mot provokation som innefattar otillbörlig påtryckning 

Att var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess hans 

eller hennes skuld lagligen fastställts, oskuldspresumtionen (presumption of innocense), 

kan läsas av Europakonventionens art. 6 p. 2. Oskuldspresumtionen innebär att 

åklagaren har bevisbördan för brott, men även att den misstänkte/tilltalade har rätt att 

inte bli tvingad att yttra sig mot sin vilja (right to silence). Rättigheten innefattar även 

den misstänktes rätt att inte mot sin vilja behöva lämna uppgifter som är till hans eller 

hennes egen nackdel, självkriminaliseringsskydd (the privilege against self-

incrimination). Den misstänktes rätt att inte behöva uttala sig eller lämna information 

som är belastande för honom eller henne utgör ett centralt inslag i en rättvis rättegång 

och tjänar syftet att skydda den som anklagats för brott mot otillbörliga påtryckningar 

från myndigheternas sida.25 Skulle en provokation ha genomförts på ett sätt som strider 

mot rätten att tiga och att inte belasta sig själv, påverkar det alltså bedömningen av 

rättvisan i rättegången.26 

 

I fallen Allan mot Storbritannien och Bykov mot Ryssland har Europadomstolen prövat 

om polisiär provokation som inneburit att den misstänkte lämnat för honom belastande 

information mot sin vilja ska ses som en kränkning av rätten till rättvis rättegång. I det 

först nämnda målet satt Allan frihetsberövad misstänkt för ett mord som han i 

polisförhör vägrat uttala sig om. För att komma vidare i utredningen bestämde polisen 

sig för att placera en informatör i samma cell med den misstänkte i syfte att få 

                                                           
24 Vanyan mot Ryssland, nr. 53203/99, den 15 december 2005, p. 49. 
25 Allan mot Storbritannien, nr. 48539/99, den 5 november 2002, p. 44. 
26 NJA 2011 s. 638 p. 16. 
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information angående misstanken om mord. Informatören fick sedan också fram 

uppgifter om att Allan hade utfört mordet, vilket kom att utgöra den huvudsakliga och 

avgörande bevisningen i rättegången mot honom. Europadomstolen kritiserade däremot 

polisens sätt att agera och fann att uppgifterna inte var spontana och frivilliga utan hade 

lämnats efter frågor från informatören i en situation där den misstänkte var under en 

psykologisk stress. Situationen motsvarade en förhörssituation utan de skyddsåtgärder 

som ska finnas vid formella polisförhör, vilket gjorde att hans rätt att vägra yttra sig och 

privilegium att inte behöva avslöja sin egen brottslighet hade blivit kränkt.27 I fallet 

Bykov mot Ryssland prövade Europadomstolen i stor sammansättning på nytt de frågor 

som aktualiserats i fallet Allan. En person hade för polisen berättat att Bykov försökt 

förmå honom att döda en tredje person, vilket han efter polisens instruktioner kom 

sedan även att påstå till Bykov att han gjort. Samtalet mellan angivaren och Bykov, där 

han berättar sig ha utfört uppdraget och mottar betalning för det, åberopades senare som 

ett bevis i rättegången mot Bykov. Till skillnad från Allan-fallet utgjorde det inspelade 

samtalet däremot inte den enda bevisningen mot Bykov och samtalet hade inte heller 

utspelats under någon press att berätta eller lämna kommentarer till angivarens frågor. 

Bykov hade även haft möjlighet att ifrågasätta varje bevis i den hemliga operationen, 

vilket ledde till att Europadomstolens sammanlagda bedömning avslutade i att något 

brott mot art. 6 inte hade förekommit.28 

 

3.2.3 Krav ställda av Europakonventionens artikel 8  

Den andra rättigheten som återkommer i några av Europadomstolens avgöranden är art. 

8. Rätten till skydd för privat- och familjeliv kan sägas vara minst lika omfattande som 

skyddsområdet i artikel 6, om inte ännu större. Detta beror på att det skyddade området 

är svårdefinierat och har många olika aspekter.29 Det finns ett stort antal fall från 

Europadomstolen som belyser omfattningen av begreppen privat- och familjeliv, men 

däremot inte så många som behandlar just frågan om polisens provokativa åtgärder 

inneburit en kränkning av rättigheten. Ett exempel på fall där den tilltalade åberopat att 

hans rätt till privatliv blivit kränkt genom polisens provokativa åtgärder är Lüdi mot 

Schweiz. Lüdi menade i fallet att hans rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv hade 

                                                           
27 Allan mot Storbritannien, nr. 48539/99, den 5 november 2002, p. 49-53. 
28 Bykov mot Ryssland, nr. 4378/02, den 10 mars 2009, p. 94-105. 
29 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 301f. 
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kränkts genom polisinfiltratörens agerande som under ett fingerat namn hade tagit 

kontakt med Lüdi och sagt sig vara intresserad att köpa ett parti narkotika. Lüdi kom 

därefter att lova infiltratören att till honom sälja två kilo kokain, antagligen tillhörande 

det parti polisen redan haft misstankar om att Lüdi hade i sin besittning. 

Europadomstolen gjorde en kortfattad bedömning vad gäller kränkningen av art. 8 och 

konstaterade att eftersom Lüdi varit beredd att sälja narkotikan måste han ha varit 

medveten om att han påbörjat en brottslig aktivitet som kunde leda till en risk att han 

möter en polisagent med uppgift att avslöja honom. Något brott mot art. 8 förelåg därför 

inte.30  

 

Det som kunde ha bedömts innebära ett visst mått av integritetstrång enligt art. 8 var att 

de brottsbekämpande myndigheterna, genom vilseledande, förmådde den misstänkte att 

agera inför myndigheternas ögon. I princip ska myndigheternas agerande så långt det är 

möjligt ske med öppenhet och tydlighet, samtidigt som det måste vara uppenbart att de 

brottsbeivrande myndigheterna intresserar sig för olika typer av brottslig verksamhet 

och inte alltid kan särskilt upplysa vilka de är, trots att agerandet innebär ett 

integritetsintrång. Sådana integritetsintrång har i regel ansetts som godtagbara, särskilt 

om det varit fråga om åtgärder som inte har någon längre tidsmässig utsträckning.31 Om 

myndigheterna däremot på ett mycket omfattande sätt följer och noterar de personliga 

aktiviteter som en person utför, i syfte att på ett mer systematiskt sätt kartlägga 

personens liv riskerar en kränkning av skyddet för privatlivet enligt art. 8 bli aktuell. 

Enbart polisens åtgärder som går ut på att göra sig bekant med människor i syfte att 

samla information som kan leda till att brott klaras upp kan däremot inte förhindras. 

Trots att skyddet för privatlivet innefattar en rätt att utan statens inblandning etablera 

och utveckla förhållanden med andra människor, kan inte rätten anses sträcka sig så 

långt.32 

 

Sammanfattningsvis kan rättigheterna i art. 6 och 8 anses ställa minimikrav på att 

provokativa åtgärder inte får vara så ingripande att den misstänktes brottsvilja, 

benägenhet att begå brott, påverkas i negativ riktning. Polisens agerande måste därför 

                                                           
30 Lüdi mot Schweiz, nr 12433/86, den 15 juni 1992, p. 35-41. 
31 SOU 2010:103 s. 152f. 
32 Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 180ff. 
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för bli relativt passiv. I samma riktning talar även det att åtgärderna inte får innebära att 

den misstänkte ställs under en otillbörlig press eller att hans liv under en lång tid 

systematiskt kartläggs. 

 

3.3 Polislagens allmänna principer om proportionalitet och behov 

Det kan argumenteras att polisen redan på grund av sin ställning har en generell 

befogenhet att utföra alla de till polismyndigheten tillhörande uppgifter på det sätt som 

är nödvändigt för att genomföra åtgärderna, om det inte uttryckligen anses strida mot 

lagstiftningen. Oavsett hur man ställer sig till argumentet ska polisen vid genomförandet 

av sina uppgifter beakta de allmänna principer reglerade i polislagens (1984:387) 8 §. 

Tjänsteuppgift ska enligt bestämmelsen verkställas på ett sätt som är försvarligt med 

hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter, därmed även provokativa 

åtgärderna. Skulle det däremot vara så att ett ingripande begränsar någon av de 

grundläggande fri- och rättigheter krävs det lagstöd, ingripandet får inte enbart grundas 

på bestämmelsen i polislagens 8 § 1 st.33 Att polismannen bedömt en 

provokationsåtgärd som försvarlig med hänsyn till situationen räcker alltså inte som 

grund, det krävs ett uttryckligt lagstöd, eftersom åtgärden med stor sannolikhet kan 

komma att inskränka någon av de grundläggande rättigheterna såsom redovisats ovan i 

kapitel 3.2. 

 

I förarbetena till den nuvarande polislagen kom polisberedningen dock fram till 

motsatsen. Användningen av de okonventionella metoderna diskuterades ingående i 

utredningen, men någon lagreglering föreslogs inte.34 Istället fastlades vissa allmänna 

principer på området och ansågs som tillräckliga.35 Principerna som kom till var för det 

första att polisen aldrig får begå en kriminaliserad handling för att kunna efterforska 

eller avslöja ett brott. För det andra får polisen aldrig provocera eller annars förmå 

någon att inleda en brottslig aktivitet. Slutligen får polisen i och med principerna inte av 

spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot brott eller mot en för brott 

misstänkt person.36 Enligt den dåvarande departementschefens mening skulle 

                                                           
33 JO 2008/09 s. 140 (s.146).  
34 Jfr. SOU 2003:74 s. 137f. och SOU 2010:103 s. 155ff. 
35 SOU 1982:63 s. 125-143.  
36 SOU 1982:63 s. 140ff.  
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principerna komma till god hjälp vid det praktiska handhavandet när det ska avgöras om 

man i ett enskilt fall bör tillgripa en okonventionell spaningsmetod. Eftersom alla de 

ovan uppräknade principerna ansågs inrymmas i en allmän regel fanns det vara svårt att 

se varför några särskilda regler i lag härutöver skulle ge någon verklig ledning för 

polisarbetet.37 Mot denna bakgrund upptogs den allmänna bestämmelsen i polislagens 8 

§ 1 st., som inte endast blev tillämplig för användningen av okonventionella 

spaningsmetoder, och därmed provokativa åtgärder, utan på allt polisiärt arbete. 

Principerna har en viktig betydelse och innehåller ett betydelsefullt budskap, men utgör 

inte ett tillräckligt lagstöd som användning av provokativa åtgärder enbart kan grundas 

på.38 

 

3.4 Begreppen bevis- och brottsprovokation som vägledare  

Enligt en allmän uppfattning anses bevisprovokationer i princip vara tillåtna medan 

brottsprovokationer är strikt förbjudna. Det är även det intrycket som jag under arbetets 

gång och i kontakt med olika poliser och åklagare fått. Den närmare gränsdragningen är 

däremot långtifrån klar och för övrigt tämligen meningslös, eftersom den inte kan vara 

ägnad att hålla isär sådana åtgärder som är tillåtna från sådana som inte är det. Som 

framhållits inledningsvis kan samma åtgärd vara såväl bevis- som brottsprovocerande, 

till exempel om bevisprovokationen leder till att ett nytt brott provoceras fram. Lika så 

kan en motsatt situation bli aktuell, att det vid brottsprovokation kommer fram 

bevisning om ett annat brott. Det är alltså till stor del svårt att klassificera en åtgärd som 

antingen bevis- eller brottsprovokation vilket gör att tillåtligheten inte enbart på den 

grunden kan avgöras. Dessutom kommer det, såsom Axberger uttrycker det, alltid 

finnas otillåten och tillåten bevisprovokation samt otillåten och tillåten 

brottsprovokation.39 Till en viss vägledning och ökad förståelse kan begreppsbildningen 

eventuellt ändå bidra till varför det här behandlas relativt kortfattat som en begränsande 

grund för tillåtligheten.  

 

                                                           
37 Prop. 1983/84:111 s. 48f. 
38 Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 94f och 267f. 
39 Axberger, Brottsprovokation, s. 51 och Axberger, Brottsprovokation – en uppdatering i Flores juris et 

legum, s. 62. 
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Termerna bevis- och brottsprovokation har använts sedan länge och kan med stor 

sannolikhet härledas komma ifrån Spanark-rapporten.40 I Spanark-rapporten angavs 

brottsprovokationen som en otillbörlig spaningsmetod medan bevisning om planerad, 

pågående eller begången (narkotika)brottslighet framskaffad genom provokation ansågs 

förenlig med gällande normer för polisverksamheten.41 Enligt Axberger skulle tanken 

med införandet av ett nytt begrepp bevisprovokation varit att presentera ett språkligt 

mindre belastat begrepp i jämförelse med brottsprovokation, vilket skulle stå för de 

tillåtna formerna av polisiär provokation.42 Möjligtvis är det just därför 

brottsprovokation sedan rapporten presenterades fått allmänt beteckna den otillåtna 

formen av provokation, medan bevisprovokation setts som den mer accepterade formen. 

En enkel distinktion skulle då kunna vara att härleda provokation som företas i syfte att 

få fram bevisning om brott till bevisprovokation och på samma sätt provokation som 

företas i syfte att framkalla brott till brottsprovokation.43 Problemet med att göra denna 

särskiljning mellan företeelserna är att en provokativ åtgärd som syftar till att framkalla 

ett brott som därmed blir bevisat kan kallas både för bevis- och brottsprovokation. 

Begreppen sammanfaller på många tänkbara sätt. Definitionerna och gränsdragningen är 

alltså alldeles för oklara för att kunna ligga till grund för tillåtligheten. Ett ytterligare 

problem med att göra gränsdragningen utifrån åtgärdens syfte är att det då lämnas ett 

stort utrymme för polisen att rubricera sin handling på det ena eller andra sättet. Det är 

alltså tänkbart att syftet manipuleras genom att polisen beskriver sin handling på ett sätt 

som lämnar tolkningsutrymme. Därför ska det enligt Axberger samtidigt med 

provokationens syfte användas objektiva kriterier såsom ett krav på misstanke av viss 

styrka beträffande det brottet som provokationen avser.44 Numera finns det också ett 

antal objektiva kriterier utarbetade av riksåklagaren och Åklagarmyndigheten som 

diskuteras närmare under kapitel 3.5. 

 

Asp menar däremot att det går att åstadkomma reda i terminologiskt hänseende, dela 

upp åtgärderna i olika typfall och därefter bedöma tillåtligheten. Enligt Asp ska 

                                                           
40 Spanark-rapporten är utarbetad av en grupp inom rikspolisstyrelsen med uppgift att ge förslag till 

metoder m.m. vid spaning mot narkotikabrottslighet. Narkotikaspaning och underrättelseförfarande 

(Spanark) 1980. 
41 Spanark-rapporten s. 35. 
42 Axberger, Brottsprovokation – en uppdatering i Flores juris et legum, s. 62. 
43 Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 182ff. 
44 Axberger, Brottsprovokation, s. 11. 
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nämligen provokation relateras till varje enskild brottslig gärning. Om man genom 

provokation förmår någon att begå brott bör åtgärderna alltid betraktas som 

brottsprovokation i relation till detta brott. Om man genom provokation erhåller 

bevisning om tidigare begången brottslighet kan man hänföra provokationsåtgärden till 

bevisprovokation i relation till detta brott.45 Enligt Asp medför resonemanget att en och 

samma provokation kan innefatta såväl bevis- som brottsprovokation men i förhållande 

till olika brott. Enligt honom är det tre typfall som kan särskiljas. Det första typfallet, en 

åtgärd innefattandes enbart bevisprovokation, ska anses som tillåten om utvecklade 

principer och rättspraxis följs. I det andra typfallet innefattar åtgärderna både bevis- och 

brottsprovokation, något som accepteras om man dels tillämpar de gällande principer 

för godtagbar provokation, dels inte lagför för det nya brottet. Som sista typfall anger 

Asp åtgärder som innefattar enbart brottsprovokation som i regel ska betraktas som 

otillåtna. Hur denna distinktion skulle vara att anses som mera uppenbar eller klar 

framgår enligt mig inte och ger därför inte stöd för att låta begreppen vara avgörande för 

tillåtligheten av provokation. Trots vissa skillnader i begreppsbildning i doktrin finns 

det enighet om att vissa utarbetade principer ska vara vägledande för tillåtlighetsfrågan. 

Därför är en sådan prövning att föredra och det kan bortses från gränsdragningen bevis- 

och brottsprovokation som inte bidrar till något meningsfullt vid 

tillåtlighetsbedömningen. En gemensam benämning provokativa åtgärder/provokation 

används härefter förutom då det enbart syftas på en viss typ av åtgärd. 

 

3.5 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 om provokativa åtgärder 

3.5.1 Kodifiering av de framvuxna principerna  

Tillåtligheten av och förutsättningar för användning av okonventionella 

spaningsmetoder har trots olika utredningar inte lett till någon lagstiftning.46 Som vi sett 

har det emellertid genom främst olika betänkanden, doktrin och praxis vuxit fram vissa 

grundläggande principer.47 Sammantaget rör det sig om sex olika krav som ska iakttas 

vid bedömningen av provokativa åtgärders tillåtlighet. Dessa krav finns idag kodifierade 

i ett av Åklagarmyndigheten utfärdat RättsPM 2007:4 Provokativa åtgärder, som syftar 

                                                           
45 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 206. 
46 Förslag till lagstiftning har lämnats i SOU 2003:74 och SOU 2010:103. 
47 Många av dessa krav togs upp redan i polisberedningens betänkande och efterföljande proposition; 

SOU 1982:63 s. 141ff och prop. 1983/84:111 s. 46ff. 
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till att dels redogöra för centrala rättsliga frågor kring provokativa åtgärder, dels att 

utgöra ett stöd för åklagare och polis när de ska bedöma hur genomförandet ska ske och 

vilka konsekvenser genomförandesättet kan få.48 I följande tas varje krav upp under ett 

eget kapitel. 

 

3.5.2 Aldrig tillåtet att förmå någon att begå ett brott  

Principen om att det inte är tillåtet att provocera någon att begå ett brott är 

grundläggande och hänger ihop med att polisen aldrig bör begå en kriminaliserad 

handling för att kunna efterforska eller avslöja ett brott (se kapitel 3.3). Att polisen 

förmår någon att begå ett brott utgör definitionsmässigt anstiftan eller medverkan till 

brottet och är därmed att betraktas som en kriminaliserad handling. Avgörande för 

polisens ansvar för anstiftan sägs därför vara huruvida polisen förmår någon att begå ett 

brott som denne annars inte skulle ha begått.49 Om brottet ändå skulle ha blivit 

begånget, anses provokationen förenlig med principen och polisen kan inte straffas för 

att ha provocerat fram brottet.50 

 

Synsättet är enligt Axberger subjektivt eftersom det utgår från den provocerade 

personen, till skillnad från ett objektivt där själva förfarandets tillåtlighet står som 

utgångspunkt. Det är den provocerades brottsbenägenhet som avgör om brottet ändå 

hade begåtts. Hur denna bedömning av en alternativ hypotetisk händelse ska gå till och 

leda till ett säkert svar är däremot svårare att definiera. I praktiken har det främst 

koncentrerats på att se till polisens aktivitet, i vilken grad polisen påverkat situationen. 

Har polisens åtgärder varit alltför aktiva eller långtgående, till exempel i form av 

övertalning eller upprepade försök, är det svårare att hävda att brottet hade begåtts även 

utan någon provokation.51 Det kan aldrig heller tillåtas provokationer med inslag av 

direkta frestelser eller andra svårmotståndliga lockelser.52 Omvänt leder en mera passiv 

insats till slutsatsen att brottet med stor sannolikhet hade förekommit oavsett 

provokationen. En praktisk konsekvens av det sagda är att polisen inte får påverka 

gärningsmannens kriminella handlande i annat hänseende än vad gäller tid, plats och 

                                                           
48 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 6. 
49 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 196. 
50 I svensk rätt har det ansetts att en provokatör inte kan jämställas med en anstiftare om han eller hon 

saknar uppsåt, vilket är fallet för polisen som med sin åtgärd syftar att avslöja eller utreda ett brott. 
51 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 10. 
52 Axberger, Brottsprovokation, s. 52f. 
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andra yttre omständigheter.53 Beskrivningen ”ett brott som annars inte hade begåtts” ska 

alltså förstås som ”brottslig gärning av viss typ” och inte som ”individualiserad 

handling som utgör brott”.54 Gärningens närmare konstruktion vad gäller var, när och 

hur gärningen begicks är alltså inte av intresse utan det huruvida den misstänkte var 

benägen att begå ett brott av den typen. Att polisen endast provocerar fram den 

handlingen där den brottsliga viljan manifesteras är tillåtet, men inte om det genom 

provokationen väcks en brottslig avsikt.55 Principens genomslag framkommer tydligt i 

en jämförelse mellan de tidigare diskuterade Teixeira de Castro mot Portugal och Lüdi 

mot Schweiz fallen från Europadomstolen. Teixeira som tidigare ostraffad ansågs inte 

ha någon avsikt att begå ett narkotikabrott medan Lüdis avsikt att skaffa narkotika hade 

framkommit sedan tidigare i ett samtal mellan Lüdi och hans cellkamrat. 

 

Det kan till slut nämnas att principens tillämpning innebär att så kallade ”rena 

bevisprovokationer”, alltså åtgärder som typiskt sett inte kan föranleda personen att 

begå brott ska anses som tillåtna. Som ett exempel på sådan bevisprovokation kan 

nämnas ett JO-fall där brottsoffret på polisens initiativ och med instruktioner från 

polisen ringde ett telefonsamtal till den misstänkte gärningsmannen (Tommy Z) i syfte 

att han skulle lämna uppgifter som talade för hans skyldighet till det misstänkta brottet. 

JO gjorde en bedömning att förfarandesättet var att betrakta som en bevisprovokation, 

antagligen för att förfarandet inte kunde anses som sådant att det skulle leda till att den 

misstänkte begår ett ytterligare brott.56 

 

3.5.3 Stark misstanke om brott 

Kravet på stark misstanke kan sägas vara ett utflöde av det som diskuterats i det 

föregående kapitlet, att ingen ska få provoceras att begå ett brott denne annars inte hade 

begått. Kopplingen mellan de två kraven visas tydligt i Teixeira-målet där polisen inte 

hade några tidigare misstankar mot Teixeira men lyckades framkalla ett narkotikabrott, 

något som ansågs utgöra en otillbörlig provokation. Hur stark misstanken ska vara anses 

vara omöjligt att generellt slå fast, trots att förekomsten av misstanken och dess styrka 

                                                           
53 Axberger, Brottsprovokation s. 28f. och 62f. och Axberger, Brottsprovokation – en uppdatering i Flores 

juris et legum, s. 69 samt Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 9. 
54 Axberger, Brottsprovokation, s. 28f. och 62f. och Axberger, Brottsprovokation – en uppdatering i 

Flores juris et legum, s. 69. 
55 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 9. 
56 JO-beslut den 24 september 1996, dnr 1953-1995. 
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sägs utgöra den huvudsakliga gränslinjen mellan tillåten och otillåten provokation.57 

Enligt Axberger borde det kunna ställas som huvudregel att det krävs misstanke som 

ligger nära visshet. På detta sätt bidrar rekvisitet till att otillåtna provokationer 

förhindras och inte kommer till stånd.58  

 

Polismetodutredningen lyfter också upp att misstankeskravet likväl kan fylla en 

funktion så till vida att det klargör att provokativa åtgärder endast ska användas när det 

finns goda skäl att tro åtgärderna kommer leda till något användbart resultat. Detta 

skulle innebära att användning endast ska komma ifråga för att erhålla bevisning om 

redan begången brottslighet som det föreligger mer än svaga misstankar om eftersom 

det med större sannolikhet kan vinnas bevisning om sådana brott. På detta sätt skulle 

kravet på stark misstanke bidra till att minska även riskerna för att helt oskyldiga 

medborgare utsätts för provokation.59 Något strikt krav på att misstanken ska vara riktad 

mot en viss individ kan nämligen inte anses gälla.60 För att kravet ska minska riskerna 

för att någon provoceras att begå ett brott som denne annars inte hade begått, borde det 

dock i princip krävas att kravet på stark misstanke knyts till en viss person, det vill säga 

mot just den som provokativa åtgärden riktar sig mot.61  

 

3.5.4 För att avslöja allvarlig brottslighet 

I Åklagarmyndighetens RättsPM räknas det upp ett antal olika brottstyper som utan 

tvivel ska anses utgöra exempel på allvarlig brottslighet som kan bli föremål för 

provokativa åtgärder. Brottslighet som tas upp är grövre vålds- och sexualbrott, 

människohandel och koppleri, rån och grova stölder av till exempel konstskatter, 

omfattande ekonomisk brottslighet som rör stora belopp eller allvarligt hotar det 

ekonomiska systemet, narkotikabrott, utpressningsverksamhet, grova vapenbrott, samt 

terroristbrott, spioneri och annan samhällsfarlig brottslighet.62 Förklaringen till att 

provokation anses som tillåten just i dessa fall kan ligga i att det oftast är denna typ av 

brottslighet som till stor del är organiserad och systematiserad, vilket gör dem till 

                                                           
57 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 15. 
58 Axberger, Brottsprovokation, s. 29ff.  
59 SOU 2010:103 s. 158f. 
60 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 s. 15 ff. liksom uttalanden i doktrinen, se t.ex. Axberger, 

Brottsprovokation, s. 29 ff. 
61 SOU 2010:103 s. 158f. 
62 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 18.  
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svårlösta fall. Dessutom är det rimligt att användningen begränsas till mer allvarlig 

brottslighet med hänsyn till att provokation faktiskt betraktas utgöra en typ av 

förprocessuellt tvångsmedel.63  

 

Däremot kan det finnas även enklare brottslighet som på samma sätt som grövre brott är 

svåra att förebygga och upptäcka. Det skulle kunna göra ett skäl för att man även i dessa 

fall skulle tillåta provokativa åtgärder för bekämpning av till exempel omfattande 

illegalt spel, häleriverksamhet eller olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker.64 

Endast straffvärdenivån kan därmed inte anses vara styrande utan det ska även ses till 

samhällets behov av att bekämpa viss typ av brottslighet. 

 

3.5.5 Behovs- och proportionalitetsprincipen ska beaktas 

Behovs- och proportionalitetsprincipen finns idag, som ovan nämnts i kapitel 3.3, till 

skillnad från de andra kraven, beskrivna i polislagens 8 §. Som i allmänhet inom 

förvaltningsrättens område gäller principerna även för polisens verksamhet. För att ett 

ingripande i form av provokativa åtgärder ska få ske måste det vara nödvändigt för att 

avvärja den fara eller störning som föreligger i det aktuella fallet (behovsprincipen). 

Genom behovsprincipen ställs det krav på att det saknas alternativa, mindre ingripande 

tillvägagångssätt eller att de som finns redan har prövats utan framgång.65 Provokativa 

åtgärder ska alltså användas endast som ett sista tillvägagångssätt. Behovsprincipen 

innefattar vidare ett krav på att provokationen ska kunna antas leda till väsentliga och i 

utredningen användbara resultat.66 Enbart polisens rena förhoppning att genom 

förfarandet skaffa bevisning för något brott eller annars komma vidare i utredningen 

räcker inte som stöd för åtgärderna. Resultatet av handlandet ska vid en sakligt 

välunderbyggd bedömning kunna bidra till uppklarandet av brottet för att förfarandet 

inte ska stå i strid med behovsprincipen.67   

 

                                                           
63 Axberger, Brottsprovokation, s. 32. 
64 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 18.  
65 Axberger, Brottsprovokation, s. 34. 
66 NJA 1953 s. 582, särskilt s. 589f och s. 593.  
67 Se JO:s kritik i Harley Davidson-fallet JO 2000/01 s. 118.  
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Dessutom ska arten och varaktigheten av ingripandet stå i rimlig proportion till det mål 

som man genom ingripandet vill uppnå (proportionalitetsprincipen).68 

Proportionalitetsprincipen stödjer därmed den i föregående kapitel förda principen om 

att provokativa åtgärder inte får företas mot annat än brottslighet av allvarligt slag. 

Dessutom ska proportionalitet beaktas i det enskilda fallet där de skador och olägenheter 

som ingripandet kan innebära inte får stå i missförhållande till syftet med åtgärderna.69  

 

3.5.6 Dokumentationskravet 

Vad gäller dokumentation under en förundersökning är rättegångsbalkens bestämmelser 

i 23 kap. tillämpliga tillsammans med reglerna i förundersökningskungörelsen. Vid 

förundersökningen ska protokoll föras över vad som har förekommit och är av betydelse 

för utredningen (RB 23 kap. 21 § 1 st.), något som betonar att uppgiften ska antecknas 

om den anses vara av relevans. Förundersökningsprotokollet ska vidare avfattas så att 

det ger en trogen bild av vad som förekommit vid förundersökningen och som är av 

betydelse för målet, FUK 22 §. Förundersökningsprotokollet har alltså betydelse både 

vad gäller för att dokumentera utredningsresultaten samt för att möjliggöra en kontroll 

av de genomförda åtgärderna i efterhand.70 

 

Trots att det inte uttryckligen framgår av lagtexten att bestämmelsen i FUK 22 § ska 

tillämpas vid användning av provokativa åtgärder, är det uppenbart att så är fallet. 

Såsom redan 1981 års polisberedning uttalade sig så måste det ställas stränga krav på 

dokumentation vad gäller användningen av så kallade okonventionella 

spaningsmetoder.71 I promemorian RPS rapport 1994:3 angavs det vidare att uppgifter 

om provokation endast undantagsvis torde sakna betydelse för utredningen.72 Att det 

förekommit provokativa åtgärder under utredningen torde därför enligt nu gällande 

synsätt vara en omständighet som alltid måste framkomma av 

förundersökningsprotokollet och därför inte kan hemlighållas för den tilltalade och 

dennes försvarare samt domstolen. Inte heller ska det förekomma att åklagaren 

undanhålls information om att polisen under sin utredning använt åtgärder med 

                                                           
68 Axberger, Brottsprovokation, s. 34. 
69 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 8. 
70 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 19.  
71 SOU 1982:63 s. 142.  
72 RPS RAPPORT 1994:3 angående kontrollerade leveranser av narkotika m.m. s. 28.  
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provokativa inslag, något som idag borde vara mindre sannolikt då det ställs krav på att 

åklagaren ska fatta beslut i frågor om provokation.73  

 

Att någon tydlig dokumentation inte har skett är något som Justitieombudsmannen vid 

flera tillfällen har kritiserat och betonat vikten av att förundersökningsprotokollet 

utformas i enlighet med dessa bestämmelser.74 Dokumentation anses som en särskilt 

viktig förutsättning för att det ska kunna kontrolleras i efterhand hur provokationen gått 

till, dels för att säkerställa den enskildes rättssäkerhet, dels för att avväga om det finns 

skäl för eventuella klagomål som framställs mot de myndigheter som genomfört 

åtgärderna.75 Det kan dock framhållas att dokumentation, såsom Asp ser det, inte har 

någon direkt inverkan på just huruvida en provokation ska anses som tillåten eller inte. 

Dokumentationen kan förvisso ha betydelse för bedömningen av om åtgärderna varit 

tillbörliga eller inte, men saknar konsekvens för innehållet i åtgärden.76  

 

3.5.7 Beslut om provokation ska fattas av åklagare 

Principen om att beslutsfattandet ska lämnas åt åklagaren eller en polisman i 

chefsposition framhölls också redan i propositionen till polislagen. Avsikten var att 

utesluta att enskilda polismän skulle kunna företa provokationsbeslut gentemot 

brottsmisstänkta utan grundliga överväganden.77   

 

Numera menar däremot JO och Åklagarmyndigheten att beslut om provokativa åtgärder 

alltid ska fattas av åklagare, något som anses följa av regeln i RB 23 kap. 3 § 1 st.78 

Enligt bestämmelsen får förundersökningen inledas av polisen, men ska övertas av 

åklagaren om saken inte är av enkel beskaffenhet eller om särskilda skäl påkallar det. 

Oavsett brott ska åklagaren dessutom ta över förundersökningen så snart någon skäligen 

kan misstänkas för brottet. Bestämmelsen innehåller en regel om fördelningen av 

förundersökningsledarskapet mellan polisen och åklagaren med innebörden att 

                                                           
73 Jfr. Fallen med före detta kriminalkommissarien Olle Liljegren som utan åklagarens vetskap 

genomförde flera provokativa åtgärder utan samråda med åklagaren eller informera denne i efterhand. JO 

2008/09 s. 140. 
74 Se till exempel JO 1973 s. 91, JO 1997/98 s. 118 och JO 2000/01 s. 118. 
75 Hur dokumentation närmare sett ska ske och vad som ska framgå anges i Riksåklagarens riktlinjer RåR 

2007:1. 
76 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 201. 
77 Prop. 1983/84:111 s. 47f. 
78 JO 1997/98 s. 118 och Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 19. 
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åklagaren ska överta ledningen av förundersökningen då det inte finns någon som är 

skäligen misstänkt för brottet men övertagandet är påkallat av särskilda skäl. Beslut om 

och genomförande av provokativa åtgärder förutsätter svåra juridiska ställningstaganden 

och innebär även att förundersökningen genom beslutet går in i ett aktivt skede. Därför 

ska ledningen av förundersökningen tas över av åklagaren senast vid det tillfället det 

blir aktuellt att diskutera användningen av åtgärder med provokativa inslag.79  

 

3.6 Sammanfattning och slutsatser av kapitel 3 

Under kapitel 3 har det presenterats ett antal olika omständigheter som ska beaktas vid 

bedömning av tillåtligheten av en provokativ åtgärd. Dessa omständigheter, som har det 

gemensamt att de bygger på olika principer framtagna i betänkanden, doktrin eller 

praxis, har av Åklagarmyndigheten kodifierats till sex olika krav som tas upp i 

Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4. Kraven går huvudsakligen ut på att begränsa 

användning av provokation till fall där det verkligen behövs utan att större besvär 

orsakas den misstänkte och så att åtgärderna i efterhand kan kontrolleras. Därför ställs 

det krav på att provokationen inte ska leda till att någon begår ett brott denne annars inte 

hade begått, misstanken om ett brott ska redan ligga på en hög nivå. Provokation kan 

vidare komma i fråga endast i fall åtgärden verkligen behövs och intresset av att utreda 

brottsligheten överväger den enskildes intressen. Detta är oftast fallet om det rör sig om 

ett allvarligt eller i övrigt svårutrett brott. Eftersom åklagaren på grund av sin juridiska 

kompetens har de bästa förutsättningarna för att bedöma om åtgärden är påkallad ska 

beslut om provokation fattas av denne samt noggrant dokumenteras för att motivera 

beslutet även i efterhand.  

 

De i Åklagarmyndighetens RättsPM ställda kraven riktar sig dock främst mot åklagare 

och poliser som ska använda promemorian som stöd för sitt beslutsfattande. Detta 

framgår uttryckligen av promemorian. Däremot kan de i promemorian ställda kraven 

sägas sakna avgörande betydelse för domstolar som har att pröva om en åtgärd varit 

acceptabel och laglig. Om slutsatsen erkänns av domstolar är däremot oklart. Såsom jag 

anser det blir domstolarnas prövning av tillåtligheten närmast en fråga om att bedöma 

åtgärdens förenlighet med de minimikrav som anses följa av Europakonventionens 

                                                           
79 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 19. 
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artiklar 6 och 8, eftersom någon uttrycklig lagstiftning inte finns. Här spelar praxisen 

från Europadomstolen en avgörande roll men självklart ska även svenska rättsfall ha en 

prejudicerande verkan. Enligt mig kan tillåtligheten alltså bedömas från två olika 

utgångspunkter, antingen utifrån de krav som ställs i Åklagarmyndighetens 

rättspromemoria eller utifrån Europakonventionens krav. Samtidigt är det klart att dessa 

bedömningar sammanfaller till viss del. Slutsatsen behöver däremot inte per automatik 

bli densamma. Detta är något som kan vara bra att ha med sig till diskussionen som förs 

om sambandet mellan tillåtligheten och rättsverkningarna i kapitel 8.2. 
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4 Inblick i den finska regleringen kring 

provokation 

4.1 Inledning 

I föregående avsnitt har jag konstaterat att provokativa åtgärder i Sverige används utan 

något uttrycklig lagstöd och bedöms med hjälp av framvuxna principer. Trots att förslag 

om lagstiftning lämnats har de inte lett till någon reglering på området. I detta avsnitt 

presenterar jag den finska lagstiftningen för provköp som ett exempel på hur en 

reglering i praktiken kan komma att se ut. Inblick i den finska lagstiftningen avser att 

bidra med en intressant jämförelse för hur reglerna om provokation som polisiär 

arbetsmetod kan se ut.   

 

4.2 Bakgrund till lagstiftningsåtgärderna 

I Finland har man till skillnad från Sverige valt att i stor omfattning lagreglera polisens 

arbetsmetoder, något som kanske kan sägas vara typiskt för den finska lagstiftningen.80 

I den finska lagstiftningen regleras därför även användningen av sådana okonventionella 

spaningsmetoder som till exempel bevisprovokation genom provköp och infiltration, 

eller täckoperationer som det i lagtexten heter. De första bestämmelserna på området 

om okonventionella spaningsmetoder infördes i den finska lagstiftningen år 2001 

genom en ändring av polislagen (21/2001) och tvångsmedelslagen (22/2001) där nya 

bestämmelser togs upp i båda lagarna.81 Anledningen till att metoderna regleras på två 

ställen är att lagarna skiljer sig i åt vad gäller situationer när metoderna får användas.82 

På samma sätt som den svenska polislagen reglerar den finska polislagen befogenheter 

för polisen vid brottsförebyggande verksamhet eller verksamhet som har med 

upprätthållande av allmän ordning och säkerhet att göra. Tvångsmedelslagen är däremot 

den lag som polisen ska grunda sina åtgärder på när det kommer till brottsutredande 

verksamhet, situationer där det redan finns ett begånget brott som ska utredas och det 

behövs speciella insatser för att komma vidare i utredningen. Den finska 

                                                           
80 För mig framstår det som att den finska polislagen (22.7.2011/872) och tvångsmedelslagen 

(22.7.2011/806) innehåller fler bestämmelser som reglerar polisens uppgifter och arbetsmetoder än vad de 

svenska motsvarigheterna gör. 
81 Finska regeringens proposition HE 34/1999 s. 1. 
82 Jfr. SOU 2003:74 s. 139 där det ansågs att provokativa åtgärder inte ska kunna användas utanför en 

förundersökning. 
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tvångsmedelslagen kan jämföras med den svenska rättegångsbalken som på samma sätt 

innehåller bestämmelser om tvångsmedel som kan användas under pågående 

förundersökning.  

 

Enligt propositionen till 2001 års lagändring befanns lagstiftningen nödvändig för att 

polisen ska ha tillräckliga befogenheter att bekämpa allvarlig och organiserad 

brottslighet, särskilt vad gäller narkotikabrott.83 Dessutom ansågs det internationella 

polissamarbetet förutsätta att den finska polisen har att använda sådana okonventionella 

spaningsmetoder som i de flesta EU-länder redan används.84 Även vikten av 

rättssäkerheten, skyddet för de mänskliga fri- och rättigheter samt legalitetsprincipen 

betonades som ett skäl till att reglera tillåtligheten, innebörden samt omfattning av 

bevisprovokation genom köp i lag. Det menades att det finns ett behov av att förtydliga 

den gällande rätten och begränsa tillämpningsområdet genom i lagen reglerade 

definitioner och förutsättningar för att undvika svåra ställningstaganden vid domstol. 

Hänvisas kan till rättsfallet KKO 2000:112 från finska högsta domstolen där två poliser 

som genomfört bevisprovokation genom provköp dömdes till brott mot tjänsteplikt 

(strafflag (19.12.1889/39) 40 kap. 10 §). Fallet var uppe till prövning i högsta domstolen 

innan metoden fanns lagreglerad. På grund av bristande lagstöd för åtgärden och 

eftersom åtgärden innebar att personen ifråga gjorde sig skyldig till ett brott denne 

annars inte hade begått, ansågs de två poliserna ha gjort sig skyldiga till brott mot 

tjänsteplikt. Brottet lämnades dock utan påföljd med stöd av strafflagens 3 kap. 5 § 3 p. 

(nuvarande 6 kap. 12 § 3 p.) som anger att brottet kan lämnas utan påföljd om det med 

hänsyn till brottet eller gärningsmannen kan anses motsvara ett ursäktat brott. Det är 

svårt att avgöra om domstolens bedömning var välgrundad, men enligt propositionen 

ansågs den då gällande rätten lämna för stort utrymme för tolkning samt till och med 

innehålla direkta luckor.85    

 

 

                                                           
83 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 1, 6 och 14-15. 
84 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 6-10. 
85 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 14-15. 
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4.3 Provköp som lagreglerad motsvarighet till bevisprovokation 

Idag regleras användning av bevisprovokation genom provköp som polisiär metod i 

polislagens 5 kap. 35-39 §§ och tvångsmedelslagens 10 kap. 34-37 §§.  

 

Med bevisprovokation genom köp avses ett köpeanbud eller ett köp av ett föremål, 

ett ämne, egendom eller en tjänst som polisen gör för att få i sin besittning eller 

finna bevis i ett brottmål eller vinningen av ett brott eller ett föremål, ett ämne eller 

egendom som avhänts någon genom ett brott eller som domstolen kan förklara 

förverkat eller förverkad eller som annars kan bidra till utredningen i brottmålet. 

För köp av annat än ett provparti krävs det att köpet är nödvändigt för att 

genomföra bevisprovokationen. 

Bevisprovokation genom köp får genomföras om det finns skäl att misstänka ett 

brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år eller 

stöld eller häleri och det är sannolikt att något av de mål som nämns i 1 mom. kan 

uppnås genom åtgärden. 

Den som genomför bevisprovokationen får utföra bara sådant inhämtande av 

information som är nödvändigt för att genomföra bevisprovokationen. 

Bevisprovokationen genom köp ska genomföras så att den inte får den person som 

är föremål för åtgärden eller någon annan att begå ett brott som han eller hon inte 

annars skulle begå. 

Bevisprovokation genom köp är tillåten i en bostad bara om tillträdet till eller 

vistelsen i bostaden sker under aktiv medverkan av den som använder bostaden. 

Det föreskrivs särskilt om husrannsakan. 

Tvångsmedelslagen 10 kap. 34 § 

 

Innehållet i bestämmelserna i tvångsmedelslagen respektive polislagen är identiska, 

förutom vad gäller användningsområdet. Av bestämmelsen framgår det att det är tre 

typer av objekt som kan bli aktuella för provköp: 
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1. ett föremål, ämne/substans eller egendom som innehas olagligen, till exempel verktyg 

eller redskap som används för att framställa narkotika, ett narkotikaparti eller ett avtal 

om äganderätt relaterad till olaglig handel,86 

 

2. ett föremål, ämne/substans eller egendom som tillverkas olagligen, till exempel 

förfalskade pengar eller betalningsmedel87 eller 

 

3. en vara, föremål eller egendom som olagligen är ett föremål för handel.88 

 

Genom provköp syftar polisen att förhindra eller avslöja innehav, försäljning och 

tillverkning/framställning av de ovannämnda objekten, men även att hitta dem eller 

återfå vinsten som åstadkommits genom brottet.  

 

De allmänna bestämmelserna anger vissa grundläggande förutsättningar för användning 

av tvångsmedel och finns uppräknade i tvångsmedelslagens 10 kap. 2 §. Förmodan om 

användbarhet/resultat är ett för alla tvångsmedel gemensamt krav (1 st.). Därutöver ska 

vissa metoder, såsom bevisprovokation genom provköp, ha särskilt viktig betydelse för 

brottets uppklarning och metoden vara nödvändig för att ett brott ska kunna utredas (2 

st.). Användning kan därför tillåtas i fall där brottets utredning annars skulle innebära 

oproportionerliga kostnader eller annars vara särskilt belastande och bevisning inte kan 

vinnas genom andra åtgärder.89 De mer metodbundna förutsättningarna för användning 

av provköp är desamma oavsett om det är fråga om brottsbekämpning enligt polislagen 

eller brottsutredning enligt tvångsmedelslagen. För att provköp ska vara möjligt ställer 

den finska lagstiftningen inte lika höga krav på att det ska vara fråga om allvarlig 

brottslighet, tillämpningsområdet är därmed större än i Sverige (se kapitel 3.5.4). Det 

som krävs är att det för det misstänkta brottet är föreskrivet minst två års fängelse som 

strängaste straff eller att det är fråga om stöld eller häleribrott. I propositionen nämns att 

de grundläggande rättigheterna inte helt skyddar brottslig verksamhet, såsom till 

exempel försäljning av genom brott skaffade eller olagliga föremål/ämnen samt 

                                                           
86 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 28.  
87 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 28. 
88 Definitionen lades till genom finska förvaltningsutskottets betänkande HaVM 17/2000 vp och 

lagutskottets betänkande LaVL 7/2000 vp om detaljerad motivering kring polislagens 28 § för att omfatta 

situationer då den misstänkte inte än har föremålet i sin besittning.   
89 Finska regeringens proposition HE 222/2010 vp s. 121-122. 
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döljandet av dem. Det sagda kan delvis tolkas ligga bakom den vida tillämpningen vad 

gäller till exempel stöld och häleribrott, trots att detta inte uttryckligen framgår av 

förslaget.   

 

Det som är lite speciellt och skiljer sig från de förutsättningar som ställs i svensk rätt är 

att det inte ställs något krav på stark misstanke om brott mot den provokationen riktas 

mot (jrf. kapitel 3.5.3). Tvärtom kan lagtexten nästan läsas som att polisen, om den så 

önskar, kan rikta åtgärden mot vem som helst. Så kan lagtexten däremot knappast tolkas 

utan det måste anses ha lämnats åt de allmänna principer om proportionalitet och minsta 

olägenhet att avgöra i vilka fall bevisprovokation genom köp ska ses som motiverad.90 

Att den misstänkte och grunderna för misstanken ska dokumenteras är däremot klart.91 

Som ett av de viktigaste kraven anser jag den sannolikhet som ska visas finns vad gäller 

att genom åtgärden uppnå något av de mål som nämns i tvångsmedelslagens 10 kap. 34 

§ 1 p. Kravet är en utvidgning av det i tvångsmedelslagens 10 kap 2 § 1 st. ställda 

förmodan på användbarhet/resultat.92 Genom åtgärden ska polisen alltså till exempel få 

ett olagligt föremål i sin besittning eller finna bevis i ett brottmål. Kravet anser jag är 

viktigt för att motverka att provokationer används i situationer där användningen inte 

leder till några användbara resultat på grund av bristfällig planering eller reflektioner 

över hur åtgärden kommer påverka situationen.93 Det sagda sammanhänger med kravet 

på noggrann dokumentation av beslut och planen för genomföring som ställs i 

tvångsmedelslagens 10 kap. 35 och 36 §§. 

 

Anmärkningsvärt kan avslutningsvis vara att bevisprovokation genom köp som nu 

behandlats, endast utgör ett sätt att genomföra provokativa åtgärder. Trots att provköp 

säkert är en av de vanligaste typerna av provokation, finns det andra metoder som också 

kan klassificeras som provokativa åtgärder. Avgörande behöver inte vara det metoden 

kallas för utan själva innebörden av åtgärderna och det som åstadkoms genom 

åtgärderna. Därför kan det enligt mig ställas en fråga om inte även andra metoder 

reglerade i den finska lagstiftningen kan ha inslag av provokation, då beskrivning av 

                                                           
90 På motsvarande sätt som i svensk rätt ställs det krav på proportionalitet och minsta olägenhet i 

tvångsmedelslagens allmänna bestämmelser i 1 kap. 2 och 3§§. 
91 Se tvångsmedelslagen 10 kap. 35 § 1st. 2-3 p. 
92 Helminen, Fredman m.fl., Esitutkinta ja pakkokeinot, s. 1107. 
93 Se till exempel det så kallade Harley Davidson-fallet där polisen kritiserades för dålig planering av 

provokation, JO 2000/01 s. 118. 
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metoderna i lagtexten lätt ger en sådan bild.94 Dessutom kan det vara intressant att ställa 

frågan om endast provokationer som sker genom provköp är möjliga med stöd av 

tvångsmedelslagens 10 kap. 34 § eller om även andra former av bevisprovokationer kan 

komma ifråga. Dessa frågor hamnar däremot utanför uppsatsens syfte och lämnas därför 

öppna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Se till exempel tvångsmedelslagens 10 kap. 14 § förtäckt inhämtande av information eller 10 kap. 27 § 

täckoperationer. 
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5 Rättsverkningar av provokation  

5.1 Inledning  

Om en provokationssituation jämförs med ett traditionellt brottstillfälle kan en 

betydande skillnad upptäckas. I provokationssituationen är det en statlig myndighet, 

vars uppgift är att övervaka legalitet samt förebygga och utreda brott, som genom sina 

åtgärder lockar eller utmanar en person till en handling eller ett uttalande. Efteråt kan 

denna handling eller uttalandet komma att spela en avgörande roll för bedömningen av 

den provocerades straffrättsliga ansvar. Självklart är att det då kan vara orimligt eller 

orättvist att döma den provocerade fullt ut för den gärningen han gjort sig skyldig till, 

trots att alla formella krav för straffansvar är uppfyllda. 

 

Det faktum att polisen i sin brottsutredande verksamhet använt provokativa åtgärder 

torde därför i allmänhet komma att påverka den provocerades situation. 

Förutsättningarna för att kunna försvara sig och för domstolens ansvarsbedömning är 

knappast lika som för en person som inte har blivit provocerad. Dessutom är det 

sannolikt att provokationen på något sätt har påverkat den provocerades straffrättsliga 

ansvar. Om så anses vara fallet borde det rimligen beaktas vid brottmålsprocessen så att 

processen för den provocerade blir lika rättvis som för en person som inte har blivit 

utsatt för liknande åtgärder. I vilken utsträckning provokation ska beaktas beror på 

åtgärdernas allvar. Allvarliga åtgärder torde tala för att åtgärderna är att betrakta som 

otillbörliga, något som kan ses överensstämmande med den i uppsatsen ställda 

hypotesen om att det endast är otillbörliga provokationer som föranleder 

rättsverkningar.  

 

Däremot är det en svårare fråga att svara på hur beaktandet ska ske och rent juridiskt 

klassificeras så att beaktandet överensstämmer med rådande regler inom straff- och 

processrätten. Då det inte finns någon särskild lagstiftning med bestämmelser som anger 

hur provokativa åtgärder ska beaktas måste tolkningar av andra bestämmelser göras och 

slutsatser dras utifrån allmänna regler. I följande redogör jag för de olika sätten hur 

provokation kan ges betydelse då den provocerades straffrättsliga ansvar ska bedömas. 

Kapitlet är uppdelat så att var och en av de metoderna som presenterats i praxis tas upp 

under ett eget kapitel med underrubriker.   
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5.2 Grund för ansvarsfrihet för brott som provocerats fram 

5.2.1 Historiskt sett föranleder brottsprovokation inte ansvarsfrihet 

I sin mest långtgående form kan provokativa åtgärder leda till att någon förmås att begå 

ett brott som denne annars inte hade begått. Trots att en sådan typ av provokation inte är 

tillåten95 och att utgångspunkten för varje provokation ska vara att skaffa fram 

bevisning om den bakomliggande brottsligheten96 förekommer det i praxis många 

exempel på fall där polisens åtgärder fått ett annat utfall. Frånvaron av lagstiftning har 

därför tvingat domstolen att ta ställning till hur provokationen i sådana fall ska påverka 

den provocerades straffrättsliga ansvar. De alternativen som presenterats av domstolarna 

redogörs i kronologisk ordning i det följande. 

 

Historiskt sett har bedömningen av gärningsmannens straffrättsliga ansvar enligt svensk 

rätt i princip inte påverkats av det faktumet att denne begått sitt brott till följd av en 

brottsprovokation. Detta ställningstagande framkommer i ett flertal av äldre rättsfall 

från HD. Nämnas kan till exempel fallen NJA 1960 s. 522 och NJA 1985 s. 544. Det 

förstnämnda fallet gällde ett häleribrott som en skräddare ansåg sig ha blivit provocerad 

att fullfölja efter ett samarbete mellan en vaktförman och polisen. Skräddaren hade 

tillfrågat vaktförmannen om denne var intresserad av att förmedla en försäljning av ett 

antal obligationer som vaktförmannen misstänkte var stulna. På grund av sin misstanke 

tog vaktförmannen kontakt med polisen som bekräftade att obligationerna vara stulna. 

Ett samarbete mellan vaktförmannen och polisen inleddes vilket resulterade i att 

skräddaren, omedveten om att han agerade under polisens övervakning, sålde 

obligationerna till vaktförmannen varefter han greps för häleribrott. HD ansåg dock inte 

att de provocerande åtgärderna kunde ha någon inverkan på den provocerades ansvar för 

brottet. 

 

Samma synsätt bekräftades senare i rättsfallet NJA 1985 s. 544, trots att HD även 

lämnade utrymme för att beakta provokationen som ett skäl för en eventuell 

strafflindring i fall metoderna skulle framstå som uppenbart otillbörliga och innebära att 

någon begått ett brott som denne annars inte hade begått. Mer om strafflindring som ett 

sätt att beakta provokation under kapitel 5.4. 

                                                           
95 Se tidigare kapitel 3.5.1 och Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 9-15. 
96 Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 29. 
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5.2.2 Ursäktlig villfarelse 

Efter ett ytterligare fall från Högsta domstolen öppnades det däremot upp en liten 

möjlighet att i framtiden bedöma det framprovocerade brottet som helt straffritt. I 

avgörandet NJA 1989 s. 498 yttrade nämligen referenten Johan Munck sig om hur 

polisens agerande i provokationsfall kan ha inverkan på bedömningen av enskilda 

brottsrekvisit vid narkotikabrott. Munck uppmärksammade betydelsen av att 

narkotikalagstiftningen endast kriminaliserar olovlig befattning med narkotika, vilket 

innebär att en person som i syfte att lämna påträffad narkotika till polisen inte gör sig 

skyldig till något brott trots befattning med narkotikan. Med bakgrund av det sagda 

ställde Munck sig en fråga om inte även den provocerade ska gå fri från ansvar om 

gärningen inte uppfyller de objektiva kraven för straffbarhet. För att en gärning ska vara 

straffbart krävs det nämligen inte bara att det subjektiva kravet på uppsåt/oaktsamhet 

uppfylls, utan även att de objektiva kraven finns för handen.97 Genom att personen 

överlåter narkotikan till en polisman som denne tror vara en vanlig köpare menade 

Munck att denne egentligen inte begår någon brottslig handling. Detta eftersom 

gärningsmannen tror sig ha begått ett brott, men är i villfarelse angående vissa 

rättfärdigande omständigheter (att köparen är en polisman) som medför att gärningen 

inte utgör ett brott.98 Gärningsmannens bild av verkligheten överensstämmer inte med 

det riktiga. Det föreligger en avvikelse mellan det verkliga händelseförloppet och det 

som gärningsmannen föreställt sig, kravet på täckning är inte uppfyllt.99 I vanliga fall 

anses en villfarelse angående huruvida det föreligger en rättfärdigande omständighet 

utesluta uppsåt för att villfarelsen är av relevans för bedömningen om det föreligger en 

otillåten handling.100 Gärningsmannens bristande kännedom av rättfärdigande 

omständigheter ska inte bli belastande för denne. 

 

Munck ställde sig trots allt mot en sådan tolkning tills vidare eftersom 

narkotikabrottslingens syfte till skillnad från den i exemplet redovisade personen inte 

sammanfaller med ett ändamål som narkotikalagstiftningen söker tillgodose och kan 

därför inte läggas som grund till straffriheten. Han fortsätter att då syftet är brottsligt 

                                                           
97 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 58-68. 
98 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 358f. 
99 Se mer om täckningsprincipen i Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 323ff. och Jareborg, 

Allmän kriminalrätt, s. 334ff. 
100Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 328 och 343f. 
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och gärningsmannen är ovetande om att köparen är en polisman bortfaller skälen för att 

inte hänföra gärningen under narkotikastrafflagen.101 Det kan inte anses föreligga några 

motiverade skäl att tillåta gärningsmannens villfarelse om straffbarheten utgöra en 

ansvarsfrihetsgrund då hans avsikt med handlingen är brottslig. Med andra ord ska inte 

gärningsmannens felaktiga tro om att gärningen är straffbar kunna föranleda denne 

någon fördel då gärningen sedan visar sig vara straffri på grund av speciella 

omständigheter.  

 

5.2.3 Bristande materiell straffbarhetsbetingelse 

Den största omvändningen av rättsläget har däremot varit Europadomstolens 

avgöranden där betydelsen av polisens användning av provokativa åtgärder bedömts i 

ljuset av rätten till rättvis rättegång enligt Europakonventionens art. 6. Målet Teixeira de 

Castro kan ses som en första tendens på att provokation i vissa fall leder till att 

möjligheten att (fullt ut) fälla en person för det framprovocerade brottet inte finns, vilket 

därefter bekräftas i senare avgöranden.102 Genom utvecklingen i Europadomstolens 

praxis har det därför kommit att stå klart att den svenska återhållsamheten att inte alls 

beakta provokationen inte låter sig förena med Europakonventionen.103 Utvecklingen 

kan enligt Asp beskrivas som en övergång från en slags skälighetsorienterad och 

mycket restriktiv inställning till en mer generös och rättighetsbaserad inställning som 

ytterst kan leda till att brottsprovokationen anses undergräva rätten till en rättvis 

rättegång.104 

 

Högsta domstolen har genom sin dom i NJA 2007 s. 1037 uttalat vad Europadomstolens 

praxis innebär för de svenska förhållandena. Kortfattat är bakgrunden till rättsfallet 

följande. Vid ett rån mot Nationalmuseum stals tre kända konstverk; ”Konversation” 

och ”Ung parisiska” av Renoir och ”Självporträtt” av Rembrandt, av vilka den 

förstnämnda återfanns vid ett senare tillfälle. De två andra tavlorna hittades däremot 

inte. Det var först efter att en person (Bo. K-v) greps i USA och som uppgav sig ha 

tillgång till och vara beredd att lämna ifrån sig tavlorna, som utredningen kom vidare. 

Efter etablering av kontakter mellan amerikansk och svensk polis beslöts det att man 

                                                           
101 NJA 1989 s. 544, referent Johan Muncks yttrande. 
102 Se till exempel Vanyan mot Ryssland, Khudobin mot Ryssland och Ramanauskas mot Litauen. 
103 Asp, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, s. 779. 
104 Asp, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, s. 781. 



41 

 

skulle låta Bo. K-v under polisens ledning och kontroll söka kontakt med innehavarna 

av tavlorna och få till förhandlingar med dem. Det hela slutade med att polisen vid det 

planerade överlämnandet av tavlan ”Självporträtt” till den påstådde köparen, grep de 

inblandade personerna som innehaft tavlan. Samtliga inblandade åtalades därefter för 

grovt häleri, vilket de själva påstod att de inte skulle gjort sig skyldiga till om de inte 

blivit provocerade till detta genom polisen. Så befanns även vara fallet enligt domstolen 

som inte kunde se något som visade att de tilltalade skulle ha tagit befattning med den 

stulna tavlan om de inte provocerats till det genom polisens ingripande.105 I enlighet 

med Europadomstolens praxis ska sådana fall anses innebära att den tilltalade då redan 

från början och definitivt blivit berövad rätten till en rättvis rättegång, vilket ska 

föranleda att det straffrättsliga förfarandet ska avbrytas så snart som möjligt. På frågan 

hur de provokativa åtgärderna skulle beaktas i målet konstaterade Högsta domstolen 

därmed att polisprovokationen ska betraktas som en bristande materiell 

straffbarhetsbetingelse enligt svensk rätt, varför åtalet lämnades utan bifall.106     

 

Innebörden av det presenterade begreppet är kanske inte helt självklar och tydlig. 

Sammantaget kan en materiell straffbarhetsbetingelse sägas vara en förutsättning för att 

domstolen ska kunna fälla till ansvar för ett brott som i och för sig anses begånget.107 

Domstolen konstaterade nämligen klart och tydligt att ett brott hade begåtts trots 

provokationen, men att ansvar för brottet var uteslutet på grund av att det saknas någon 

annan materiell straffbarhetsbetingelse. Att ett brott är begånget är nämligen en 

nödvändig förutsättning för att ett straff eller annan brottspåföljd ska kunna ådömas, 

men inte tillräcklig som sådan.108 Straffbarhet förutsätter närmare bestämt att alla 

processuella krav, såsom att den tilltalade fortfarande lever, att alla 

åtalsförutsättningarna är uppfyllda och att domstolen i fråga är behörig att bedöma i 

målet.109 Därtill kommer de mer rena straffrättsliga förutsättningar om att allmänt 

erkända folkrättsliga grundsatser ska respekteras (BrB 2 kap. 7 §), underåriga inte ska 

dömas till någon påföljd (BrB 1 kap. 6 §) och reglerna för åtalspreskription ska beaktas 

(BrB 35 kap. 1-6 §§). Situationen där brottet förövats efter en polisprovokation ska 

                                                           
105 NJA 2007 s. 1037 (1057). 
106 Istället för att betrakta polisprovokationen som ett processhinder som föranleder att domstolen ska 

avvisa talan, se domskälen i NJA 2007 s. 1037 (1058). 
107 Asp, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, s. 783.  
108 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 37. 
109 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 17.  
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enligt HD bedömas som att en av de nödvändiga straffrättsliga förutsättningarna saknas, 

på samma sätt som om gärningen vore preskriberad eller förövad av en underårig. Exakt 

vilken förutsättning det ska sägas vara fråga om har jag svårt att förstå och läsa ur 

Högsta domstolens domskäl. Kanske handlar det om en förutsättning som inte 

uttryckligen finns reglerad eftersom inte själva användningen av provokation heller 

finns lagstadgad. Trots avsaknad av reglering ansåg domstolen att prövning av genom 

brottsprovokation begångna brott ska jämställas med hur preskriberade brott hanteras. 

Efter rättsfallet står det därför klart att i sådana fall där rätten till rättvis rättegång blivit 

oåterkalleligen undergrävd ska den framprovocerade gärningen inte åtalas och om så 

ändå görs ska åtalet lämnas utan bifall. 

 

5.3 Skäl att beakta provokationen bevisrättsligt  

5.3.1 Restriktiv bevisvärdering alternativt bevisförbud 

När det kommer till de mindre ingripande provokativa åtgärderna, som inte har 

inneburit att rätten till rättvis rättegång oåterkalleligen blivit undergrävd, finns det inget 

hinder mot att väcka åtal för ett brott som begåtts under provokation. Detta gäller först 

och främst sådana brott som inte är resultat av polisprovokation, det vill säga fall där 

polisens agerande kan beskrivas som passiv, men även för de framprovocerade 

gärningarna förutsatt att provokationen beslutats och genomförts på ett korrekt sätt.110 

Det handlar om en helhetsbedömning av rätten till rättvis rättegång, utrymme att lagföra 

ett framprovocerat brott måste finnas under förutsättning att provokationen beaktas i 

sådan omfattning att förfarandet som helhet kan betraktas som rättvist.111 

 

En annan sak är att det då kan finnas skäl att beakta provokationen på ett annat sätt vid 

brottmålsprocessen. Provokationen torde med stor sannolikhet ha någon påverkan på 

den provocerades ansvar för att det straffrättsliga förfarandet ska kunna anses förenligt 

med Europakonventionens art. 6. Hur provokation ska beaktas har det under åren 

framförts olika uppfattningar om i doktrin och rättspraxis. Synpunkterna kan 

sammanfattas att gå ut på att beakta provokationen som ett skäl för restriktiv 

bevisvärdering av den genom åtgärden framskaffade bevisningen eller som ett skäl för 

                                                           
110 Se Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 29. Frågan om sambandet med tillåtligheten diskuteras 

mera under kapitel 8.2.  
111 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 223f.  
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att helt förbjuda användningen av den framprovocerade bevisningen. Provokationen kan 

också utgöra en grund för strafflindring eller val av annan påföljd, inkluderande 

möjligheten att meddela påföljdseftergift.  

 

5.3.2 Bevisvärdering ska gälla i första hand  

Efter Högsta domstolens dom i målet NJA 2011 s. 638 (Mike-fallet) anses det vara 

klarlagt hur provokation ska beaktas vid fall som är att bedöma som 

bevisprovokation.112 Användningen av provokation ska enligt domstolen i första hand 

påverka värdet av den genom åtgärden framskaffade bevisningen, det vill säga beaktas 

genom en processuell väg.113 Avgörandet gällde, som tidigare redogjorts för i kapitel 

2.2, en situation där polisen genom infiltratören Mike pressade den för mordet 

misstänkta C.V. att berätta var kroppen av den försvunna kvinnan M.J. låg. Bakgrunden 

till fallet var att polisen trots fem års spaning inte hade lyckats återfinna kroppen eller få 

fram annan bevisning som i tillräcklig styrka talade för att C.V. låg bakom 

försvinnandet och det misstänkta brottet. I syfte att hitta kroppen eller få fram 

betydelsefull bevisning som talade för eller mot C.V.:s skuld beslöt polisen att 

infiltratören skulle skapa en vänskapsrelation med C.V. Infiltratören Mike skulle få 

C.V. att tro på en påhittad historia om hur viktigt det var att hitta kroppen för att C.V. 

inte skulle riskera sin egen säkerhet. Mike påtalade att en kriminell grupp var ute efter 

pengar som skulle utfalla enligt M.J:s livförsäkring förutsatt att kroppen hittades. Denna 

grupp (som i själva verket bestod av poliser) besökte sedan C.V:s bostad vid ett senare 

tillfälle i syfte att skrämma honom. Domstolen ansåg att dessa påtryckningar hade 

skapat en påtagligt hotfull situation för C.V. vilket i första hand skulle ges betydelse för 

bevisningens värde. Uppgifterna som framkommit under stark otillbörlig press ska 

enligt domstolen typiskt sett antas ha ett lågt bevisvärde, vilket ledde till att C.V:s 

uppgifter med innebörden att han tog på sig ansvaret för M.J:s död bedömdes som 

mindre betydelsefulla.114 Däremot ansågs provokationen inte påverka bevisvärdet av 

den rättsmedicinska utredningen på kroppen, trots att den möjliggjordes genom att 

                                                           
112 Med bevisprovokation menar jag här de provokativa åtgärder som syftar till att få fram bevisning om 

redan begånget eller pågående brottslighet, se kapitel 2.2. 
113 NJA 2011 s. 638 p. 24. 
114 Högsta domstolen drar denna slutsats med hänvisning till målet Bykov mot Ryssland, nr. 4378/02, den 

10 mars 2009, p. 102. 
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kroppen hittades som en följd av C.V:s uppgifter vid provokationen.115 Uppgifterna som 

provocerats fram ansågs som både otillförlitliga och otillräckliga varför andra 

omständigheter kom att få avgörande betydelse för fällande dom. Målet avgjordes 

genom en prövning av den rättsmedicinska utredningen och övrig bevisning som bestod 

av bland annat C.V.:s egen av domstolen konstaterad otrovärdig berättelse samt detaljer 

kring hur och var M.J:s kropp blivit nergrävd.  

 

Att betrakta provokationen som ett skäl för att en processuell sanktion i form av 

bevisnedvärdering kan sägas vara en typ av säkerhetsåtgärd. Det ligger i sakens natur att 

domstolen kan ha svårt att bilda sig en uppfattning av en bevisning som provocerats 

fram, vilket i sin tur kan lämna ett stort utrymme för missförstånd och feltolkningar. 

Risken att bevisets värde överskattas på grund av domarens subjektiva övertygelse är 

stor, trots att bevisvärderingen ska vara objektiv. Därför har det i praxis klart uttalats att 

sådan bevisning ska bedömas med extra stor försiktighet och inte ensam läggas som 

grund till en fällande dom.116 På detta sätt kan användning av kontroversiell bevisning 

tillåtas samtidigt som det säkerställs att det allmännas starka intresse av att utreda och 

lagföra brott inte drivs så långt att otillbörliga påtryckningarna från polisens sida 

förhindrar den enskildes möjlighet att försvara sig.117 Åtkomstsättet har alltså betydelse 

för bevisvärderingen, värdet av en bevisning anses vara begränsat om den har 

tillkommit på olaglig eller oetisk väg.118  

 

5.3.3 Förbud att använda oegentligt åtkommen bevis kontroversiellt 

5.3.3.1 Den fria bevisföringens starka ställning i svensk rätt 

Ett annat sätt att se till provokationen utifrån processrättslig synvinkel är att betrakta 

förekomsten av provokation som ett skäl för att bevisförbud ska gälla. Då ska bevisning 

som framskaffats genom otillåten provokation inte alls få åberopas i processen utan ska 

helt bortses ifrån. Bevisförbud är en mer långtgående typ av processuell sanktion än 

bevisvärderingen. 

 

                                                           
115 NJA 2011 s. 638 p. 28. 
116 Se bland annat Allan mot Storbritannien, NJA 2003 s. 323. 
117 Lavén, Hur domstolar bedömer i brottmål – om domare, rättegång, bevisning och påföljder, s. 82. 
118 Lavén, Hur domstolar bedömer i brottmål – om domare, rättegång, bevisning och påföljder, s. 63. 
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Ser man till Europadomstolens praxis kan det uppmärksammas att domstolen i princip 

inte uttryckt något förbud mot att använda bevisning som framkommit till följd av en 

åtgärd som strider mot Europakonventionen. Tvärtom har Europadomstolen konstaterat 

det vara en angelägenhet för nationella domstolar och lagstiftare att avgöra om det kan 

vara legitimt att åberopa sådan bevisning.119 I svensk nationell rätt har principen om fri 

bevisföring, dvs. att det inte finns någon begränsning vad gäller vilken bevisning som 

får åberopas och läggas fram under en rättegång, sedan länge gällt som huvudregel.120 I 

RB 35 kap. 1 § 1 st. slås därför inte bara principen om fri bevisföring fast utan även om 

fri bevisvärdering. Det som helt saknas i RB är alltså regler som anger möjligheten att 

begränsa användning av eller att helt avvisa oegentligt åtkommen bevisning i 

brottmål.121 En sådan bevisanskaffning kan alltså inte motverkas genom processuella 

sanktioner av bevisföringskaraktär.122 Om åtkomsten eller bevisets ursprung ändå anses 

behöva tillmätas någon betydelse, kan det ske genom att domstolen i sin fria 

bevisprövning tar hänsyn till förhållandet (se föregående kapitel), men inte till om 

beviset ska tillåtas eller inte. Risken att domstolen missbedömer bevisningen på grund 

av anskaffningssättet utgör därför inte heller ett skäl för att avvisa bevisning, men kan 

förhindras genom att den ges lägre bevisvärde.123 Stort genomslag av principen om fri 

bevisföring har motiverats genom att denna på bästa sätt möjliggör materiellt riktiga 

domar.124  

 

Effekten av principen om fri bevisföring visar sig tydligt även i svensk rättspraxis. Det 

kanske mest kända svenska rättsfallet där HD hade att bedöma frågan är 

laboratorieassistentfallet, NJA 1986:489. Blodprov taget av en laboratorieassistent som 

inte var legitimerad sjuksköterska åberopades som bevisning mot en man som åtalats 

för rattfylleri. Trots att blodprovet hade tagits i strid med regeln i RB 28 kap. 13 §, som 

ställer krav på att blodprov ska tas av en läkare eller legitimerad sjuksköterska, fick det 

läggas fram som bevisning. Däremot medförde åsidosättande av regeln att bevisvärdet 

                                                           
119 Se NJA 2011 s. 638 p. 17 med hänvisningar till Europadomstolens praxis i målen Schenk mot 

Schweiz, p. 46, nr. 10862/84, den 12 juli 1988 och P.G. mot Storbritannien, nr. 44787/98, den 7 maj 

1997. 
120 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 34.  
121 Det kan uppmärksammas att vissa undantagsregler finns t.ex. i RB 35 kap. 7 § p. 1-5, men som inte är 

tillämpliga på bevisning som framkommit genom otillåtna åtgärder. 
122 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 37.  
123 Se tidigare kapitel 5.3.2 om bevisvärdering. 
124 NJA 2011 s. 638 p. 18.  
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ansågs vara lägre än annars för sådana prov. Slutsatsen blev densamma även i det ovan 

refererade Mike-fallet NJA 2011 s. 638, där den misstänktes erkännande nedvärderades, 

samt i Nedre Norrlands hovrätts fall RH 2010:62 (Gävle mordbrand). Båda fallen gällde 

genom provokation anskaffad bevisning. Att betrakta provokation som ett skäl för 

bevisförbud kan alltså konstateras vara främmande för svensk rätt.    

 

5.3.3.2 Europakonventionen som ett hinder att använda ett bevis 

Att begränsa eller förbjuda användning av en bevisning som framkommit genom 

provokation är som konstaterats ovan inte möjligt enligt svensk rätt. Varför det är fallet 

förklarar Asp med att ett bevisförbud inte är en adekvat följd av otillåten provokation 

eftersom det otillbörliga i sammanhanget inte egentligen är bevisningen utan varför 

brottet har genomförts. Då utgår han ifrån att det är fråga om brottsprovokation där det 

oftast är själva brottet i sig som har tillskapats på ett otillbörligt sätt, provocerats fram, 

inte bevisningen.125 Jag håller däremot inte helt med vad gäller Asps resonemang. Trots 

att själva bevisningen inte i sig kan anses vara otillbörlig kan den mycket väl ha 

anskaffats genom metoder som anses otillbörliga, utan att ett brott har provocerats fram. 

Ser vi till exempel till fallet med infiltratören Mike kan polisens åtgärder nog jämställas 

med utpressning. Det Högsta domstolen uttalade i fallet var att ett rent undantag med 

innebörden att ett bevis inte får läggas fram kan bli aktuell om bevisningen skaffats 

fram till exempel i strid med ett absolut förbud mot tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning i Europakonventionens art. 3.126 Innebörden kan därför 

anses vara att bevisförbud kan komma ifråga, men endast i extrema fall, då metoderna 

varit väldigt långtgående och olämpliga sett utifrån rättighetssynvinkel.127 Med hänsyn 

till den misstänktes ställning som ett subjekt i förfarandet med vissa rättigheter kan det 

vara motiverat att bevisförbud kommer ifråga. Bevisförbud kan på så sätt vara en 

adekvat följd av otillåten provokation, oavsett om det är fråga om bevis- eller 

brottsprovokation. Däremot ska förekomsten av provokation inte påverka till exempel 

                                                           
125 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 220f.  
126 NJA 2011 s. 638 p. 24. Se vidare Europadomstolens avgörande Jalloh mot Tyskland, nr. 54810/00, 

den 11 juli 2006, där domstolen konstaterar att artikel 3 kränkningar i fall av tortyr alltid medför hinder 

mot att uppta beviset. 
127 Noteras kan att rättegångsbalken också innehåller en bestämmelse i 23 kap. 12 § som förbjuder vissa 

tillvägagångssätt vars syfte är att genom vilseledande, skrämsel, hot eller dylikt få fram information med 

betydelse för brottsutredningen. Förbudet kan däremot inte enligt ordalydelsen anses innebära något 

hinder för att uppta bevisningen i rättegången.  
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vittnesuppgifterna från ett oberoende vittne som råkat se brottet eftersom bevisningen 

inte alls uppstått till följd av provokationen.  

 

Trots Europadomstolens uttalande om att användning av bevisning som kommit fram 

genom okonventionella metoder är ett nationellt intresse, kan det alltså finnas 

situationer där även Europakonventionen ställer upp ett hinder för att använda ett sådant 

bevis. Inte endast kränkningar av art. 3 är av intresse, utan såsom Lundqvist ser det även 

om det skett en kränkning av Europakonventionens art. 6.128 Med hänvisning till 

Europadomstolens dom i fallet Jalloh mot Tyskland konstaterar Lundqvist att 

Europadomstolen slagit fast ett rättsligt samband mellan upptagandet av ett bevis som 

åtkommits i strid med skyddet av mänskliga rättigheter vid rättegång och en kränkning 

av konventionens art. 6. Därmed kan åtkomstsättet ha betydelse för om art. 6 blivit 

kränkt och vidare för frågan om beviset ska kunna tas upp vid rättegången.129 Såvitt 

avser tillvägagångssättet utgår Europadomstolen vid sin prövning av bevisförbudet från 

en avvägningsmodell där ett allmänt intresse av lagföring och brottets svårhetsgrad vägs 

mot den enskildes intresse av skydd för sina rättigheter och att bevis samlas på ett 

lagligt sätt. Däremot behövs ingen avvägning om kärnegenskaperna av den tilltalades 

rättigheter allvarligt åsidosätts, eftersom bevisförbudet då alltid gäller.130 Vid en sådan 

bedömning ska det enligt domstolen tas hänsyn till tre olika omständigheter; (i) typ av 

tillvägagångssätt och graden av tvång, (ii) om det finns en procedur för detta 

tillvägagångssätt som dessutom har garantier för rättssäkerhet och (iii) huruvida den 

åtkomna bevisningen kommit till användning.131 Men även kränkningar av rättigheter 

under andra artiklar av Europakonventionen har befunnits vara av betydelse för 

bedömningen om rätten till rättvis rättegång blivit kränkt.132 Ifrågasättas kan med stöd 

av det ovan framförda om Högsta domstolens bedömning i fallet NJA 2011 s. 638 

verkligen är konventionsenlig. HD utgår i sin prövning att Europakonventionen inte 

ställer några principiella hinder mot att bevisning som skaffats fram genom provokation 

                                                           
128 Se Lundqvist, Bevisförbud i rättspraxis, s. 40 med hänvisning till Europadomstolens avgörande 

Schenk mot Switzerland, nr. 10862/84, den 12 juli 1988, p. 45. 
129 Lundqvist, Bevisförbud i rättspraxis, s. 48ff.  
130 Lundqvist, Bevisförbud i rättspraxis, s. 48 med hänvisning till Europadomstolens avgörande Jalloh 

mot Tyskland, nr. 54810/00, den 11 juli 2006, p. 105-109. 
131 Jalloh mot Tyskland, nr. 54810/00, den 11 juli 2006, p. 117. 
132 Lundqvist, Bevisförbud i rättspraxis, s. 48 och 75. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["10862/84"]}
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åberopas, med undantag för situationer som faller under art. 3.133 Som vi sett kan 

däremot även kränkningar av art. 6 ge anledning till att bevisförbud ska inträda, något 

som inte prövats av Högsta domstolen. Ett reducerat bevisvärde eller straffrabatt för den 

dömde förhindrar inte den kränkning av fri- och rättigheter som kan ha aktualiserats.134   

 

5.3.3.3 Det relativa bevisförbudet i RB 27 kap 21a § 3 st. ett steg mot en ny utveckling  

Även om straffprocessuella sanktioner inte traditionellt har setts som ett lämpligt sätt att 

förhindra felaktig myndighetsutövning kan den nya bestämmelsen om interimistiska 

beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation eller hemlig kameraövervakning i RB 27 kap. 21a § 3 st. 

också ge anledning att tro situationen ändrats. Bestämmelsen anger att om rätten vid sin 

prövning av åklagarens interimistiska beslut finner att det saknats skäl för åtgärden, får 

de inhämtade uppgifterna inte användas i en brottsutredning till nackdel för den som har 

omfattats av åtgärden. Alltså förbjuds användning av bevisning som framkommit 

genom otillbörliga åtgärder, trots att det i svensk rätt tidigare inte ställts några formella 

krav på bevisning. Att ett bevisförbud gäller går det däremot inte direkt att tala om, 

eftersom det synes vara tänkt att regeln ska få genomslag vid ett tidigare skede, vid 

förundersökningen. Då blir någon bevisföring i domstol aldrig ens aktuell.135 Indirekt 

kan det däremot bli en fråga om bevisförbud såsom jag ser det eftersom bevisningen är 

förbjuden om den inte tagits fram i föreskriven ordning (relativt bevisförbud). Den 

valda lösningen liknar det amerikanska sättet där användningen av otillåtna metoder 

förebyggs genom att resultatet av sådant arbete inte accepteras i rättstillämpningen. 

Trots att ett liknande synsätt tidigare funnits vara främmande för svensk rätt kan det 

kanske vara så att vi är på väg mot ett system där inte bara möjligheten att beivra brottet 

står i fokus utan även möjligheten att stärka den enskildes rättssäkerhet.136 Frågan är om 

inte liknande förbud för användning skulle vara att föredra även för bevisning som 

anskaffats genom otillbörlig provokation. Så länge polisens möjligheter att använda 

                                                           
133 Se p. 18-19, 24 och 26 i avgörandet.  
134 Lundqvist, Bevisförbud i rättspraxis, s. 66. 
135 Se prop. 2013/14:237 s. 144 och Fitger m.fl. Rättegångsbalken (28 april 2015, Zeteo), kommentaren 

till 27 kap. 21a §.  
136 Se Axberger, Brottsprovokation, s. 64f om s.k. ”fruits from a poisoned tree” resonemang enligt vilken 

bevisning som åtkommits på ett otillåtet sätt inte får användas i processen. Myndighetsöverträdelserna 

bestraffas genom processuell sanktion. Svensk rättstradition framhåller däremot vikten av att kunna 

utreda brott och att felaktig myndighetsutövning kan förhindras med straffansvar för tjänstefel.  
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provokativa åtgärder kvarblir oreglerade kan det dock vara problematiskt att införa ett 

sådant bevisförbud. Bevisförbudets för- och nackdelar diskuteras i viss omfattning 

vidare under kapitel 7.4.  

 

5.4 Grund för strafflindring eller annan påföljd 

Den straffrättsliga lösningen på förekomsten av provokativa åtgärder är att beakta 

provokation som ett skäl för strafflindring. Möjligheten att beakta en omständighet som 

billighetsskäl vid påföljdsbestämningen finns stadgad i BrB 29 kap. 5 §, närmare 

bestämt 9 p. Den generalklausulliknande bestämmelsen i 9 p. anger att rätten ska vid 

straffmätningen beakta om det föreligger någon annan omständighet som påkallar att 

den tilltalade ska få ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. Likt de andra 

omständigheterna som nämns under punkterna 1-8, ska den angivna omständigheten 

vara lika tungt vägande och hänförlig till gärningsmannens person alternativt till tiden 

efter brottet.137 Om en sådan omständighet som avses i paragrafen föreligger kan den få 

betydelse inte bara för straffets storlek, utan även för påföljdsvalet. En annan påföljd 

kan nämligen väljas (BrB 30 kap. 4 §) eller ingen alls i fall rätten bedömer det vara 

uppenbart oskäligt att döma till påföljd och meddelar påföljdseftergift (BrB 29 kap. 6 

§).    

 

Om förekomsten av provokativa åtgärder ska falla in under punkten 9 är däremot den 

största frågan, då det förutsätts att omständigheten, det vill säga provokationen, ska vara 

hänförlig till gärningsmannens personliga situation eller något som inträffat efter 

brottet. Asp anser att provokation inte utgör en sådan omständighet, eftersom det inte 

rör själva gärningen, varför det är svårmotiverat att tillåta tillämpningen av 

bestämmelsen på provokationsfall.138 Trots detta kan HD tyckas ha gjort en 

analogitolkning av bestämmelsen i avgörandet NJA 2011 s. 638 och hänvisat till BrB 29 

kap. 5 § 9 p. (dåvarande 8 p.) som stöd för att döma till lindrigare påföljd. 

Ställningstagandet har dock inte tydligare motiverats i förhållande till de allmänna 

överväganden som anses ligga till grund för bestämmelsen och i förhållande till de 

övriga omständigheter som anses omfattas av bestämmelsen.139 Därför går det inte att 

                                                           
137 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 319 och prop. 1987/88:120 s. 96.  
138 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 319. 
139 Ågren, JT 2011/2012 nr 4, s. 916 (s. 924f.). 



50 

 

dra några närmare slutsatser varför domstolen kommit fram till slutsatsen att sänka 

straffvärdet med två år just i det här fallet. Däremot kan man se till frågan om det finns 

liknande systematiska skäl för strafflindring som för punkterna 1-8. Det som i grund 

och botten ligger bakom bestämmelserna är att vi på något sätt tycker synd om 

gärningsmannen. Anledningen kan vara att gärningen medfört andra negativa följder 

(sanktionskumulation), att vissa goda gärningar måste kunna tillgodoräknas till 

gärningsmannens fördel eller att behovet att ingripa straffrättsligt minskat.140 Kanske 

kan det vara så att domstolen helt enkelt tyckt synd om gärningsmannen som till följd 

av provokationen blivit dömd för brottet? Att C.V. pressats att lämna negativa uppgifter 

om sig själv trots rätten att inte bli tvingad att yttra sig mot sin vilja (right to silence), 

kan mycket väl ha utgjort en grund för att domstolen känt skuldkänslor för C.V. och 

velat kompensera kränkningen genom val och bestämning av påföljd. En 

analogitolkning av BrB 29 kap. 5 § 9 p. kan alltså aktualiseras i fall de otillbörliga 

inslagen av provokation lett till en kränkning av Europakonventionens art. 6. Kravet på 

hur otillbörliga metoderna ska anses behöva vara har under åren till viss del mjukats 

upp i rättspraxis. Det tidigare kravet på uppenbart otillbörligt (NJA 1985 s. 544) har 

bytts ut mot att åtgärderna på ett mer avsevärt sätt ska ha försvagat den misstänktes rätt 

att tillvarata sina rättigheter (NJA 2007 s. 1037).141 Nämnas kan att det idag efter en 

lagändring142 som trädit i kraft den 1 april 2015 finns en uttrycklig bestämmelse i BrB 

29 kap. 5 § 5 p. som anger gärningsmannens medverkan till utredning av egen 

brottslighet som ett av billighetsskälen. Huruvida det i fortsättningen finns en möjlighet 

att i provokationssituationer tillämpa bestämmelsen på det sättet Högsta domstolen gjort 

i avgörandet NJA 2011 s. 638 behandlas under de lege ferenda-diskussionen i kapitel 

7.3.    

 

Att anse provokationen som en omständighet som i sista hand ska beaktas i alla fall vid 

straffmätning och påföljdsvalet är ganska vanligt förekommande.143 Det behöver 

emellertid inte betyda att lösningen på något sätt är sämre än de andra. Dessutom kan 

det bli aktuellt som i fallet NJA 2011 s. 638 att beakta användningen av provokativa 

                                                           
140 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 319f.  
141 Se hovrättens domskäl i avgörandet RH 2010:62 under rubriken Påföljd och straffmätning. 
142 Se prop. 2014/15:37 s. 16-26. 
143 Se till exempel NJA 2007 s. 1037 och Asp, Om brottsprovokation och dess betydelse för den 

provocerades ansvar, s. 779 (s. 785). 
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åtgärder både vid bevisvärderingen och straffmätningen. Det ena verkar inte utesluta 

den andra, och så tycker jag inte heller ska vara fallet.   

 

5.5 Sammanfattning och slutsatser av kapitel 5 

Det ovanstående kapitlet skulle kunna sammanfattas med ett konstaterande om att det 

enligt dagens gällande rätt är klart att polisens användning av någon typ av provokativ 

åtgärd ska kunna tillmätas betydelse vid domstolen. Att inte någon hänsyn alls tas till 

förekomsten av provokation anses vara oförenligt med Europakonventionen. Det 

oförenliga består främst av situationer där rätten till rättvis rättegång anses vara föremål 

för kränkningar, som ska kompenseras genom att provokationen ges rättsverkningar. 

Kompensation är motiverad för att rättigheten till rättvis rättegång är fastslagen och 

någorlunda klar till skillnad mot själva lagreglering kring hur provokativa åtgärder 

enligt nationell rätt ska få användas. Vilken typ av kompensation som då är rimlig beror 

på kränkningens allvar, om hela rätten till rättvis rättegång efter en helhetsbedömning 

ansetts blivit oåterkalleligen undergrävd eller endast delar av rättigheten. De alternativa 

rättsföljderna utgår alltså ifrån en bedömning av hur kränkningen av art. 6 ser ut, 

huruvida provokationen är att betrakta som bevis- eller brottsprovokation är inte av 

betydelse.144 Viktigt är istället att beakta de olika parametrar som är av betydelse vid 

bedömningen om rättigheten blivit kränkt. Om provokationen varit så långtgående att 

polisen förmått någon att göra sig skyldig till ett brott denne annars inte hade begått, ska 

det straffrättsliga förfarandet läggas ner. Inget åtal ska väckas eller om så redan skett 

ska det lämnas utan bifall med stöd av bristande materiell straffbarhetsbetingelse. Rätten 

till en rättvis rättegång har då helt undergrävts som en direkt följd av provokationen. 

Om rättigheten däremot mera indirekt blivit undergrävd till följd av provokativa 

åtgärder, kan nedvärdering av det aktuella beviset tillsammans med strafflindring eller 

val av annan påföljd avhjälpa den kränkning som provokationen inneburit.145 Likaså 

kan det finnas provokationer som över huvud taget inte bör påverka den provocerades 

ansvar eftersom någon kränkning inte alls har förekommit eller har varit av mycket 

                                                           
144 Jämför BRU:s förslag i SOU 2003:74, Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 och Riksåklagarens 

riktlinjer 2007:1 vilka endast tar sikte på brottsprovokation. 
145 Såsom jag kan tolka det är Jack Ågren och Petter Asp inne på samma spår vad gäller betydelsen av 

kränkningens allvar som avgörande omständighet för bestämmande av rättsverkningarna. Se Ågren, 

Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som billighetsskäl, s. 924f och Asp, Om brottsprovokation 

och dess betydelse för den provocerades ansvar, s. 785f.  
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lindrigt slag.146 I de flesta fall torde det däremot finnas anledning att beakta 

provokationen på något av ovan angivna sätt, det vill säga genom bevisvärdering, 

strafflindring eller val av påföljd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Se bland annat NJA 1985 s. 544, NJA 2007 s. 1037 samt Asp, Om brottsprovokation och dess 

betydelse för den provocerades ansvar, s. 785f. 
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6 Möjligheterna att beakta provokation enligt 

finsk rätt 

6.1 Inledning 

I kapitel 5 har jag redogjort hur svenska domstolarna tagit ställning till frågan om 

huruvida provokationen ska tillmätas någon betydelse vid bedömningen av den 

provocerades ansvar. Den svenska rättspraxisen är relativt omfattande och har i många 

hänseenden sin grund i Europadomstolens uttalanden. Däremot har lagstiftaren inte 

direkt tagit ställning till hur provokation ska beaktas. Det har den finska lagstiftaren 

gjort, trots att några bestämmelser härom inte finns. Följande avsnitt utgör en ny inblick 

i den finska rätten, denna gång utifrån frågan hur provokation behandlas enligt finsk rätt 

när den provocerades ansvar ska bedömas. Avsnittet syftar därmed att ge läsaren en 

utvidgad vy om rättsverkningarna av provokation.  

 

6.2 Allmänna bestämmelser om straffansvar är styrande 

Ser vi till den finska lagstiftningen kan det först konstateras att det vid införandet av 

regleringen om provköp och infiltration underligt nog inte togs upp några speciella 

bestämmelser om hur polisens eller den provocerades ansvar ska påverkas av att polisen 

använt okonventionella metoder. Därför är allmänna bestämmelser om straffansvar och 

principer framtagna i doktrin och praxis styrande för hur den provocerades ansvar ska 

bedömas även i Finland (jfr. kapitel 5). 

 

Stöd för att det ändå varit tänkt att den provocerade inte alltid ska vara fullt 

straffrättsligt ansvarig i provköpsituationer (se kapitel 4.3) eller att provokation kan 

komma att beaktas som förmildrande omständighet vid straffmätning, kan hämtas från 

den finska regeringens proposition HE 34/1999 vp. I propositionen nämns det 

uttryckligen att tanken bakom provköp är att ingen ska bli straffrättsligt ansvarig endast 

på grund av provköp som initierats av polisen. Samtidigt kan ingen undvika de 

straffrättsliga konsekvenserna av sin gärning endast på den grunden att denne varit 

föremål för polisens åtgärder, om denne gjort sig skyldig till brottet på eget initiativ.147 

                                                           
147 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 20. 
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Detta synsätt utgår ifrån att avgörande för den provocerades straffansvar är ett samband 

mellan provköpserbjudandet och den provocerades beslut att begå brottet. Om det kan 

konstateras att det finns en koppling, borde den provocerade vara fri från straffansvar. 

Det sagda överensstämmer med vad som anses gälla i Sverige.148 Ställningstagandet 

motiveras som naturlig och förståelig, eftersom det huvudsakliga syftet med provköp 

inte är att få de provocerade dömda för straffrättsligt ansvar utan att i så stor 

utsträckning som möjligt få bort olaglig narkotika från marknaden.149  

 

Som ett exempel på hur straffriheten inom ramen för den gällande rätten ska kunna 

förverkligas ger regeringen de allmänna bestämmelser om åtalseftergift150 och 

påföljdseftergift som kan tänkas att bli tillämpliga på ett provköp. Om föremålet av 

köpet endast består av ett litet narkotikaparti ska åklagaren enligt propositionen med 

stöd av lagen om rättegång i brottmål (11.7.1997/689) 1 kap. 7 § 1 p. välja att inte väcka 

åtal. Detta för att bestämmelsen ger stöd för att åtalsunderlåta ett brott som förväntas 

medföra endast böter och som efter en helhetsbedömning anses vara ringa med hänsyn 

till dess menlighet eller den misstänktes skuld. Propositionsuttalandet kan tolkas som att 

framprovocerade ringa narkotikaköp inte innebär någon större skada och tyder på 

mindre skuld hos gärningsmannen. Även en åtalseftergift kan komma ifråga om den 

omständigheten att polisen utmanat till brottet kan anses falla in under begreppet andra 

omständigheter i lagen om rättegång i brottmål 1 kap. 8 § 1 p. I likhet med de svenska 

billighetsskälen räknas det i punkten 1 upp omständigheter som till exempel den 

misstänktes övriga handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av sin gärning, 

den misstänktes personliga förhållanden och gärningens övriga följder för den 

misstänkte som skäl för åtalsunderlåtelse. Uppräkningen av omständigheter är inte 

uttömmande, begreppet andra omständigheter lämnar ett visst utrymme för att beakta 

även andra typer av omständigheter. Vilka dessa är har den finska lagstiftaren närmare 

inte tagit ställning till enligt vad jag kunnat notera.  

 

Om åtal ändå väcks kan domstolen välja att avstå från att döma ut straff om någon av 

grunderna i strafflagens 6 kap. 12 § är för handen. Grunderna liknar här de i lagen om 

                                                           
148 Se avsnitt 3.5.2 och 5.2. Polisen får inte genom provokation väcka en brottslig vilja.  
149 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 21. 
150 Enligt Nationalencyklopedin anses med åtalseftergift detsamma som åtalsunderlåtelse, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5talseftergift, (den 29 maj 2015). 
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rättegång i brottmål 1 kap. 7 och 8 §§ och tar upp till exempel den omständigheten att 

gärningen efter en helhetsbedömning anses vara ringa med hänsyn till dess menlighet 

eller den misstänktes skuld. Dessutom kan ”brottet av särskilda skäl som hänför sig till 

gärningen eller gärningsmannen jämställas med en ursäktlig gärning” och ligga som 

grund till domseftergift, strafflagen 6 kap. 12 § 3 p. Enligt den i propositionen förda 

kommentaren kan flera av punkterna bli aktuella i situationer som denna.151  

 

Andra sätt att beakta provköpet är att ge det en rättsverkan vid straffvärdebedömning 

eller vid straffmätningen. I propositionen lyfts det upp den allmänna principen för 

bestämmande av straff som anges i den finska strafflagens 6 kap. 4 § med följande 

lydelse:  

 

Straffet skall mätas ut så att det står i ett rättvist förhållande till hur skadligt och 

farligt brottet är, motiven till gärningen samt gärningsmannens av brottet 

framgående skuld i övrigt. 

 

Med hänvisning till bestämmelsen kan det vid bedömning av skadlighet och farlighet av 

en gärning som utförts på grund av provköp beaktas att gärningen kommit till stånd som 

en följd av polisiär maktutövning och i alla fall delvis under polisens övervakning. 

Dessutom kan det faktumet att brottsobjektet eller ämnet kommer till polisens 

befattning genom beslag förminska straffvärdet av gärningen. Vidare kan den 

misstänktes subjektiva skyldighet vid straffmätningen förminskas om det med hänsyn 

till framkomna omständigheter är uppenbart att provköpet påverkat gärningens 

straffvärde på ett förmildrande sätt.152 

 

6.3 Provköp som inte kommer fram kan omöjligen beaktas 

I stor utsträckning motsvarar alltså det finska förhållningssättet det svenska vad gäller 

rättsverkningar av provokation.153 Det som enligt mig förefaller underligt är att frågorna 

inte verkar ha fått lika stor uppmärksamhet som i Sverige, vilket gör att diskussionen på 

området är rätt så liten. Förklaringen till varför så är fallet kan vara att användningen av 

                                                           
151 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 22. 
152 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp s. 21f. 
153 Begreppet provköp anser jag att faller in under vad som kan betraktas som provokation därav ordvalet.  
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provköp som polisiär metod i brottsutredning inte kommer fram, utan kvarblir som en 

information endast de inblandade poliserna är medvetna om. Det i sin tur kan komma att 

strida mot rätten till rättvis rättegång i enlighet med Europakonventionens art. 6 

eftersom den tilltalade då fråntas sin möjlighet att med hjälp av allt tillgängligt 

bevismaterial bevisa att denne begått brottet som en följd av polisens provokation. 

Dessutom har inte domstolen heller tillräcklig information för att kunna bedöma det 

hemlighållna materialets betydelse för den tilltalades försvar.154 För att undvika risken 

för kränkning av art. 6 verkar huvudregeln ha blivit att information framskaffad genom 

provköp inte används som grund för åtalsbeslutet eller som bevisning i rättegången, 

utan endast vid bestämmande av polisåtgärdernas riktning.155 Detta är fallet eftersom 

förvaltningsutskottet med hänvisning till finska grundlagsutskottets yttrande (PeVL 

5/1999 vp) ansett att en bedömning av förenligheten med art. 6 inte anses bli aktuell om 

information framskaffad genom provköp inte åberopas som bevisning.156 Med andra ord 

hemlighåller polisen användning av provköp från de berörda parterna. 

 

Ifrågasättas kan, såsom biträdande justitieombudsmannen Jussi Pajuoja gjort, om det 

verkligen kan vara så att provköp som sedan år 2002 använts i tiotals ärenden endast 

kommit att få en vägledande roll i förundersökningen eftersom åtgärderna inte blivit 

avslöjade i själva rättegången. Det ter sig märkligt om det inte i något av de här fallen 

har kommit att visa sig ett behov för att använda den framskaffade informationen som 

bevisning.157 Efter en ändring (PKL 806/2011 och ETL 805/2011) av tvångsmedels- 

och förundersökningslagen158 är det dock nu reglerat att den misstänkte utan ogrundad 

fördröjning då förundersökningen är klar ska informeras om provköpsåtgärder som varit 

riktade mot denne, tvångsmedelslagen 10 kap. 60 § 2 st. Efter lagändringen ser det ut att 

vara huvudregel att föremålet för provköpet ska bli informerad och närmast som ett 

undantag att inte informera denne, detta oavsett om den framskaffade informationen 

                                                           
154 Se Finlands riksdags justitieombudsmans verksamhetsberättelse för året 2011 s. 110ff samt 

Europadomstolens avgörande om partsinsyn i fallet V mot Finland (nr. 40412/98, den 24 april 1998) som 

liknade provköpssituationen. I fallet hade den tilltalade inte fått tillräcklig information om polisens 

inblandning och om de spaningsmetoder som använts. Sammantaget konkluderade Europadomstolen 

därför att V på grund av otillräcklig information inte hade haft möjlighet att försvara sig genom att 

angripa de åtgärder han varit utsatt för från polisens sida. Slutsatsen blev att artikel 6.1 i konventionen 

hade kränkts. 
155 Fredman, Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä, s. 46ff. 
156 Finska förvaltningsutskottets utlåtande HaVM 17/2000 vp.  
157 JO:s beslut den 7 september 2010, Dnr 571/2/08.  
158 Förundersökningslagen (22.7.2011/805). 
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kommer att användas som bevisning eller inte. Därför borde det så småningom bli 

aktuellt för de finska domstolarna att ta ställning till hur den provocerades ansvar ska 

påverkas av provköpet, trots att de hittills inte verkar ha behövt göra det. 
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7 Rättsverkan av provokation de lege ferenda 

7.1 Inledning 

I kapitel fyra har jag redogjort för de olika metoderna hur polisens användning av 

provokativa åtgärder i rättspraxis påverkat bedömningen av den provocerades ansvar. 

För att exemplifiera olika situationer har ett antal rättsfall tagits upp. Eftersom någon 

lagstiftning över huvud taget inte finns för provokativa åtgärder har praxis fått bilda ett 

system för beaktande av den omständigheten att den misstänkte utmanats till en 

handling eller uttalande som är belastande för denne. I det här kapitlet behandlar jag 

frågan om huruvida dessa lösningar är tillfredställande och diskuterar vilka för- och 

nackdelar som finns med att beakta provokationen på ett visst sätt. Samtidigt beskrivs 

några andra tänkbara sätt hur provokation kan ges en rättsverkan.  

 

7.2 Motivering av brottsprovokationer som straffria 

7.2.1 Tillkännagivandet enligt gällande rätt 

Provokationer som lett till att ett brott som den misstänkte annars inte hade gjort sig 

skyldig till provocerats fram är de mest diskuterade vad kommer till den provocerades 

ansvar. Att den misstänkte inte ska bli straffad för en sådan gärning faller sig självklart 

och naturligt enligt mig. Såsom Asp skriver motiverar enbart ett rent auktoritetsskäl det 

att brottsprovokationer159 inte ska leda till någon påföljd.160 Polisens uppenbart 

otillbörligt maktmissbruk ska inte leda till någon påföljd. Asp tar även upp andra 

sakskäl som stödjer resonemanget, och vilka jag utan problem kan hålla med om. Han 

argumenterar bland annat att polisprovokationer som statligt styrda överträdelser av 

straffbud kan ses som ”ett utnyttjande av straffbuden i strid med de förutsättningarna på 

grundval av vilka de kan legitimeras”. Kriminalisering av vissa gärningar på grund av 

innefattande risker är en sak, samtidigt som det att staten framprovocerar en sådan 

gärning och har fullständig kontroll över att några risker eller fara inte föreligger är en 

annan.161 Skäl för att straffa handlandet bortfaller i och med att polisen förser den 

misstänkte med skäl att bryta mot straffbuden och har kontrollen över handlandets 

                                                           
159 Begreppet används här för att förtydliga att resonemanget endast är tillämplig för provokationer som 

leder till att den misstänkte begår ett brott denne annars inte hade begått. 
160 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 308. 
161 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 312. 
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farlighet.162 Dessutom görs det ett avsteg ifrån straffrättens allmänna karaktär som 

repressiv till att vara preventiv genom att straffrätten används för att eliminera faror i 

förväg istället för att bestraffa en redan begången handling.163 Att framprovocerade brott 

inte leder till någon påföljd är alltså rimligt och en försvarlig lösning. 

 

Svårare är det, som framhållits även tidigare, att motivera på vilken grund det 

framprovocerade brottet ska behandlas på det ovan angivna sättet och välja det 

lämpligaste sättet. Vissa förklaringar går ut på att argumentera att ett brott 

överhuvudtaget inte har förövats eftersom alla brottsförutsättningarna inte är uppfyllda, 

medan andra på rättsstatliga grunder avstår ifrån att utdöma någon påföljd.164 

 

I och med Högsta domstolens avgörande i fallet NJA 2007 s. 1037 ska det anses klarlagt 

att ett framprovocerat brott inte ska åtalas. Trots ett brott formellt sett föreligger ska det 

inte leda till något ansvar på grund av bristande materiell straffbarhetsbetingelse (se 

kapitel 5.2.3). Lösningen tycker jag är tillfredställande såtillvida att resultatet blir 

riktigt. Ingen ska behöva bli straffad för ett brott som polisen provocerat fram. Detta 

bekräftas även av Europadomstolen i bland annat Teixeira-målet (se kapitel 3.2.2.1 och 

3.5.2). Det som kan ses som en nackdel är att den juridiska grunden kan betraktas som 

svårbegriplig och därmed eventuellt även oförutserbar för de enskilda. Eftersom det 

valda sättet att hantera provokationer ändå faller till fördel för den provocerade kan 

dessa aspekter dock anses vara av mindre betydelse.  

 

7.2.2 Alternativt sätt att se på brottsprovokationer 

I och med att innebörden av materiell straffbarhetsbetingelse kan betraktas som 

svårbegriplig, kan det diskuteras om det finns bättre sätt att argumentera för att det 

framprovocerade brottet inte ska åtalas. Minst en tänkbar lösning som påverkar frågan 

huruvida ett brott kan anses ha förövats kan läggas fram. Ansvarsfrihet kan nämligen 

tänkas föreligga om provokationen ses som en rättfärdigande omständighet. 

 

                                                           
162 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 312f och s. 316f. 
163 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 314f. 
164 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 307. 
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För att en gärning ska vara straffbar krävs som konstaterat att både de objektiva och 

subjektiva kraven uppfylls. I det objektiva ingår att gärningen ska vara 

brottsbeskrivningsenlig och någon undantagssituation som gör gärningen berättigad ska 

inte föreligga. Att tilldela någon ett slag kan av den anledning bedömas som berättigat i 

en situation där den som slagit själv blivit utsatt för ett brottsligt angrepp först, så länge 

gärningen inte är uppenbart oförsvarligt.165 Att tillåta icke tolerabla gärningar i speciella 

situationer handlar om en intresseavvägning i varje enskilt fall, då det ibland kan anses 

motiverat att komma till en slutsats till straffrättens nackdel, det vill säga att gärningen 

bedöms som ostraffbar.166 Trots att brottsprovokationer inte faller under någon av de 

reglerade undantagssituationer i BrB 24 kap. kan det tänkas finnas en viss möjlighet att 

även här finna en gärning rättsenlig på grund av att den föregåtts av provocerande 

beteende av polisen.167 Ser vi nämligen till varför den misstänkte begått gärningen är 

förklaringen att polisens agerande väckt den brottsliga viljan inom den misstänkte. På 

samma sätt som det kan hävdas att personen vid misshandelsexemplet ovan inte hade 

tilldelat något slag utan det brottsliga angreppet som riktades mot denne, kan det 

motiveras att den misstänkte inte hade begått gärningen utan provokationen. Att det 

finns en direkt koppling mellan bakgrunden till handlandet och själva handlandet kan 

alltså ses som ett skäl för att rättfärdiga en annars otillåten handling. Däremot är det 

mycket till som behövs för att provokationsfallen ska kunna jämställas med de andra 

rättfärdigande grunderna som den gällande rätten idag erbjuder.  

 

Lagstiftarens val att acceptera vissa undantagssituationer som grund för ansvarsfrihet 

bygger på att det finns ett intresse som överväger det straffrättsliga intresset att kunna 

fälla någon till ansvar för ett brott. Tar vi återigen nödvärnsrätten och misshandeln som 

exempel motiverar intresset att kunna försvara sig själv från obehag, skada, smärta eller 

till och med död att ett slag mot gärningsmannen kan ses som berättigad och inte leder 

till ansvar. Såsom Asp skriver är det däremot svårt att se att det skulle finnas ett 

liknande intresse som den framprovocerade gärningen tillvaratar och som motiverar att 

den annars förbjudna gärningen ska ses som tillåten.168 Är det fråga om narkotikabrott 

som provocerats fram kan ett tänkbart argument enligt mig vara att gärningen leder till 

                                                           
165 Se brottsbalkens bestämmelse om nödvärn i 24 kap. 1 §. 
166 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 208. 
167 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 265. 
168 Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, s. 297f.  
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att den olagliga narkotikan i så stor utsträckning som möjligt kommer bort från 

marknaden.169 Detta är dock ett intresse som ligger mer på statens sida än på 

gärningsmannens, eftersom den misstänkte knappast vill bidra till 

narkotikabekämpningen och kan tänkas ha mer brottslig avsikt med sin gärning. Här 

sammanfaller därför slutsatsen med det som tidigare diskuterats i avsnitt 5.2.2 om 

villfarelsen om rättfärdigande omständigheter i den meningen att gärningsmannen inte 

kan tänkas få någon fördel av situationen då hans avsikt varit lika brottslig som andra 

gärningsmännens i liknande situation. Skäl för att införa provokation som en ny 

rättfärdigandegrund finns nog därmed inte.  

 

7.3 Möjligheten att beakta provokation som billighetsskäl försvarligt 

Såsom framhållits i kapitel 5.3 och 5.4 kan provokationen komma att beaktas 

straffrättsligt även vid ett senare skede då det redan konstaterats att ett brott begåtts och 

påföljd ska bestämmas. Gärningsmannens skuld kan anses vara förändrad på grund av 

provokationen samtidigt som vi vill kompensera gärningsmannen för polisens 

okonventionella sätt att utreda brottet. Det kan sägas att vi till viss del tycker synd om 

gärningsmannen, men även att behovet att ingripa straffrättsligt minskat varför straffet 

kan bli lägre. Att domstolen genom bestämmelser om strafflindring (BrB 29 kap. 5 §), 

påföljdsval (BrB 30 kap. 4 §) och påföljdseftergift (BrB 29 kap. 6 §) har möjlighet att se 

till den specifika situationen och bestämma straffet allt efter vad som är skäligt just i det 

fallet tycker jag är av grundläggande vikt. Det är inte alltid rimligt eller moraliskt 

överensstämmande att döma någon för hela det straffet som gärningen vanligtvis ger 

anledning för. Vilka situationer som kan ge anledning till sådan specialbehandling är 

däremot svårare att rama in genom lagstiftning och därför måste det lämnas utrymme 

även för omständigheter som inte uttryckligen faller under lagens tillämpningsområde. 

Generalklausuler som den i BrB 29 kap. 5 § 9 p. fyller därmed en viktig funktion som 

ett verktyg för domstolens fria bedömning och kan komma att omfatta även 

provokationsfall (se avgörandet NJA 2011 s. 638 under kapitel 5.4). Efter en 

lagändring170 våren 2015 finns det dock numera ett nytt billighetsskäl reglerad i BrB 29 

                                                           
169 Jfr. den finska lagstiftarens ställningstagande under kapitel 6.2 om att syftet med provköp inte är att få 

de provocerade dömda för straffrättsligt ansvar utan att i så stor utsträckning som möjligt få bort olaglig 

narkotika från marknaden. 
170 Se prop. 2014/15:37 s. 16-26. 
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kap. 5 § 5 p. som eventuellt kan tänkas stödja argumentet om att beakta 

provokationsåtgärder som en strafflindrande omständighet. Den omständigheten att 

”den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse 

för utredningen av brottet” kan beaktas som ett billighetsskäl vid straffmätningen. 

Fördelen som en gärningsman som frivilligt bidrar till brottsutredningen får vid 

straffmätningen med stöd av den nya bestämmelsen borde enligt mig falla även för en 

misstänkt som på grund av polisens påtryckning varit tvungen att lämna uppgifter om 

sin brottslighet och hjälpa vid utredningen. Här kan återigen Mike-fallet tas som ett 

exempel. Den omständigheten att C.V. under en hotfull situation tvingats att lämna 

uppgifter om var kroppen finns har på ett märkbart sätt bidragit till utredningen av 

brottet, men samtidigt kränkt hans rätt enligt Europakonventionens art. 6 att inte uttala 

sig eller belasta sig själv. Huruvida bestämmelsen kan åberopas i provokationsfall i 

framtiden lämnas åt domstolarna eller lagstiftaren att avgöra.  

 

7.4 Processuell beaktande ska förbättras 

Förutom de straffrättsliga lösningar som diskuterats ovan, finns det möjligheter att på 

processuell väg ta hänsyn till den provocerades speciella situation framför allt genom 

bevisrätten. En bevisning som framskaffats genom provokation ska värderas med extra 

stor försiktighet och ska inte ensam läggas till grund för en fällande dom. Värdet av en 

sådan bevisning är alltså reducerat (se kapitel 5.3.2). Att åtkomstsättet vid 

bevisvärderingen på detta sätt ges en viss betydelse tycker jag är rimligt eftersom 

bevisningen lätt kan ges för stort värde trots sin kontroversiella karaktär. Nedvärdering 

av bevisningen har presenterats som en lösning till att kunna bibehålla principen om fri 

bevisföring som tillåter all slags av bevisning oavsett åtkomstsättet. Jag ställer mig 

däremot fundersam till om inte resultatet av att nervärdera en bevisning på grund av 

provokation blir detsamma som om bevisningen helt förbjöds. I slutändan ges 

bevisningen inte någon betydande verkan för bedömningen i något av fallen och därför 

kan skillnaden sägas vara mera av ett principiellt slag. Att en bevisning helt förbjuds 

anses vara främmande för den svenska rätten varför bevisningen inte formellt avvisas, 

men slutresultatet blir nästan detsamma, åtminstone om den framprovocerade 

bevisningen är viktig i fallet. Diskuteras kan då om det inte hade varit enklare att införa 

en möjlighet för domstolarna att avvisa en bevisning i undantagsfall som denna.  



63 

 

Ett argument för att införa ett bevisförbud är dess skyddande funktion. Såsom jag 

förstår Lundqvists resonemang om bevisförbudet kan ett reducerat bevisvärde eller 

straffrabatt för den dömde inte förhindra den kränkningen av den misstänktes fri- och 

rättigheter som redan aktualiserats vid framskaffande av bevisningen. Som exempel på 

sådan situation anger han att den misstänkte vägrats rättsligt biträde vid ett förhör, med 

stor sannolikhet för att förhöret varit förtäckt, och därmed fråntagits sin rätt att inte 

behöva vara verksam till sin egen nackdel (Europakonventionens art. 6). Eftersom 

bevisvärderingen sker först efter att ett beslut fattats om att en bevisning får läggas fram 

kan den inte kompensera kränkningen.171 Att det inte kan uppställas tillräckliga 

garantier mot missbruk är i sin tur enligt Europadomstolen ett skäl för att inte godta 

bevisning som erhållits genom polisens dolda spaningsmetoder. Dessa garantier ska 

bestå av ett regelverk med klara och förutsebara regler om huruvida polisens åtgärder 

ska godkännas, genomföras och övervakas, något som i Sverige ännu saknas för 

provokation.172    

 

Lundqvists synsätt kan sägas utgå ifrån tanken att det föreligger ett så pass starkt 

skyddsintresse för den person som utsatts för en otillbörlig provokation att bevisförbud 

är motiverat, något som Axberger däremot har svårt att se kan finnas. Axberger 

diskuterar bevisförbudet mera utifrån en annan synvinkel. Enligt honom är den största 

risken med den nuvarande ordningen att förtroendet för rättsväsendet urholkas. Han 

anser det vara stötande att det på ena sidan kan fastställas att en provokation varit 

otillåten samtidigt som det på andra sidan tillåts att bevisningen som åtkommits genom 

den otillåtna provokationen används. Inte bara för allmänheten utan även för polisen 

kan detta framstå som om de otillåtna åtgärderna i slutändan ändå accepteras som 

tillåtna.173 Jag menar att både intresset för att skydda den misstänkte från 

rättighetsinskränkningar och intresset för det fortsatta förtroendet för rättsväsendet är av 

vikt när införandet av bevisförbud diskuteras. Åtgärderna som lett till att bevisningen 

erhållits kan mycket väl strida mot Europakonventionen som vi sett i kapitel 5.3.3.2 och 

borde därför utgöra ett skäl för att förbjuda bevisningen. Dessutom är det som Axberger 

                                                           
171 Lundqvist, Bevisförbud i rättspraxis, s. 65f.  
172 Europadomstolens avgörande Ramanauskas mot Litauen, nr. 74420/01, den 5 februari 2008, p. 53.  
173 Axberger, Brottsprovokation, s. 65f.  
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påvisar motsägelsefullt att en åtgärd bedöms som otillåten medan resultatet av 

densamma får användas i en rättegång mot den misstänkte.  

 

Det som mest verkar tala mot att beakta provokation genom bevisförbud är 

svårigheterna att överblicka vilka konsekvenser införandet av ett sådant förbud skulle få 

för ”den principiella uppbyggnaden av bevisrätten i övrigt”.174 Innebörden av 

argumentet framgår inte tydligare av betänkandet, men kan antas syfta på att det i allt 

fler fall skulle komma att lyftas upp om inte principen om fri bevisföring borde få vika 

även för en annan typ av situation. Även mindre lämpliga processuella konsekvenser 

befaras följa av bevisförbudet i form av att det i förenlighet med Europadomstolens 

praxis inte endast kan avvisas en bevisning utan att avvisningen då måste avse åtalet i 

dess helhet. Detta i sin tur kan medföra svårigheter för den materiella prövningen om 

åklagaren väljer att överklaga avvisningsbeslutet.175 Att åtalet i sin helhet ska avvisas 

borde enligt min mening däremot endast gälla i de fall där provokationen inneburit att 

rätten till rättvis rättegång oåterkalleligen blivit undergrävd.176 Om åtalet även stöds av 

annan bevisning som är fristående från provokationen och den bevisningen räcker för en 

fällande dom torde det inte finnas några hinder att fortsätta det straffrättsliga förfarandet 

efter avvisning av det oegentligt åtkomna bevisningen. Min slutsats är att bevisförbud 

bör övervägas närmare som en processrättslig sanktion för användning av bevisning 

som framskaffats genom otillåten provokation. Som jag konstaterat i slutet av kapitel 

5.3.3.3 förutsätter införandet av ett bevisförbud dock att regler kring vad som ska anses 

vara en tillåten respektive otillåten provokation först sammanförs till en lagtext.  

 

 

 

                                                           
174 SOU 2010:103 s. 133f. och NJA 2007 s. 1037 (s. 1058f.) 
175 Se närmare SOU 2010:103 s. 133f och NJA 2007 s. 1037 (s. 1058f.) 
176 Se Högsta domstolens bedömning i NJA 2007 s. 1037 (s. 1058f) och Ulf Lundqvists tolkning av 

Teixeira-fallet i SvJT 1999 s. 903. 
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8 Övrig diskussion  

8.1 Inledning 

Detta avsnitt innehåller diskussion om de återstående frågeställningarna som hittills inte 

getts någon större plats i uppsatsen. Avsnittet inleds med att den hypotesen som ställts i 

kapitel 1.2 testas och undersöks. Jag presenterar min tolkning över förhållandet mellan 

tillåtligheten av provokativa åtgärder och det hur provokationen ska beaktas vid 

bedömande av den provocerades ansvar. Till sist berör jag kort frågan om huruvida den 

bristen på lagstiftning som idag gäller i Sverige påverkar användningen och 

bedömningen av provokativa åtgärder. Här ställs alltså den jämförelsen med Finland 

som gjorts under arbetets gång på sin spets genom att diskutera om det inte vore 

lämpligt att lagstiftaren i Sverige också tog en tydlig ställning till hur reglerna för 

provokativa åtgärder ska se ut.  

 

8.2 Tillåtligheten och den efterföljande hanteringen - två separata 

frågor  

I uppsatsen har det framhållits att både Europadomstolen och de svenska domstolarna 

skiljer i allmänhet på frågorna om tillåtligheten av provokativa åtgärder och frågan om 

åtgärderna ska få någon betydelse i rättegången.177 Frågorna behandlas därför 

huvudsakligen i två steg; först undersöks det i vilken utsträckning åtgärderna i sig varit 

oförenliga och därefter om och i vilken omfattning det ska tillmätas någon betydelse i 

rättegången. Men finns det ett samband mellan tillåtligheten och rättsverkningarna? Gör 

det någon skillnad för hur rättsverkningarna ska bli om åtgärderna bedöms som otillåtna 

respektive tillåtna eller ska de bedömas på samma sätt? Hypotesen jag presenterat i 

början av uppsatsen går ut på att det endast är de provokativa åtgärderna som betraktas 

som otillåtna som ska leda till rättsverkningarna. Om hypotesen håller ska diskuteras i 

följande. 

 

I kapitel fyra har jag konstaterat att rättsverkningarna bestäms allt efter den kränkningen 

av Europakonventionens art. 6 som aktualiserats. Genom att provokationen beaktas i 

                                                           
177 Se till exempel NJA 2003 s. 323, NJA 2011 s. 638 och Allan mot Storbritannien, nr. 48539/99, den 5 

november 2002. Se även Ågren, Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som billighetsskäl, s. 916 

och Asp, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, s. 779. 
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brottmålsprocessen kan kränkningen avhjälpas. Vilken betydelse provokationen ska ges 

i brottmålsprocessen beror på kränkningens allvarlighet. Överträdelser av rätten till 

rättvis rättegång har däremot inte endast betydelse vid rättsverkningarna utan även vid 

tillåtlighetsbedömningen. Eftersom användningen av provokativa åtgärder i dag inte är 

lagreglerad är det främst Europakonventionens art. 6 som i praxis begränsat polisens 

användning av provokation. Europadomstolen har i flera avgöranden uttalat hur 

provokativa åtgärders förenlighet med art. 6 ska bedömas och slagit fast yttre gränser 

för användningen av metoden.178 Ett självklart samband mellan tillåtligheten och 

rättsverkningarna finns det alltså; i båda bedömningarna spelar rätten till rättvis 

rättegång en avgörande roll. Det som förstärker sambandet ytterligare är att 

bedömningen enligt art. 6 ser rättegången som en helhet där det viktiga enligt 

Europadomstolen är slutresultatet. För att komma till en slutsats har Europadomstolen 

att ta ställning till både om åtgärderna varit olagliga i betydelsen att någon 

konventionsrättighet kränkts och till sättet hur bevisningen skaffats fram.179 Blir 

slutsatsen att en rättighet, oftast art. 6, kränkts är åtgärden att bedömas som otillåten och 

en kompensation är påkallad i form av rättsverkningar. Tillåtligheten i betydelsen att 

provokativa åtgärder vidtagits i förenlighet med art. 6 kan alltså åtminstone sägas ha ett 

klart samband med hur provokationsåtgärderna sedan ska beaktas av domstolen.   

 

Tillåtligheten vad gäller förenligheten med gällande regler är däremot en annan fråga. 

Trots avsaknaden av gällande regler i form av lagstiftning har Åklagarmyndigheten 

utfärdat en rättspromemoria innehållande riktlinjer för användning av provokativa 

åtgärder (se kapitel 3.5). Dessa riktlinjer med angivna krav framstår som att ha 

avgörande betydelse för om provokationsåtgärder som sådana ska anses som tillåtna 

eller inte enligt Åklagarmyndigheten. Den tolkningen jag gör är att det i 

rättspromemorian uttalas att provokationer som uppfyller de i promemorian redovisade 

kraven och som genomförs på ett korrekt sätt är acceptabla. Däremot kan det enligt 

rättspromemorian finnas anledning att beakta att den tilltalade varit föremål för en 

provokation, trots att åtgärderna bedömts som tillåtna.180 Uttalandet talar för motsatsen 

av det som konstaterats ovan, att frågorna om tillåtligheten och vilken betydelse 

                                                           
178 Se kapitel 3.2. 
179 Cameron, Expertrapport åt Polismetodutredningen i SOU 2010:103, Bilaga 4, s. 515. 
180 Se Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 29. 
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åtgärden ska ha för den tilltalades ansvar enligt den svenska uppfattningen är skilda från 

varandra. Skillnaden kan förklaras med att Europadomstolen i sin bedömning har att ta 

ställning till rättegången som en helhet, medan den svenska rättsordningen med hänsyn 

till principen om fri bevisföring presumerar att all bevisning ska kunna läggas fram och 

tillmätas bevisvärde. Det sagda behöver dock inte betyda att det svenska systemet 

hamnar i konflikt med rättigheterna i konventionen. Så länge den tilltalade ges ett starkt 

skydd vid rättegången, till exempel genom att framskaffningssättet beaktas vid 

bevisvärderingen eller straffmätningen, och rättegången därmed som helhet anses som 

rättvis torde saken vara klar. Dessutom kan uttalandet i promemorian förklaras genom 

att de där ställda tillåtlighetskraven inte på något sätt är bindande för domstolarna och 

dess bedömning. Hur domstolen bestämmer sig för att bedöma en provokativ åtgärd är 

upp till domarna att avgöra, likaså hur den provocerades ansvar ska påverkas.  

 

Har det då någon betydelse om åtgärderna bedöms som tillåtna respektive otillåtna, ska 

rättsverkningarna bestämmas därefter eller inte? Jag anser att frågan delvis ska svaras 

jakande, delvis nekande. Själva otillåtligheten som sådan tycks inte vara avgörande utan 

det hur ingripande åtgärden varit och själva tillvägagångssättet. Om provokationen varit 

besvärande för den provocerade eller på annat sätt haft en negativ innebörd kan den 

beaktas. Samtidigt torde otillåtligheten tala för att åtgärden varit mer ingripande än en 

åtgärd som bedöms som tillåten. Rättsverkningarna torde med stor sannolikhet bli mer 

synbara om den provocerades ansvar markant anses ha blivit påverkat av 

provokationsåtgärderna. Som redan har konstaterats ska den rättsliga följden bestämmas 

allt efter kränkningens omfattning ifall provokationsåtgärden inneburit en kränkning av 

konventionsrättighet. Detsamma torde alltså gälla oavsett om en kränkning är för 

handen eller inte, i alla fall så länge ansvarsfrågan till någon del negativt influerats av 

provokationen. 

 

8.3 Betydelsen av bristande lagstiftning – ett skäl för att införa ett 

regelverk  

I Sverige finns det idag ingen uttrycklig lagstiftning för provokativa åtgärder. Istället 

styrs användningen genom de kraven som Europakonventionen ställer, de framvuxna 

principerna/förutsättningarna som numera kodifierats i Åklagarmyndighetens RättsPM 
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2007:4 och praxis (se kapitel 3). Trots legalitetsprincipens krav på att all maktutövning 

ska grunda sig på författning (RF 1 kap. 1 § 3 st.) genomförs alltså 

provokationsåtgärderna med stöd av allmänna regler som inte har samma ställning som 

en lag. Självklart är dock att polisens arbetsmetoder och befogenheter inte är möjligt att 

i varje detalj fastställa i lag, vilket motiverar att det nuvarande förhållandet trots allt 

knappast kan anses strida mot legalitetsprincipen.181 Samtidigt talar legalitetsprincipen 

mot den riktningen att myndighetsåtgärder så långt som möjligt borde vara lagreglerade. 

Särskilt den omständigheten att det råder oklarheter om arbetsmetoderna utgör en 

ytterligare grund för att införa en lagstiftning som ställer tydliga gränser för 

maktutövningen.182 Det är inte endast poliser som tvingas att arbeta under osäkra 

förhållanden och agera i juridisk gråzon, även rättssäkerheten och förutsebarheten för 

den enskilde står på skakig grund utan lagreglering.183 Den enskilde medborgaren har 

rätt att få veta vad polisen har för befogenheter för sin brottsbekämpning och 

brottsutredning. Om polisen inte ens själv vet vad som är tillåtet kan knappast den 

enskilde veta det heller. För att motverka att dessa åtgärder blir alltför långtgående för 

den enskilde, har en tydlig lagstiftning en viktig roll i att se till att metoderna används 

på ett lämpligt och rätt sätt.184  

 

Likartad argumentation ligger även bakom det lagstiftningsarbete som genomförts i 

Finland och som presenterats i kapitel 4. I propositionen som låg bakom införandet av 

provköpet som lagreglerad arbetsmetod togs det upp att den bristfälliga lagstiftningen 

och avsaknaden av lagreglerade befogenheter utgör ett fel i lagstiftningen både mot den 

misstänkte och den tjänstgörande polisen eftersom rättssäkerheten äventyras.185 Utifrån 

rättssäkerhets- och rättighetsaspekten ansågs det viktigt att tillåtligheten, omfattningen 

och det huvudsakliga innehållet av okonventionella arbetsmetoder skulle definieras i 

lag, vilket också skedde.186  

 

                                                           
181 SOU 2003:74 s. 105f och 137f. 
182 SOU 2003:74 s. 105f och 137f. 
183 SOU 2003:74 s. 105f och 137f. 
184 SOU 2003:74 s. 137f. 
185 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp, under kapitel 2.4 Nykytilan arviointi 2 st. 
186 Finska regeringens proposition HE 34/1999 vp, under kapitel 3.2 Peitetoiminta, valeosto ja 

televalvonta 1 st. 
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Jag anser även att den omständigheten att det numera finns rätt så genomarbetade 

förutsättningar som dessutom samlats ihop till en rättspromemoria av 

Åklagarmyndigheten (RättsPM 2007:4) talar för att lagstiftning bör införas. Om de 

tidigare lagstiftningsförsöken havererat i att det är för svårt att införa bestämmelser som 

på rätt sätt omfattar alla tänkbara situationer (se kapitel 2.2) kan rättspromemorian 

utgöra ett bevis på att det ändå är möjligt att ange vissa riktlinjer. En lagstiftning skulle 

kunna byggas på de sex krav som tas upp i rättspromemorian, som ändå anses gälla, och 

anges som förutsättningar för en tillåten provokativ åtgärd (se kapitel 3.5). Genom att ta 

upp kraven i en lagstiftning skulle det stå klart att dessa även gäller för domstolarnas 

bedömning vilket i sin tur skulle bidra till en enhetlig rättstillämpning.187 Dessutom 

skulle lagstiftarens önskvärda ställningstagande till saken tydligt komma fram. Såsom 

jag förstår den finska propositionen har inte den omständigheten att bestämmelserna 

måste göras väldigt långa och allmänt hållna för att omfatta alla tänkbara situationer ens 

diskuterats och därför inte setts som ett hinder för lagstiftningen i Finland. Trots många 

bestämmelser med i emellanåt svårbegripligt innehåll kan alltså bestämmelserna anses 

bidra till rättssäkerheten. I alla fall har lagstiftaren gjort det den ska och sagt sitt om hur 

poliser ska få arbeta. Detta tycker jag även den svenska lagstiftaren ska göra.  

 

Trots att en lagreglering kan innebära att möjligheterna för att kunna använda 

provokation blir stelt och utrymmet för användning minskas, något som enligt min 

mening kritiseras från polisens och åklagares håll, anser jag att det finns ett behov av 

regleringen. Rättssäkerheten, skyddet för grundläggande rättigheterna samt tydlighet 

talar för lagreglering. En lagstiftning kan i själva verket komma att ge större utrymme 

för användning av provokativa åtgärder då det på ett klart och tydligt sätt framgår av 

lagen i vilka fall åtgärderna får användas.  

 

Vad kommer till rättsverkningarna är det knappast motiverat, för att provokation trots 

allt är rätt så ovanligt, eller ens lagtekniskt möjligt att införa någon lagstiftning som tar 

hänsyn till provokativa åtgärder vid bedömning av den provocerades ansvar. 

Bedömningen av rättsverkningarna är så nära bundet till det specifika fallet och 

omfattningen av provokativa åtgärder, att det omöjligen kan bestämmas i förväg vilka 

                                                           
187 Se kapitel 3.6 om resonemanget att tillåtligheten idag kan bedömas på två olika sätt.  
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typer av provokationer som ska kunna beaktas med en bestämd regel. Däremot hade det 

varit önskvärt att lagstiftaren vid genomförandet av lagreglering för tillåtligheten tog 

ställning till vilka av de nuvarande bestämmelser som kan komma att tillämpas för 

provokationsfall, såsom den finska lagstiftaren gjort.  
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9 Avslutning 

Vad polisens användning av provokativa åtgärder innebär och har för effekter har 

redogjorts noggrant under arbetets gång. Jag har presenterat hur provokationer kan gå 

till genom ett antal olika exempel från verkligheten och förklarat hur själva begreppet 

ska förstås. Polisens användning av speciella spaningsmetoder upplevs ofta som 

spännande för allmänheten vilket lett till att metoderna inspirerat till filmer och böcker 

där polisen genom sina hemliga åtgärder ”lurar fram” brottslingarna eller skaffar 

bevisning. I verkligheten är det däremot många viktiga oklarheter och frågeställningar 

som ligger bakom den spännande kulissen. Polisen har inte rätt att arbeta hur som helst, 

då makten ska utövas under lagarna. Dessutom har även brottslingarna rätt till skydd för 

de grundläggande fri- och rättigheterna, såsom alla vi andra. Intresset för att bekämpa 

brottslighet får inte drivas så långt att deras rättigheter sätts åt sidan och kränks, hela 

brottmålsprocessen från början till slut ska vara rättvis för den misstänkte. Om någon 

kränkning trots allt blir aktuell ska den kompenseras till den misstänkte. Samma gäller 

även om polisen i sin brottsutredande verksamhet gått för långt och gjort något som 

betraktas som otillåtet enligt gällande uppfattning. 

 

Som jag tagit upp i kapitel 8.2 hade det varit önskvärt att lagstiftaren självständigt tog 

ställning till dessa frågor och inte endast stödde sig på de lösningar som utvecklats av 

domstolarna. Det hade behövts att lagstiftaren åtminstone tog ställning till om 

domstolarna är helt fel ute eller om den praxisen som bildats kan anses vara 

tillfredställande och fungerande. Då det ändå har kommits så långt att de gällande 

principerna kodifierats i Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 hade jag inte sett det 

som en stor sak att även föra över dessa till en ny lagstiftning på området. En 

lagstiftning hade kunnat innebära ett förtydligande av rättsläget kring hur polisen får 

arbeta och hur den provocerade ska kompenseras för polisens metoder. Dessutom hade 

lagstiftningen bidragit till en enhetlig rättstillämpning.  
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