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Förord 
 
Att skriva detta arbete om provokation har stundtals varit svårt på grund av ämnets 
komplexitet men samtidigt har arbetet varit mycket intressant. Gränsen mellan tillåten 
och otillåten provokation är svår att faktiskt dra men att under arbetets gång sakta 
tydligare se gränsen har gjort arbetet ännu mer intressant.  
 
Det finns givetvis ett antal personer - fler än vad som vid namn kan nämnas - som 
förtjänar ett tack. Min familj, Carola, Asher, Joel och Sara. Lovisa och Malin för hjälp 
under arbetets gång och övrigt stöd de gett som goda och nära vänner. Självfallet 
förtjänar också Johanna och Lars ett stort tack för tre år tillsammans på LTU! 
 
Olof Hellström i form av handledare har varit till stor hjälp och jag är mycket tacksam 
för din vägledning under arbetets gång. 
 
 
Luleå, maj 2012 
 
Adam Reuben 
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Sammanfattning 
 
Detta arbete har avsett till att behandla gällande rätt för provokation - närmare bestämt 
när polisen utgör provokativa åtgärder i ett led att utreda och bekämpa grov brottslighet. 
Uppsatsen är uppdelad i tre delar, en inledande utredning av begreppet provokation, 
därefter svensk reglering tillsammans med EKMR och den tredje delen som utgör 
analys av rättsläget efter domen NJA 2011 sid. 638.  
 
Att en polis eller myndighetsperson som kan jämställas med polis provocerar fram en 
brottslig handling av en person som annars utan provokationen inte skulle ha skett utgör 
en otillåten (brotts)provokation. Det uppkommer dock en gränsdragningsproblematik 
mellan brottsprovokation, som oftast betraktas som otillåten, och den mer eller mindre 
tillåtna bevisprovokationen. Bristen på lagstiftning och den breda debatten i doktrin gör 
att rättsläget därför är komplext och svårdefinierat.  
 
Åtgärder som provocerar fram brottslig handling som annars inte skulle ha begåtts är 
alltså att betrakta som otillåtet i svensk rätt. En otillåten provokation är inte förenligt 
med den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR. Denna slutsats 
delas av såväl Europadomstolen som HD och JO.  Samtliga fall i kapitel 4.1-4 i detta 
arbete gav resultatet att provokation förelegat och domen i nationell domstol därför varit 
felaktig. Ur dessa fyra rättsfall går även att utläsa Europadomstolens syn på provokativa 
åtgärder samt deras syn på tillåtligheten av viss bevisning. 
 
Att tillåtligheten av viss bevisning skall vara en nationell angelägenhet är 
Europadomstolen tydlig med och har därför med viss restriktion behandlat frågor 
rörande bevisning. I Sverige är principen om fri bevisföring den gällande, men i doktrin 
går att hitta debatter om både en begränsning av bevisföring och bevisförbud när det rör 
sig om bevisning från otillåtna provokationer. Varför Europadomstolen inte velat 
genom praxis uttala en reglering rörande bevis beror på att konventionsstaterna har olika 
rättegångssystem och ett generellt uttalande om bevisförbud skulle t.ex. föranleda en 
försvagad ställning för domaren i det brittiska rättsystemet.  
 
Precis som i övrig juridik finns det dock undantag där Europadomstolen ändå uttalat 
vissa principer. I fallet Teixeira de Castro v. Portugal presenterades först undantaget för 
att något förstärkas i Vanyan v. Ryssland och till sist i Khudobin v. Ryssland få en 
tydlig formulering: ”nationella domstolar ska inte tolerera att bevisning som tillkommit 
genom otillåten brottsprovokation används.” 
 
Domen i NJA 2011 sid. 638 anser jag ställer upp tre huvudfrågor för det rättsliga 
efterspelet på området och dessa behandlas utifrån praxis och doktrin. Här behandlas 
också den rättsliga effekten för den provocerade och det rättsliga ansvaret för 
provokatören. Tanken är också att läsaren i denna del ska ges en fördjupande syn av 
framtiden för provokation samt debatten som först i doktrin. 
 
 
Därmed önskar jag dig en trevlig läsning! 
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Abstract 
 
This essay has intended to address the established law for entrapment - more 
specifically when the police entrap in an effort to investigate and combat serious 
organized crime. The essay is divided into three parts, an initial study  of entrapment as 
a concept, later Swedish regulation together with the ECHR and the third part that make 
an analyse of the legal situation following the decision of NJA 2011 p. 638 
 
That a police officer or to him equated governmental official trap a person to commit a 
criminal offence that otherwise without the use of entrapment would never have been 
committed is to be seen as illegal (criminal)entrapment. Arises, however is a boundary 
issue between criminal-entrapment, that usually is regarded unlawful, and the more or 
less legal evidence-entrapment. The lack of legislation and the broad debate in doctrine 
therefore makes of a complex legal situation that is difficult to define. 
 
Thus are actions that create a criminal act that otherwise, without the use of entrapment, 
would not have been committed is considered illegal under Swedish established law. A 
wrongfully committed entrapment is not considered to honour the suspect’s right to a 
fair trial under Article 6 of the ECHR. This conclusion is shared by both the European 
Court as HD and JO. All cases in chapter 4.1-4 of this essay gave the result that 
entrapment occurred making the judgment in the domestic court wrong. These four 
judgements also show the ECHR’s view of entrapment as well as their view on the 
admissibility of certain evidence. 
 
Admissibility of certain evidence should be of national concern is something the 
European Court have made clear and therefore addressed issues regarding evidence with 
a certain restriction. In Sweden, the principle of a free production of evidence is current, 
but debates on both restriction of production of evidence as prohibition of evidence can 
be found in doctrine when evidence is result of an unlawful act of entrapment. The 
reason to why the European Court, through their judgments avoid to express a 
regulation regarding evidence is because the member states have different legal systems 
and a general statement disallowing evidence could for example weaken the judge’s 
position in the British legal system. 
 
Just as in the other law, there are exceptions where the European Court nonetheless has 
stated certain principles. In the case of Teixeira de Castro v. Portugal the exception was 
first presented to be slightly enhanced in Vanyan v. Russia to finally in Khudobin v. 
Russia lead to a clear statement: “National courts should not tolerate the exclusion of 
evidence made through the unauthorized use of entrapment” 
 
The judgment in NJA 2011 p. 638, I mean, set up three main issues for the legal 
aftermath in the area and these have been analysed together by precedent and doctrine. 
The legal effect of entrapment for the provoked and the legal responsibility for the 
provocateur is also addressed here. The idea is for the reader at this part be given a 
thoroughly understanding of the future for entrapment and the debate found in the 
doctrine. 
 
 
With that I wish you a pleasant reading! 
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Termologi 
 

BGH  Bundesgerichthof 
BrB  Brottsbalken (SFS 1962:700) 
ECHR  European Court of Human Rights 
EKMR  Europakonventionen om mänskliga rättigheter 
FT  Förvaltningsrättslig Tidsskrift 
FUK  Förundersökningskungörelse (SFS 1974:948) 
HD  Högsta Domstolen 
HovR:n Hovrätten 
JK  Justitiekanslern 
JO  Justitieombudsmannen 
JT  Juridiskt Tidsskrift 
NOU  Norges offentlige utredninger 
PolL  Polislagen (SFS 1984:387) 
Prop  Regeringens proposition 
RB  Rättegångsbalken (SFS 1942:740) 
RF  Regeringsformen (SFS 1974:152 omtryckt SFS 2011:109) 
RT  Norsk Retstidende 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
SvJT  Svensk Juristtidning 
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1. Inledning 
 
1.1.  Introduktion 
 
Det kanske mest kända fallet av provokation är det mellan Eva och ormen i Bibeln som 
Lord Fraser påpekar ”When Eve, taxed with having eaten forbidden fruit, replied ’the 
serpent beguiled me’, her excuse was at most a plea in mitigation and not a complete 
defence.”1 Provokation är ett komplext område utan tydlig gräns med bristfällig 
lagstiftning och tillit till allmänna principer. Principer som oftast kommer att agera som 
motparter till varandra. 
 
Provokation och frågan om dess tillåtlighet har skapat en lång debatt och under senare 
tid har praxis från såväl HD som Europadomstolen ändrat och utvecklat debatten. Att en 
brottslig handling som provocerats fram av polis genom s.k. brottsprovokation anses 
idag inte tillåtet varken i Sverige eller inom de stater där Europakonventionen har 
jurisdiktion. Däremot är det tillåtet att polisen provocerar fram bevis i en s.k. 
bevisprovokation. Att en är tillåten och den andra otillåten skapar först en 
gränsdragningskonflikt mellan de olika begreppen men även inom den tillåtna 
bevisprovokationen kan en otillåtlighet finnas. Också skapas en problematik när 
åtgärden har inslag av både bevis- och brottsprovokation. 
 
Att polisens huvuduppgift är att beivra brottslighet torde vara allmänt vedertaget och 
accepterat. Och i led med att den organiserade brottsligheten utvecklas och ständigt 
hittar nya sätt för att bedriva sin brottsliga verksamhet blir frågan hur polisen skall 
utvecklas och bekämpa brottsligheten. Ska provokation därför tillåtas som skulle 
innebära att det allmänna intresset av låg brottslighet är tyngre än den enskildes rätt till 
en rättvis rättegång?  
 
Samtidigt framkommer en rad andra frågor när man diskuterar provokativa åtgärder. 
Vad händer när polisen i sin brottsbekämpning faktiskt begår brott själva i form av 
medverkan eller i anstiftan? Och hur långtgående är polisens särställning från 
brottsbalkens straffansvar? Det, samt gällande rätt, behandlas i detta arbete. 
 
1.2. Syfte 
 
Syftet med framställningen är att utreda gällande rätt för polisiära bevis- och 
brottsprovokationer och om rättsläget är förenligt med EKMR:s bestämmelser om 
reglerna för en rättvis rättegång. När provokationen blir otillåten och vilka rättsliga 
effekter otillbörligheten har för den provocerade samt det rättsliga ansvaret för 
provokatören kommer också behandlas. 
 
1.3. Metod och material 
 
Jag har använt mig av en traditionell juridisk metod. I avsaknad av lagstiftning har jag 
främst använt mig av praxis, från HD och Europadomstolen som JO och JK samt 
förarbeten och doktrin för att kunna besvara ovan nämnda frågeställningar. Gällande 
doktrin har jag i huvudsak använt mig av Petter Asp ”Straffansvar vid 
                                                           
1 R vs. Loosley [2001] UKHL 53, House of Lords, Session 2001-02 - ”När Eva, efter att ha ätit den 
förbjudna frukten svarade ”ormen lurade mig”, var hennes ursäkt på sin höjd grund för lindring och inte 
ett försvar” 
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brottsprovokation” och Hans-Gunnar Axberger ”Brottsprovokation” för att utröna det 
gällande rättsläget för provokation. Trots åldern på dessa böcker (ca 10 år för båda) så 
anser jag att de fortfarande ger en bra bild av rättsläget. Såväl Asp som Axberger har 
också en betydande ställning inom området och de två böckerna hänvisas till ofta i både 
förarbeten och i praxis. Jag har även använt mig av nyare material. 
 
Jag har också använt mig av artiklar från SvJT och JT för att dels gällande rätt 
behandlas i dessa men även för författarnas egen åsikt för att påvisa debatten och skilda 
åsikter däri. Materialet har varit bra men i vissa fall har jag medvetet letat samt utläst 
författarens egen åsikt som inte alltid ska blandas ihop med gällande rätt. Jag har försökt 
att vara tydlig med när den egna åsikten framförs i hänvisningarna till materialet i fråga.  
 
En annan notering är att i analysen kommer en internationell utblick. Tanken med denna 
utblick till tysk, brittisk och norsk rätt har inte varit att behandla gällande rätt i dessa tre 
länder. Istället har syftet med utblicken varit att finna argument för debatten.   
 
1.4. Disposition  
 
Mitt arbete är uppdelat i två huvuddelar, den komparativa och den analyserande. Arbetet 
avslutas sedan med att jag presenterar slutsatser tillsammans med mina egna åsikter. 
 
Den komparativa delen är därpå indelad i tre delar och inleds med en begreppsutredning 
av provokation. Därefter följer en behandling av svensk gällande rätt i form av relevant 
lagstiftning och praxis. Den tredje delen behandlar Europakonventionen med 
Europadomstolens praxis på konventionens artikel 6. 
 
Den analyserande delen av arbetet avser till att behandla, det enligt mig, rättsliga 
efterspelet av NJA 2011 sid. 638. Som kommer att förklaras i inledningen av denna del 
anser jag att efterspelet väcker tre frågor som behandlas. 
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2. Provokation - begreppsutredning 
 
För att kunna fastställa vad som utgör tillåten respektive otillåten provokation måste det 
först utrönas vad det är som definierar provokation.  
 
Provokation är en brottsbekämpningsmetod som främst används av polisen, men även 
andra myndigheter kan använda sig av provokativa åtgärder.2 Begreppet är utan någon 
fast juridisk innebörd och saknar en enhetlig betydelse i doktrin och praxis.3  
Polisberedningen definierar provokation som att polisen ”i sitt brottsbekämpande 
arbete […] lockar eller uppmanar en person till en handling eller ett uttalande som kan 
vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ innebörd för honom eller någon i 
hans närhet”.4 Denna definition fastslås senare i propositionen för ny polislag.5  
 
Definitionen verkar härstamma från den s.k. Spanark-rapporten som Axberger väcker 
misstanke mot som rättsskälla.6 I förarbeten samt polisrättslig doktrin ska provokation 
ses som en av flera olika okonventionella spaningsmetoder.7 Här ska också skiljas 
mellan s.k. brottsprovokation, som i regel är otillåten och s.k. bevisprovokation som i 
regel är tillåten.8 Beredningens definition borde ses som beskrivande men i ingen form 
uttömmande. Såväl JO som praxis och doktrin har mer att tillägga. Till att börja med 
måste de objektiva och subjektiva rekvisiten vara uppfyllda för att en åtgärd skall anses 
vara en provokation.9 Att provocera en misstänkt till att begå ett brott denne annars inte 
skulle begått utgör en otillåten provokation.10 Om åtgärden utgör ett neutralt svar på 
gärningsmannens egna initiativ är det inte fråga om provokation. Vikten för avgörandet 
om provokationen är tillåten eller inte läggs alltså på den provocerade. Skulle den 
brottsliga handlingen ha skett oavsett provokation är således provokationen tillåten.11 
Provokationen riktas främst mot, för brott, misstänkta personer men kan även riktas mot 
andra som kan anses ha kunskap av betydelse för polisens arbete.12  
 
Den lagliga gränsdragningen mellan den tillåtna bevisprovokationen och den otillåtna 
brottsprovokationen torde vara klargörande men i realiteten är det inte så klart som det 
verkar. För begreppen är inte avgränsande från varandra. En polisiär handling kan 
innehålla både bevis- och brottsprovokation. Provokationen torde därför beaktas i 
relation till varje enskild brottslig gärning.13 Förmår polisen någon som innehar 
narkotika att sälja är försöket att sälja narkotikan definition av en brottsprovokation 
medan röjandet av personens innehav utgör en bevisprovokation.14 Det är således 

                                                           
2 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation - en uppdatering, Festskrift till Nils Jareborg (2002) 
Göteborg: Iustus Förlag AB, sid. 59 
3 SOU 2003:74, Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, delbetänkande (2003) 
Beredningen för rättsväsendets utveckling, Stockholm: Justitiedepartementet. Samt även Axberger Hans-
Gunnar, Brottsprovokation, (1989) Uppl. 1, sid. 8, Stockholm: Juristförlaget 
4 SOU 1982:63, Polislag (1982) Polisutredningen, Stockholm: Justitiedepartementet, sid. 129 
5 Prop. 1983/84:111 sid. 45 om ny Polislag 
6 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 10. Spanark-rapporten var utarbetad internt av 
rikspolisstyrelsen och till en början hemlighetsstämplad. 
7 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation - en uppdatering, sid. 62 
8 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation - en uppdatering, sid. 62 
9 JO 2000/01 sid. 126 
10 Se NJA 1951 sid. 111 samt NJA 1985 sid. 552 
11 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 28 samt RättsPM 2007:04, Provokativa åtgärder sid. 6 
12 SOU 1982:63 sid. 129f. Här nämns vittne som en av de ”andra” 
13 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, (2001) Uppl. 1, Stockholm: Nordstedt Juridik, sid. 206  
14 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 206.  
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bevisning som ska provoceras fram. Utgångspunkten är alltså att hitta bevis för det man 
redan anser sig att veta. Axberger menar att benämningen bevisprovokation är 
motsägelsefull och försvårar rättsläget.15 Asp däremot analyserar rättsläget mer 
ingående och kommer till slutsatsen att om polisen frågar en person om han har ”något 
att sälja” och personen visar upp en påse narkotika vartill polisen griper personen för 
innehav anses det endast att utgöra en bevisprovokation. Skulle polisen först köpa 
narkotikan och sedan gripa personen för försäljning av narkotika utgör det 
brottsprovokation.16 Bevisprovokation torde vara tillåten för att bevisa redan begånget 
brott även om det kan betyda att den provocerade begår nytt brott.17 Som kommer att 
behandlas senare i arbetet är även att ämnena för sig själva är komplexa och gränsen 
mellan det tillåtna och otillåtna inom bevisprovokation respektive brottsprovokation är 
heller inte klart. 
 
Men för att igen försöka att förklara gränsdragningen hänvisas till ovan nämnda 
exempel från Asp. Person A (den provocerade) blir tillfrågad av P (provokatören) om 
han har något att sälja. A visar då upp en påse narkotika. Här gör sig A skyldig till både 
innehav samt försök att sälja. Det rör sig alltså om en brott- och 
bevisprovokationsåtgärd. Kraven Asp uppställer för åtgärdens tillåtlighet är att: ”den 
företagits i linje med de principer som gäller för dylika åtgärder och att man inte lagför 
det brott som framprovocerats.”18  
 
Provokation, är kanske inte helt förvånande ett komplext ämne i svensk gällande rätt, 
som inte helt enkelt går att hänföra till endast ett rättsområde. Detta betyder att 
provokationen har olika nivåer inom juridiken.19 Först det straffrättsliga perspektivet 
med utgångspunkt i huruvida provokatören kan drabbas av straffrättsligt ansvar 
(anstiftan, medverkan, tjänstefel) samt den rättsliga effekten för den provocerade 
(strafflindring, ansvarsfrihet, straffrihet). Det polisrättsliga perspektivet behandlar hur 
polisen bör och får agera utifrån gällande regler och principer. Därefter måste också det 
processuella perspektivet uppmärksammas. Det vill säga kan provokationen utgöra ett 
processhinder?20 
 
Perspektiven är självständiga från varandra eftersom man kan finna svar inom ramen för 
ett av perspektiven utan att följaktligen få svar inom ramen för ett annat perspektiv. En 
provokation kan således vara polisrättsligt fel utan att medföra ett straffrättsligt ansvar 
för provokatören, samtidigt som det är utan inverkan på det processen i frågan om den 
provocerades ansvar.21 
 
Trots självständigheter i ovanstående stycke, betyder inte det att perspektiven är helt 
oberoende av varandra heller. Poliser får inte enligt svensk polisrätt begå brottsliga 
handlingar för att avslöja ett brott. Detta är en indirekt påverkan av straffrätten på 
polisrätten. Tvärtom, när polisrätten påverkar straffrätten, går det att fastställa vad som 
är att anse som tjänstefel. Resultatet av detta kan bli att man till sist inte vet vilken av 
regleringarna som ska ha företräde.22  
                                                           
15 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation - en uppdatering, sid. 62 
16 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 207 
17 Asp Petter, Ibid, sid. 207 
18 Asp Petter, Ibid, sid. 207 
19 Asp Petter, Brottsprovokation?, JT 2003-04:1 sid. 227 
20 Asp Petter, Ibid sid. 227 
21 Asp Petter, Ibid, sid. 228 
22 Asp Petter, Ibid, sid. 228 
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Begreppet agent provocateur - enkelt översatt till polisprovokatör23 - används även när 
man talar om provokativa åtgärder. Agent provocateur är det äldsta av uttrycken och 
tillsammans med brotts- och bevisprovokation utgör det allmänna uttrycket 
provokation.24 Sven Hagströmer framförde år 1901 agent provocateur som ”en person, 
som uppsåtligen verkar för framkallandet av en annans beslut att begå en 
rättskränkning”. Provokatören vill förmå en person att försöka begå en brottslig 
handling men saknar själv uppsåt för ett fullbordande av handlingen.25 Uttrycket är dock 
ålderdomligt och används sällan numera.26    
 
Sammanfattningsvis kan NJA 2007 sid. 1037 ”Nationalmuseum”27 användas som 
praktiskt exempel på gränsdragningen mellan brott- och bevisprovokation. A innehar en 
stulen tavla som P får A att försöka sälja. A har provocerats till en brottslig handling, 
dvs. häleri, en handling han inte hade utövat utan provokationen av P. Detta utgör en 
otillåten (brotts)provokation. Provokationen som fick A att försöka sälja tavlan röjde 
bevis att A haft tavlan i sin besittning, dvs. innehav av stöldgods. En sådan 
(bevis)provokation är tillåten. 
 
 
3. Svensk reglering 
 
3.1. Relevant lagstiftning 
 
Varken brotts- eller bevisprovokation är direkt reglerat i lagstiftning. Det finns dock 
viss allmän lagstiftning som kan ge vägledning i området. Tillsammans med 
rättsgrundsatser, praxis och doktrin torde ändå ansvarsfrågan kunna behandlas. 
 
Utgångspunkten för myndighetsutövning är den s.k. legalitetsprincipen. Denna princip 
uttrycks i RF 1:1 3st som stadgar att ”all offentlig makt skall utövas under lagarna.” 
Straffrätten implicerar frikännande om det fattas lag.28 Både EKMR Artikel 7 samt RF 
2:10 ger ett sådant rättssäkerhetsskydd. Brottsprovokation torde då vara tillåten och en 
polis som utför en provokation är fri från straffansvar eftersom det saknas förbjudande 
lagstiftning. 
 
Dock med objektivitetsprincipen, som b.la. går att återfinna i RF 1:9 samt RB 23:4, 
skapas en oklarhetsproblematik.29 Principen om objektivitet som enklast kan 
sammanfattas med ”hellre fria än fälla” innebär att det offentliga har ett ansvar att 
bedriva utredning för försvaret och beakta omständigheter som kan vara gynnsamma för 
en misstänkt.30 Även principen om att myndighetsutövning inte får utövas mot enskilda 
utan att det finns stöd i lag är att uppmärksamma.31 Denna princip skulle istället kunna 

                                                           
23 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 9 
24 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 9 
25 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 20 
26 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 9 
27 Fallet kommer att behandlas under rubrik 3.2.1. 
28 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid, 168  
29 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 168 
30 SOU 2011:45, Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation mm, slutbetänkande (2011) 
Förundersökningsutredningen, Stockholm: Justitiedepartementet, sid. 94 
31 Denna princip kommer jag hädanefter att hänvisa till som myndighetsutövningsprincipen 
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tyda på att det är helt förbjudet att utföra en sådan myndighetsutövning som provokation 
är eftersom det saknas tillåtande lagstiftning.  
 
Dessa tre principer, med legalitetsprincipen kontra objektivitetsprincipen och 
myndighetsutövningsprincipen, visar på ytterligheter inom vilka gällande rätt bör kunna 
finnas.  
 
 
3.1.1 Polislagen 
 
Som nämndes ovan fattas direkt lagstiftning på området men det finns annan 
lagstiftning som får anses vara av betydelse. PolL 8 § stadgar att: 
 
En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som 
föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn 
till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång ingripas, skall detta ske 
endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall 
uppnås. 
Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheterna som 

avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 
 
Paragrafen samlar några allmänna grundläggande principer för polisingripande, 
däribland behovs- och proportionalitetsprincipen.32 Behovsprincipen definieras med att 
ett polisiärt ingrepp endast får ske om det är nödvändigt för att hindra den fara eller 
störning som föreligger i det aktuella fallet.33 Proportionalitetsprincipen i första styckets 
första mening innebär att arten och varaktigheten av ingripandet skall stå i rimlig 
proportion till det mål man avser att uppnå med ingreppet.34 Dessa två principer är 
överlappande.35 Dock kan inte paragrafen eller principerna anse ge ett direkt svar på vad 
som är gällande rätt för brottsprovokation. I polisberedningens slutbetänkande 
presenterades ett antal principer för polisen: 
 

• Polisen bör aldrig begå en kriminaliserad handling för att kunna efterforska 
eller avslöja ett brott.  

• Polisen bör aldrig provocera eller eljest förmå någon att inleda en brottslig 
aktivitet. 

• Polisen bör aldrig av spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder 
mot brott eller en för brott misstänkt person. 

• Beslut om okonventionella åtgärder måste fattas av åklagare eller polischef 
och noga dokumenteras 

• Okonventionella åtgärder för endast tas i samband med grov brottslighet.36 
 
Åklagarmyndigheten publicerade 2007 utifrån praxis ett RättsPM gällande provokativa 
åtgärder där de fastställde riktlinjer för handläggningen av provokativa åtgärder. De 
materiella förutsättningarna är ”att behovs- och proportionalitetsprincipen ska beaktas, 
att det aldrig är tillåtet att provocera någon att begå ett brott som denne aldrig annars 
                                                           
32 Prop. 1983/84:111 sid. 78 om förslag till ny polislag 
33 Prop. 1983/84:111 sid. 72 
34 Prop. 1983/84:111 sid. 72 
35 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 22 fotnot 44 
36 SOU 1982:63, Polislag, sid. 140f 
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skulle ha begått, att det ska föreligga stark misstanke om brott och att provokativa 
åtgärder får endast användas för att avslöja allvarlig brottslighet.”37 Därefter följer 
formella förutsättningar i form av ”att beslut om provokation ska fattas av åklagare och 
att provokationsåtgärder måste dokumenteras noggrant”.38 
 
Det saknas dock riktlinjer för hur beslut ska fattas, vad beslut skall grundas på samt hur 
dokumentationen skall genomföras.39 Även PolL 2 § kan verka för att ge ledning i 
bestämmelser gällande provokation. Paragrafen ger polisens dess uppgifter som indelas 
i brottsförebyggande, övervakningsverksamhet, utredningsverksamhet och 
serviceverksamhet.40 Det är regelns första punkt som stadgar att polisen skall förebygga 
brott. Det föreligger således en skyldighet att ingripa vid brott och att underlåta att vidta 
åtgärder mot en brottsmisstänkt är inte tillåtet.41 Polisen får dock i vissa situationer av 
”undantagskaraktär” skjuta upp åtgärder.42  
 
Men kan provokation anses uppfylla rekvisitet förebyggande av brott? Varken 
propositionen eller polisberedningen behandlar provokation som en förebyggande 
åtgärd. JO uttalade att det får ”anses förenligt med gällande normer […] att polisen 
genom provokation skaffar fram bevisning om planerad, pågående eller begången 
brottslighet.” 43 Även JK fann i beslut att det är förenligt med gällande rätt för polisen 
att kontrollera en last, finna narkotika och ändå låta personen motta lasten för att senare 
kunna gripas för innehav av narkotika.44 Vid pågående brottslighet torde PolL 2 § andra 
punkten där polisens ges ansvar att ingripa mot störningar av den allmänna ordningen 
bli aktuell. För redan begånget brott handlar det om utredningsverksamhet enligt PolL 2 
§ tredje punkten. Med JK och JO:s uttalanden som vägledning får det anses utgöra en 
sådan förebyggande åtgärd som paragrafen ger polisen ansvar för.  
 
 
3.1.2. Brottsbalken 
 
Provokation väcker inte bara principiella frågeställningar utan även straffrättsliga. 
Straffrättens regler ger medborgarna gränser för det tillåtna. För att hänvisa till 
legalitetsprincipen, allt som inte uttryckligen i lag är otillåtet torde vara tillåtet. När 
polisen provocerar fram en brottslig handling uppfyller de också rekvisit till rättsregler 
återfunna i BrB, vilket skulle betyda att polisens åtgärder är otillåtna samt också belagda 
med straffansvar. Det är därför viktigt att åtgärder som kan äventyra polisens 
trovärdighet används med stor försiktighet.45  
 
Enligt brottsbalkens regler om medverkan kan man medverka inte bara till brott utan 
även till en otillåten gärning. Gärningsmannens försöksgärning blir relevant oberoende 
av uppsåt eller oaktsamhet. Straffrätten uppställer tre rekvisit för att en gärningsman 
skapas: 
 
                                                           
37 RättsPM 2007:4, Provokativa åtgärder, sid. 7f 
38 Ibid, sid. 8 
39 Ibid, sid. 6 
40 Prop 1983/84:111 sid. 21f 
41 Ibid, sid. 49 samt JO 2000/01 sid. 131 
42 JO 2000/01 sid. 131 
43 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 10 
44 JK-beslut 1988 sid. 99 
45 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 23 
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• Brottsbeskrivningsenlighet (försök till mord; BrB 23:1, 3:1 och 3:12) 
• Rättsstridighet (icke nöd, nödvärn etc.) 
• Skuld (uppsåt samt frånvaro av ursäkter)46 

 
Har gärningsmannen uppfyllt punkterna för brottsbeskrivningsenlighet och 
rättsstridighet skapas också ett medverkansobjekt. För medverkansansvar krävs då att 
medverkaren uppfyller kraven: 
 

• Brottsbeskrivningsenlighet (främjande; BrB 23:4) 
• Rättsstridighet (icke nöd, nödvän etc.)   
• Skuld (uppsåt eller oaktsamhet samt frånvaro av ursäkter)47 

 
Medverkansobjektet är beroende av gärningsmannens otillåtna gärning, dvs. första 
punkten.48 Risken för fullbordande av brottet måste föreligga samt att försöket ska vara 
påbörjat.49 Medverkarbestämmelserna i balkens 23 kap gör i ord ingen skillnad på en 
person som anstiftar brott och en provokatör, exempelvis polis. Det gemensamma målet 
för de båda är att någon annan skall begå en brottslig handling. Trots att provokatören 
lik väl kan uppfylla de krav som medverksläran ställer väcks frågan om provokatören 
bör straffas.50 Polisutredningen påpekade att det i bestämmelsen om nöd i BrB 24:4 
torde föreligga en rätt för polisen att begå annars otillåtna handlingar.51 Dock antyder 
inte beredningens uttalande att det ger befogenhet för medverkande till brott: ”Vill man 
i övrigt ge polisen befogenhet att i särskilt fall överträda gränserna för det område som 
annars är straffbelagt, bör emellertid detta förutsätta en uttrycklig regel med sikte på 
ett speciellt typfall”52 
 
Inom polisrätten är kravet att om den åtgärd polisen vidtar är brottslig är inte 
arbetsmetoden tillåten. Medan straffrättsligt är istället kravet att om metoden 
(polisrättsligt) är tillåten är den inte brottslig.53 Både med hänvisning till utredningen 
och att det polisrättsligt inte kan anses att befogenhet till brottsmedverkan föreligger, får 
slutsatsen sålunda bli att svaret för bedömningen om medverkaransvar inte kan hittas 
inom det polisrättsliga utan inom det straffrättsliga perspektivet.54 
 
Axberger hänvisar till ett engelskt uttryck: ”What is properly done in the name of the 
law cannot be a violation of the law”.55 Liknande uttryck går att finna i tysk rätt som 
menar på att om provokatörens avsikt var att förhindra ett grövre brott kan denne inte 
straffas för sitt uppsåt i det aktuella fallet.56 Alltså om en provokatör kan anses uppfylla 
de medverkanskrav för försök till mord ska han inte straffas om hans avsikt var att 
förhindra brottets fullbordan. Förarbetet till BrB påpekar att s.k. polisförseelser inte kan 

                                                           
46 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 236 
47 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 237 
48 Jareborg Nils, Allmän kriminalrätt, sid. 403 
49 Detta skapar självfallet risken för att brotten fullbordas vilket aktualiserar en högre rang på straffskalan, 
dvs. medhjälp till brott istället för medhjälp till försök till brott. Asp Petter, Straffansvar vid 
brottsprovokation, sid. 238 
50 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 235 
51 SOU 1982:63 sid. 140 
52 SOU 1982:63 sid. 140 
53 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 203 
54 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 204 
55 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 56 
56 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 56 
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anses falla under balkens medverkansbestämmelser. Det är dock oklart vilka brott som 
faller in under polisförseelser.57 I allmänhet har svensk doktrin ansett att en provokatör 
inte kan hållas ansvarig för medverkan då uppsåtet till brottets fullbordan ej förelegat.58 
Även om brottet fullbordas är provokatörens syfte med medverkan endast att ett försök 
till brott kommer till stånd och ansvar är således inte aktuellt.59 Med utgångspunkt i 
principen om mens rea, för Ashworth resonemanget att en handling inte kan göra en 
person till skyldig om hans sinne inte är skyldigt.60 
 
 
3.1.3. Rättegångsbalken 
 
I RB:s kapitel 23 är det reglerat hur en förundersökning ska bedrivas. Enligt första 
paragrafen skall en förundersökning inledas så snart det finns misstanke om att en 
brottslig gärning har förövats som faller under allmänt åtal. Förundersökningen kan 
ledas av polismyndigheten om ärendet är av lättare beskaffenhet. Om någon är skäligen 
misstänkt för brott, synnerliga skäl föreligger eller brottet är av svårare beskaffenhet ska 
en åklagare leda förundersökningen.61 Förundersökningens syfte är att utreda vem som 
kan misstänktas för det begångna brottet samt om det finns tillräckliga skäl att väcka 
åtal mot honom.62 Förundersökningen skall bedrivas med objektivitet där 
omständigheter som talar för den misstänkte skall beaktas i lika stor grad som de som 
talar mot honom.63 Provokativa åtgärder ska beslutas av åklagare då denne är 
förundersökningsledare och FUK 1a § 2st anger att en förundersökning skall bedrivas 
med beaktande av den enskildes rättssäkerhetsintressen. 
 
Viktigt är att notera RB 23:12 som förbjuder användandet av otillbörliga åtgärder i 
samband med förhör under förundersökningen. Regeln kan ibland komma att användas 
genom en analog tillämpning för att rättfärdiga provokation. I både förarbeten samt 
senare doktrin har båda menat på att en analog tillämpning inte bör ske.64 Paragrafens 
utformning är för specificerad för just förhör under förundersökningen för att kunna 
tillämpas på andra områden. 
 
Om otillåten provokation begåtts och dom vunnit laga kraft utgör detaljer om 
provokationen sådana synnerliga skäl som krävs för resning enligt RB 54:1.65 Även 
andra processrättsliga regler så som RB 54:10 2st, skulle kunna aktualiseras om 
provokation förelegat. 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Prop. 1962:10 del B sid. 9 om förslag till brottsbalk 
58 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation - en uppdatering, sid. 66 
59 Jareborg Nils, Allmän kriminalrätt, sid. 417 
60 Ashworth, Andrew, Principles of Criminal Law (2006) uppl. 5, Oxford: Oxford University Press, sid. 
158 
61 RB 23:3 
62 RB 23:2 
63 RB 23:4 
64 SOU 1982:63, Polislag, sid. 139 samt Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 20 och Asp, 
Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 169 
65 HD Mål nr. Ö1162-11 sid. 8 



 
 

10 
 

3.2. Praxis 
 
3.2.1. NJA 2007 sid. 1037: ”Nationalmuseum” 
 
Den 22 december 2000 utsattes Nationalmuseum i Stockholm för ett väpnat rån där tre 
tavlor - ”Ung parisiska” och ”Konversation” av Renoir samt ”Självportätt” av 
Rembrandt - tillgreps. 2001 greps och åtalades personer för inblandning i rånet och för 
försök att sälja en av de stulna tavlorna (Konversation), däribland två bröder vars åtal 
ogillades. De övriga två tavlorna kunde inte återfinnas efter rånet utan det var först när 
en man i USA greps för grovt narkotikabrott som ”Ung parisiska” hittades igen. 
Mannen hade uppgivit till amerikansk polis att han hade tillgång till och var beredd att 
överlämna tavlan, allt i syfte att få ett lindrigare straff i USA.66 Han erbjöd sig också att 
hjälpa till med att ”Självportätt” återlämnades. 
 
Ett samarbete mellan svensk och amerikansk polis påbörjades därefter i april 2005 
vilket ledde till att den gripne mannen (P) under polisiär tillsyn fick i uppdrag att inleda 
kontakt med innehavarna av tavlan om en eventuell försäljning. P kontaktade sin son 
(B) för att skaffa mer information. Efter långa samtal som delvis avlyssnades av polis 
arrangerades en försäljning av tavlan i Köpenhamn. P, B, en fiktiv köpare samt de 
tidigare friade bröderna var på plats. Efter att tavlan visats upp för den fiktiva köparen 
greps B och de båda bröderna. 
 
HD ansåg det klarlagt att polisens tillstånd för P att kontakta B i ett syfte att tillförskaffa 
sig tavlan får anses utgöra en provokativ åtgärd. HD hade då att ta ställning till huruvida 
åtgärden var att anse som otillåten brottsprovokation eller om den utgjorde en tillåten 
bevisprovokation. Åtgärdens syfte var främst att komma i kontakt med personer som 
redan hade gjort sig skyldiga till häleri och hade tavlan i sin besittning. Detta torde vara 
ett försök till bevisprovokation. 
 
HD fastslog trots att det var en otillåten provokation eftersom det inte kunde styrkas att 
B haft besittning över tavlan vid inledande kontakt från P. Detta betyder alltså att 
polisens åtgärder inte var att skaffa bevisning om ett begånget brott utan det är en 
brottsprovokation som gjorts vilket kan komma att ha betydelse på straffansvaret. 
 
Avslutningsvis fastställer HD att B och brödernas rätt till en rättvis rättegång var att 
anse som ”oåterkalleligen undergrävd”. Det fanns inga skäl att åtala för häleribrottet 
därför lämnades åtalet utan bifall. 
 
 
3.2.2. NJA 2011 sid. 638 ”Gödselstack-mordet”67 
 
I oktober 2005 försvann en kvinna och en man, ”C.V.” blev snabbt misstänkt för 
kvinnans försvinnande. På grund av bristande bevisning kunde inte C.V. åtalas. 
Sommaren 2010 inledde därför polisen en provokation med att en polisman ”Mike” 
skapade en bekantskap med C.V. Mike antydde sig tillhöra ett kriminellt gäng och var 
intresserad av att finna kvinnans kropp för att livförsäkringen skulle utbetalas. Först 
utlovades att C.V. skulle få 75 000 kr om han berättade vad han visste. Därefter 
                                                           
66 Det amerikanska rättssystemet tillåtet s.k. ”plea-bargain” där åklagare och tilltalad kan förhandla om 
straffansvar och straffets längd. 
67 En mer utförlig analys av rättfallet samt det rättsliga efterspelet av HD:s dom kommer senare 
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förklarade Mike att C.V. borde berätta det han vet för annars skulle ”Ryssar och 
tjetjener som kör med andra metoder” bli inblandade.68 C.V. avslöjade inget under den 
första av två bilresor. Detta ledde till att C.V. senare besöktes av, för honom, tre okända 
personer i sitt hem som förverkligade det tidigare hotet. Under den andra bilresan som 
gjordes därpå avslöjade C.V. för Mike vart kroppen var. Under narkotikapåverkan 
avslöjade C.V. att han ensam dödade kvinnan och begravt henne i en gödselstack som 
han senare pekade ut. Med bevisningen kunde således C.V. åtalas och dömdes av TR till 
10 års fängelse.  
 
Fallet överklagades till HovR:n där C.V. yrkade att åtalet skulle ogillas och att han 
istället skulle döms för skyddande av brottsling. Såväl i TR som i HovR:n förde C.V. ett 
försvar som innebar att han erkände att han på morddagen varit med när kvinnan bands 
till en stol men att det var två andra män som dödade henne.  I andra hand yrkade han 
att HovR:n skulle döma honom för grov misshandel i förening med vållande till annans 
död. 
 
HovR:n fann precis som TR att den alternativa versionen av kvinnans död som C.V. 
lade fram inte hade stöd av övrig bevisning och därmed kunde C.V. dömas till ansvar 
även utan beaktande av det erkännande han gjort inför Mike under drogpåverkan.69 
HovR:n ansåg också att C.V:s rätt till en rättvis rättegång hade kränkts och därför gavs 
en strafflindring på tre år. Alltså dömdes C.V. i HovR:n till sju års fängelse för mord.   
 
Processen fortsatte därefter i HD vars slutsats blev att den information som framkommit 
vid den andra bilresan inte hade någon egentlig betydelse utan att målet måste bedömas 
utifrån övrig bevisning. De anförde vidare att provokationens utformning, dvs. inslagen 
av hot, utgjorde skäl till strafflindring. HD menade dock att strafflindringen borde 
motsvara två år men då CV endast överklagat i ansvarsdelen kunde inte HD skärpa 
straffet utan domen på sju års fängelse stod fast. 
 
HD anförde också att om polisens åtgärder varit tillåtna eller inte har en indirekt 
betydelse för domstolens bedömning. ”Vid prövning av ett åtal som föregåtts av 
bevisprovokation, är det nämligen inte domstolens primära uppgift att avgöra hur 
provokationen förhåller sig till gällande regler i och för sig”.70 Ytterst har HD att 
beakta EKMR artikel 6 för att tillgodose att den tilltalades rätt till en rättvis rättegång 
efterlevs. 
 
 
3.2.3. JO beslut år 2000 ”Motorcykelstölden”71 
 
I början av 2000 hade stölder av Harley Davidson motorcyklar (HD-MC) ökat kraftigt 
men endast ett fåtal återfanns. Stockholmspolisen beslöt därför att införskaffa en HD-
MC och parkera den låst på en gata i Stockholms innerstad för att kunna bedriva 
spaning. Skulle motorcykeln bli stulen var tanken att följa efter tjuven i hopp om att 
hitta tidigare stulna motorcyklar. 
 

                                                           
68 NJA 2011 sid. 638 p.5 
69 NJA 2011 sid. 653  
70 NJA 2011 sid. 658 p. 15 
71 JO beslut 31 mars 2000, nr. 3240-1998 
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Motorcykeln blev stulen men polisen ansåg sig tvingad att gripa gärningsmannen innan 
han kunde föra dem till det eventuella lagret av tidigare stulna motorcyklar. Frågan 
uppkom om detta kunde anses vara en polisiär brottsprovokation. Polisen menade att så 
inte kunde vara fallet eftersom motorcykeln hade parkerats på en öppen och väl besökt 
gata med ett, av försäkringsbolag, godkänt lås. Risken att polisens HD-MC skulle bli 
stulen var inte högre än någon annans motorcykel i samma område. JO däremot ansåg 
att åtgärden visst utgjorde en brottsprovokation med hänvisning till tre omständigheter 
som grund. Åtgärden var ett led i en utredning om motorcykelstölder. Syftet var att 
polisens motorcykel skulle bli stulen och det ansågs sannolikt att motorcykeln också 
skulle bli stulen.  
 
Vidare i diskussionen fokuserade JO på de två föregående omständigheterna, dvs. att en 
stöld var önskvärd då den utgjorde en åtgärd i en brottsutredning. JO menade även att 
misstankegraden var alldeles för låg och att det var osannolikt att åtgärden skulle leda 
till det önskade resultatet, dvs. att hitta lagret. De principer som uppställts gällande 
provokativa åtgärder hade inte följts och beslutet hade fattats av polismyndigheten och 
inte åklagaren.  
 
 
3.2.4. JO beslut år 2008 ”polisens användning av provokativa åtgärder.”72 
 
Bakgrunden till detta beslut av JO var att den f.d. kriminalkommissarien vid 
Polismyndigheten i Stockholms län Olle Liljegren dömdes av HD i ett uppmärksammat 
mål för vapenbrott och tjänstefel. Samtidigt blossade en allmän debatt upp som främst 
kom att handla om polisens arbetsmetoder och vilka polisiära åtgärder som kan 
accepteras i ett demokratiskt rättssamhälle för att bekämpa grov organiserad 
brottslighet.73 
 
Som ett led i denna allmänna debatt publicerade Expressen en rad artiklar om Peter Rätz 
som var en av Olle Liljegrens mest anlitade infiltratörer. I artiklarna berättade Rätz om 
sin tid som polisens hemliga agent i den undre världen. Han berättade också om ett 
flertal operationer där polisen med systematik påstods ha lurat såväl domare som 
åklagare för att kunna undanhålla väsentliga omständigheter vid gripandet, t.ex. att 
polisiära provokativa åtgärder möjliggjort tillslag och att infiltratörer varit inblandade. 
En av de omtalade operationerna var det s.k. ”Gotlandsärendet” från 2000. På grund av 
detta ansåg sig JO ha skäl att närmare granska polisens arbetsmetoder.74 
 
Det s.k. ”Gotlandsärendet” handlar om två män som greps i Visby med ett kilo heroin i 
sin besittning. Gripandet kunde möjliggöras efter samarbete mellan länskriminalen i 
Stockholm och Malmö. Dåvarande länspolismästare för Gotland Carin Götblad var först 
förtegen om uppgifter hur narkotikan kommit till Gotland. Dagen efter gripandet 
uttalade Götblad för Gotlands Allehanda att det fanns en påtaglig risk att Gotland skulle 
bli en omlastningsplats för tung narkotika. En av de inblandade männen, A.H, dömdes 
av Svea Hovrätt för narkotikabrott till fängelse i nio år. 
 
I samband med rättsprocessen mot Olle Liljegren fyra år senare framkom nya uppgifter 
som indikerade på att det förekommit en otillåten provokation från polisen med hjälp av 
                                                           
72 2008/09 s.140, JO beslut 25 juni 2008, nr. 1772-2007, ChefsJO Melins anförande  
73 JO. nr. 1772-2007 
74 JO. nr. 1772-2007 
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en infiltratör som A.H. hade utsatts för. I mars 2005 begärde A.H. att 
förundersökningen mot honom skulle återupptas samt att en förundersökning om 
tjänstefel skulle inledas. Att varken A.H. eller rätten hade blivit informerade om att 
provokation förekommit vilket innebar att HovR:n inte kunde beakta detta vid sin 
bedömning lyftes upp särskilt i framställan som avslogs av Riksåklagaren. En ny 
framställan i december 2006 accepterades dock och förundersökningen återupptogs med 
syfte att utreda om riksåklagaren kan medverka till en ansökan om resning till förmån 
för A.H. Den första framställan gällande inledandet av en förundersökning om tjänstefel 
beviljades och en förundersökning inleddes i maj 2005 men lades ned igen april 2007.75 
 
Riksåklagarens slutsats blev att A.H:s rätt till en rättvis rättegång inte kränkts med 
motiveringen att de misstanker som förelegat mot A.H. verifierades genom en 
bevisprovokation som i praktiken genomförts på ett godtagbart sätt, även om det fanns 
vissa formella brister såsom att åklagare inte beslutat om åtgärderna. Det fanns således 
ingen orsak för RÅ att vidta någon ytterligare åtgärd. Men han anförde dock att det inte 
fanns någon rimlig förklaring till varför polisen hemlighållit informationen för åklagare, 
domare och den misstänkte.76   
 
Ett annat fall som JO i sitt beslut utredde var den s.k. ”Operation Räven” som inleddes 
våren 2001 för att avslöja en ”läcka” inom Faluns polishus. En anställd dömdes i juni 
2001 för dataintrång och brott mot tystnadsplikten efter att ha erkänt gjort slagningar i 
polisens register och försäljning av informationen till kriminellt belastade personer.77  
 
När en husrannsakan gjordes hos Olle Liljegren under 2004 upptäcktes handlingar som 
tydde på att den polisanställde i Falun som dömdes för brott kunde ha blivit utsatt för en 
otillåten provokation. På dessa grunder inleddes en förundersökning om tjänstefel. 
Under husrannsakan anträffades en promemoria benämnd ”Operation Räven” samt två 
underrättelseuppslag som Olle Liljegren upprättat i april 2001. Enligt dessa handlingar 
hade en informatör tipsat Liljegren om att en polisanställd i Falun sålt hemlig 
information till en viss person. Enligt promemorian skulle därmed en beställning göras 
med syfte att få den anställde att göra utdrag som senare kunde hittas vid en s.k. 
loggning.78  
 
Efter att Olle Liljegren under våren 2001 kontaktat och informerat polisledningen i 
Dalarna om ”läckan” kopplades Säkerhetspolisen (SÄPO) in som inledde ett 
spaningsarbete. En polisman vid SÄPO menade att Olle Liljegren under ett möte i april 
2001 antydde möjligheten att en informatör skulle göra en beställning. Denna tanke 
avfärdades dock av SÄPO:s företrädare eftersom det skulle utgöra en otillåten 
brottsprovokation. Man kom dock överrens om att Liljegren skulle fortsätta sina 
kontakter med informatören och när han fått kännedom om en ny beställning kontakta 
SÄPO. I slutet av maj 2001 greps den polisanställde och det framkom i 
tjänstefelsutredningen att det var Peter Rätz, Olle Liljegrens informatör, som strax före 
polisens tillslag beställt hemliga handlingar. Liljegren vägrade att kommentera 
utredningen som visade att ingen annan befattningshavare hade känt till den provokativa 

                                                           
75 JO. nr. 1772-2007 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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åtgärden.79 Precis som i ”Gotlandsärendet” kände inte behörig åklagare till alla 
omständigheter. Inte heller framkom det under rättegången mot den tilltalade.80 
 
Beträffande JO:s bedömning måste noteras att utredningen aldrig syftade till att pröva 
de straffrättsliga bedömningarna i förundersökningarna eller faktiska omständigheter i 
de två aktuella polisoperationerna utan syftet var att granska de rättsliga problemen som 
uppkommer när polisen använder sig av denna typ av okonventionella spaningsmetoder. 
JO anförde att det, ur en rättssäkerhetsaspekt, är av vikt att pröva dessa åtgärder då 
lagstiftaren ännu valt att inte reglera polisens användning av provokation när ”mycket 
talar för att polisens insatser mot organiserad brottslighet kommer att öka och 
intensifieras.”81 
 
Att med tillgängligt material få en tydlig bild av vad som har skett konstaterar JO är 
svårt. Bl.a. beror detta på att tjänstefelutredningar påbörjades flera år efter de faktiska 
händelserna, samtidigt har få personer haft all kunskap om operationerna vars 
dokumentation varit bristfälliga och ofullständiga. Olle Liljegren och Peter Rätz som 
tros ha kännedom om samtliga detaljer har heller inte fullt ut samarbetat i utredningarna. 
Detta samtidigt som de polisiära åtgärderna saknar tydligt regelverk vilket gör att 
gränsen mellan tillåtet och otillåtet blir svårt att dra.82   
 
Som berörts tidigare fann Riksåklagaren att den provokation som vidtagits i 
”Gotlandsärendet var en tillåten bevisprovokation och detta menar JO även gäller för 
”Operation Räven” då det funnits starka misstankar om den anställdes tidigare brott och 
åtgärderna ledde till bevis om dessa gärningar. JO fann därmed inga skäl att återuppta 
de redan nedlagda förundersökningarna.83 
 
Frågan huruvida polisen under användandet och utövandet av provokativa åtgärder kan 
anses bryta mot sin skyldighet att rapportera och ingripa mot brott noteras också. JO 
noterar också de rättsliga problem som kan uppkomma när en privatperson blandas in i 
provokationen. Ett sådant samarbete kan endast tillåtas i sällsynta undantagsfall ansåg 
dåvarande JO, i likhet med sina föregångare. Det får dock aldrig användas för att skapa 
ett systematiskt samarbete med syfte att provocera fram brottsliga handlingar.84 JO fann 
i de båda aktuella polisoperationerna att det förelegat ett sådant otillåtet samarbete 
mellan polis och privatperson. Är en privatperson inblandad i en provokation som visar 
sig vara otillåten uppkommer straffrättsliga problem då privatpersonen ej faller under ett 
tjänstefelansvar. Det skapas således en onödig risk för privatpersonen att begå ett brott 
och JO anser att i de undantagsfall där en privatpersons inblandning kan vara godtagbar 
bör lagstiftaren införa särskilda regler i lag angående ansvarsfrihet. Begår en 
privatperson brottslig handling i uppdrag av polis borde det också garanteras frihet från 
ett straffrättsligt ansvar.85   
 
Att polisen inhämtar information från informatörer påstås utgöra en betydande del i 
polisarbetet, främst i bekämpandet av grov organiserad brottslighet. Det påstås också att 

                                                           
79 JO. nr. 1772-2007 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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informatörer som metod för polisarbetets framgång är en nödvändighet. JO däremot 
menar att verksamheten med informatörer har en känslig karaktär eftersom 
informatörerna oftast har en egen nära anknytning till kriminell verksamhet. Dessa 
uppgifter måste därför behandlas med försiktighet eftersom ett annat egenintresse kan 
tänkas föreligga hos informatören än laglydnad.86 
 
Som konstaterats i detta arbete samt framförs av JO i sitt beslut är provokativa åtgärder 
inte reglerat i lag. Inte heller erbjuder praxis och doktrin ett enhetligt svar vilket innebär 
att gränsen mellan det tillåtna och otillåtna därmed är otydlig. Provokativa åtgärder 
leder därför oftast till diskussion som resulterar i ett mer komplext rättsområde.87 JO 
anför att det bör finnas en lagreglering för detta område, exempelvis genom att vissa 
principer som tillåter vissa provokativa åtgärder fastslås. Att det är åklagaren som fattar 
beslut om provokativa åtgärder samt att dessa åtgärder noga behöver dokumenteras 
tycker JO bör regleras.88 JO anser även att i lag bör anges vilken typ av brott som 
motiverar provokativa åtgärder tillämpbara.  
 
 
4. EKMR 
 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter ratificerades av Sverige 1952 och är 
sedan 1995 gällande lag för svenska domstolar vilket innebär att de har att ta hänsyn till 
konventionen vid sin bedömning. Ingen svensk lag får strida mot konventionen vilket 
ger den grundlagsskydd utan att den faktiskt är en grundlag. Europakonventionen 
förbjuder egentligen inte brottsprovokation i brottsbekämpningen utan konventionen 
blir tillämpbar först när staten väckt åtal mot en person på grund av en framprovocerad 
brottslig handling. Att varje individ som är åtalad får rätten till en rättvis rättegång som 
uppfyller de processuella rättssäkerhetsgarantier är syftet med artikel 6.89 Artikel 6 
stadgar att: 
 

:1. Var och en skall […] vara berättigad till en rättvis rättegång. I 
:2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess 
hans skuld lagligen fastställts. 
 

Artikel 6:1 uppställer de krav som finns på domstolen för en rättvis rättegång. Den är 
inte tillämplig för alla rättsliga förfaranden utan endast när det rör sig om en prövning 
av civila rättigheter eller skyldigheter eller om anklagelse av brott föreligger. 6:2 
fastslår principen om oskyldighetspresumtion (presumption of innocence). Sjätte 
artikeln är den som prövas mest av Europadomstolen. Det beror på den relativt klara 
formuleringen, vilket också har resulterat i att domstolen kan vara mer självständig i 
tolkningen.90 Domstolen har dock varit försiktig med att i allt för stor utsträckning 
reglera ett område för att tillgodose nationellt utrymme då konventionsstaterna har sina 
egna regler gällande civil- och straffrättsliga processer.91  
 

                                                           
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Frändberg Åke, Rättsordningens idé - en antologi i allmän rättslära sid. 283-285 
90 Cameron Iain, An Introduction to the European Convention on Human Rights (2006), sid. 89, Uppsala: 
Iustus 
91 Cameron Iain, An Introduction to the European Convention on Human Rights, sid. 89 
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Kommissionen har i ett flertal ärenden uttalat sig i frågan om brottsprovokation är i strid 
med konventionens bestämmelser. Efter vad som kan beskrivas som preliminära 
prövningar har kommissionen oftast avvisat klagomålen som uppenbart ogrundade.92 
Vissa omständigheter att beakta vid bedömning om provokationen varit otillåten går att 
utläsa i besluten. I fallet Radermacher & Pferrer v. Tyskland93 hade de två klagandena 
dömts till långa fängelsestraff för penningförfalskning. Klagan fördes till 
Europadomstolen på grund av polisens provokation. Klaganden yrkade att brottet inletts 
och kontrollerats av undercover-agenter tillhörande polisen. De menade också att 
provokationen skett utan att misstanke om brott förelegat mot dem. Kommissionen 
fastslog att reglering för nationell myndighetsutövning gällande att förebygga och 
utreda brott främst föreligger på konventionsstaterna.94 Användningen av informatörer 
och undercover-agenter kan vara nödvändig i förhållande till särskilt farliga brottstyper. 
 
Kommissionen fann det fastställt att brotten inte hade inletts av polisen utan tvärtom 
hade polisen agerat efter initiativ från de tilltalade. Ett brott mot artikel 6:1 kunde alltså 
inte föreligga, en slutsats som senare skulle fattas av Europadomstolen.95 
Kommissionens uppfattning är således att om initiativet till brott på något sätt kan 
hänföras till gärningsmannen kan det aldrig (eller undantagsvis) vara i strid med 
konventionen.96 I ett annat fall, Müller v. Österrike97 fastslår kommissionen det som den 
inhemska domstolen funnit, dvs. att Müller hade handlat med narkotikan innan polisen 
blev inblandad och att Müller redan var beredd att begå brott så polisens åtgärder inte 
kan betraktas som otillåten. 
 
Fallet Shahzad v. Storbritannien98 handlar om klaganden som dömts till långt 
fängelsestraff för narkotikabrott vilket han menade berodde på polisens provokation i 
strid med artikel 6. Kommissionen fastslog att det inte var polisen som tagit den 
inledande kontakten som ledde till att brottet begicks utan klaganden hade under längre 
tid varit inblandad i narkotikaförsäljning innan polisen blev inblandad. En begränsning 
av klagandens rätt till rättvis rättegång kunde inte anses föreligga. Även i parallellfallet 
K.L. v. Storbritannien99 hade K.L. dömts till långt fängelsestraff för narkotikabrott. Han 
anförde till kommissionen att brotten han begått var resultatet från myndighetens - i 
detta fall The Customs - provokation. Kommissonen fastslog som likhet med 
föregående fall, att K.L. under längre tid varit inblandad i narkotikasmuggling och var 
redo att begå brott utan provokation från undercover-agenter.     
 
En gemensam linje från kommissionens sida är alltså att en överträdelse av artikel 6:1 
inte kan anses föreligga om: 

1) Brottet inletts med polisiär passivitet och 
                                                           
92 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 213 
93 Appl. no. 12811/87 Radermacher & Pferrer v. Tyskland. De tilltalade hade åtalats och dömts till långa 
fängelsestraff för penningförfalskning. Till Europadomstolen fördes klagan över polisens provokation. De 
tilltalade yrkade att brotten begåtts av polisens inleddes och kontrollerades av undercover-agenter. De 
menade också att provokationen skett utan att misstanke om brott förelegat mot dem.     
94 Radermacher & Pferrer v. Tyskland p. 75 
95 Radermacher & Pferrer v. Tyskland p. 77-84 
96 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 213 
97 Appl. no. 22463/93 Müller v. Österrike. Müller hade dömts till fängelse för narkotikabrott vilket han 
menade berodde på polisens otillåtna provokation. I fallet hos kommissionen framgår det inte direkt 
vilken roll den österrikiska polisen haft men det är dock oviktigt då kommissionen grundar sig på andra 
överväganden. 
98 Appl. no. 34225/96 Shahzad v. Storbritannien  
99 Appl. no. 32715/96 K.L v. Storbritannien 
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2) Brottet skulle begås även utan polisiär provokation 
 
De olika provokativa åtgärderna kan ha olika karaktärer och användas under olika 
omständigheter. Detta skulle betyda att den typ av provokation som anses kunna strida 
mot artikel 6:1 är otillåten. Att lagföra en person som provocerats till brott är dock 
förenligt med konventionen om kraven följs.100 Dock saknas det tillräcklig praxis för att 
kunna dra en säker slutsats. Bedömningen om brott mot konventionen verkar emellertid 
ha delvis en subjektiv inriktning, dvs. den provocerades benägenhet att begå brott av 
samma typ som provokationen är relevant för bedömningen.101 
 
 
4.1. Teixeira de Castro v. Portugal  
 
Teixeira de Castro v. Portugal102 torde vara det kanske mest vägledande domslutet från 
Europadomstolen i området. Även vid definition av begreppet agent provocateur 
används oftast detta fall som vägvisare. VS som var misstänkt för narkotikalangning i 
en mindre skala, kontaktades av två civilklädda poliser i syfte att ta reda på leverantörer 
till VS. Poliserna var intresserade av att köpa flera kilo hasch och pressade således VS 
till att hitta en leverantör utan resultat. Då ville poliserna att VS skulle hitta en 
leverantör av heroin istället där Teixeira de Castro nämndes som någon som kunde 
införskaffa heroinet. Genom FQ fick poliserna kontakt med Teixeira de Castro. 
 
I kontakt med de Castro klargjorde poliserna att de ville köpa 20 gram heroin samt 
visade honom 20 000 Escudos. De Castro gick med på att införskaffa heroinet och åkte 
därefter med FQ för att skaffa fram narkotikan och senare bege sig till VS. När de 
Castro levererade heroinet greps han av poliserna och dömdes därefter till sex års 
fängelse för narkotikabrott.  
 
Europadomstolen fann att polisen haft en aktiv inverkan på brottshandlingens uppkomst 
samt fullbordan och det kunde inte heller bevisas att de Castro skulle begått brottet utan 
polisens provokation.103 Följden blev således att domstolen fann att de Castros rätt till 
en rättvis rättegång kränkts när han, i inhemsk domstol, fälldes för brottet.  
 
Visserligen kräver bekämpandet av organiserad brottslighet användandet av adekvata 
åtgärder, men domstolen påpekade att det inte får innebära att rättssäkerheten inte 
efterlevs. Domstolen framhöll även att det allmänna intresset av brottsutredning inte kan 
berättiga att bevisning som uppkommit genom en otillåten provokation får användas.104 
Domstolen fastslog också att om bevisning skall tillåtas är en fråga för nationell 
rättsinstans och Europadomstolen har att ta ställning till om processen i sin helhet varit 
rättvis. 
 
Slutsatsen av detta fall för rättsläget gällande provokation är således att det finns en 
relativt tydlig gräns för intresset att utreda brott. Den åtalades rätt till en rättvis 
rättegång är vad som måste beaktas av staten. Det allmänna behovet väger inte tyngre 
än den enskildes rätt. 

                                                           
100 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 228 
101 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 229 
102 Appl. no. 25829/94 Teixeira de Castro v. Portugal 
103 Teixeira de Castro v. Portugal p. 33 
104 Teixeira de Castro v. Portugal p. 36 
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4.2. Vanyan v. Ryssland 
 
Fallet Vanyan v. Ryssland105 rör en privatperson som på uppdrag av polisen kontaktade 
Vanyan och bad honom införskaffa narkotika till henne. Vanyan köpte och mötte 
kvinnan som överlämnade narkotikan till polisen. Vanyan åtalades och dömdes därefter 
för narkotikabrott. Ett sådant ”test köp” (proverochnaya zakupka) är tillåtet enligt artikel 
6:4 i lagen om Operativa sökåtgärder.106 Vanyan menade på att det inte förelåg någon 
brottsmisstanke mot honom inledningsvis och att brottet inte skulle begåtts om inte 
polisen provocerat honom. I domstol dömdes han till sju års fängelse för narkotikabrott 
med avsikt att sälja.  
 
Ett år efter domen fann Presidiet av Moskvas domstol att med omständigheterna som i 
fallet blivit fastställda var den rättsliga bedömningen fel och gjorde en ny syn av fallet 
utan att meddela Vanyan eller hans advokat. Domstolen fann då att Vanyan inte haft 
avsikt att sälja narkotikan till kvinnan utan tillsammans med henne köpa för eget bruk.  
 
Enligt Vanyan hade han först beställt narkotika för eget bruk av en langare därefter 
kontaktades han av kvinnan som agerade för polisen. Europadomstolen fann att det inte 
fanns någon koppling mellan de båda köpen så polisen kunde inte ha känt till att 
Vanyan innan provokationen köpt narkotika själv. Domstolen fastslog också att brottet 
inte skulle ha begåtts om det inte hade provocerats fram vilket resulterat i att Vanyans 
rätt till rättvis rättegång blivit ”irremediably undermined” (oåterkalleligen 
undergrävd)107  
 
 
4.3. Khudobin v. Ryssland 
 
Omständigheterna i Khudobin v. Ryssland108 var snarlika till ovanstående fall, Vanyan 
v. Ryssland. Även i detta fall handlar det om ett s.k. ”test köp”. Khudobin vände sig till 
Europadomstolen och hävdade att hans rätt till en rättvis rättegång kränkts då han utsatts 
för en otillåten provokation som ledde till att han begick ett brott han annars inte skulle 
ha begått. En civil polisinformatör kontaktade Khudobin och bad honom införskaffa 
narkotika åt henne. Khudobin gick med på det och köpte en mindre mängd heroin för 
pengar som han fick av provokatören. När han skulle överlämna narkotikan greps han 
av polis och dömdes senare för narkotikabrott. 
 
Innan Europadomstolen bedömde fallet uttalades en generell princip i syfte att precisera 
tidigare praxis. Att Europadomstolen uttalar direktiv för nationella domstolars 
förväntande agerande i vissa fall är relativt ovanligt. Det är ännu mer ovanligt att 
direktiv för tillåtligheten av bevis ges. Detta skulle kunna tolkas som en miniminivå för 
samtliga konventionsstater för att inte strida mot konventionens regler.109 ”Nationella 
domstolar ska inte tolerera att bevisning som tillkommit genom otillåten 
brottsprovokation används." Om bevisningen ändå tillåts respekteras inte principen om 
rätten till rättvis rättegång som fastslagits i Teixeira de Castro och efterföljande rättsfall. 
Vid rättegången yrkade försvaret att brottet inte skulle ha begåtts om det inte var för 

                                                           
105 Appl. nr. 53203/99 Vanyan v. Ryssland 
106 Vanyan v. Ryssland p. 35 
107 Vanyan v. Ryssland p.49 
108 Appl. nr. 59696/00 Khudobin v. Ryssland  
109 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09 sid. 1002 
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polisens provokation. Med andra ord har den tilltalade yrkat på ett 
”provokationsförsvar” vilket kräver bedömning av nationell domstol, speciellt när fallet 
innehåller vissa prima facie bevis för provokation.110 
 
 
4.4. Ramanauskas v. Litauen 
 
I fallet Ramanauskas v. Litauen111 hade Europadomstolen att ta ställning till om 
myndigheter har ansvar för privatpersoners provokation. Ramanauskas (R) var verksam 
åklagare och i slutet av 1998 kontaktades han av en okänd man (A) som hade en 
gemensam bekant (V). A arbetade för inrikesministeriets speciella polisenhet mot 
korruption, STT, och erbjöd R en muta på 3000 amerikanska dollar om R medverkade 
till att en tredje person skulle frikännas i rättegången. Inledningsvis var R inte 
intresserad av mutan men till sist efter att A återkommande gånger upprepat sitt 
erbjudande mottog R mutan. Den litauiska regeringen hävdade att V och A själva 
förhandlat fram villkoren innan myndigheterna underrättades.  
 
Därefter underättade A polisenheten mot korruption om att R medgett att ta emot 
mutan. Chefsåklagaren gav i januari 1999 V och A tillstånd att fortsätta provokationen 
genom att överlämna en del av mutan till R samma månad och ytterligare en del 
månaden därpå. När hela mutan var överlämnad greps R och åtalades för mutbrott vilket 
han således dömdes för. I Litauen överklagade han till landets högsta domstol som 
meddelade att skuldfrågan redan var avgjord, alltså var anledningen till att R begått 
brottet irrelevant. R fullföljde talan till Europadomstolen och menade att han, av statliga 
tjänstemän blivit uppmanad att begå ett brott varpå han blivit orättvis dömd.    
 
Europadomstolen ansåg att det är av särskild vikt att myndigheter i inledningen av 
operationer tar ansvar då det saknas lagreglering och rättsligt medgivande. 
Myndigheterna kan alltså inte undgå ett ansvar på grund av att A och V handlat som 
privatpersoner. Genom att senare tillåta att provokationen fortsatte samtidigt som A 
slapp straffansvar menade Europadomstolen att myndigheterna i efterhand legaliserat 
åtgärdens inledande skede samt använt sig av otillåten framkommen bevisning. 
Enhälligt fann domstolen att en kränkning av artikel 6 skett då ingenting tydde på att R 
skulle begått brottet utan påtryckningar från A och V. De anförde att ”otillåten polisiär 
provokation uppstår när tjänstemän - eller personer som agerar på deras instruktioner - 
inte begränsar sig till att undersöka brottslighet i ett huvudsakligt passivt sätt, utan har 
ett sådant inflytande i brottet att det är anstiftan till ett brott som annars inte skulle 
begåtts”112 
 
 
4.5. Slutsatser från EKMR 
 
Huvudregeln från EKMR vad gäller tillåtligheten av viss bevisningen har 
Europadomstolen påpekat är en fråga för varje konventionsland att själv avgöra inom 
den nationella processen. Undantag har dock uppkommit som först presenterades i 
Teixeira de Castro v. Portugal, förstärkes senare i Vanyan v. Ryssland för att i 
Khudobin v. Ryssland få en tydlig formulering att ”nationella domstolar ska inte 
                                                           
110 Appl. nr. 59699/00 Khudobin v. Ryssland p. 133 
111 Appl. nr. 74420/01 Ramanauskas v. Litauen  
112 Ramanauskas v. Litauen p. 55 
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tolerera att bevisning som tillkommit genom otillåten brottsprovokation används.” Även 
så avgörs prövningen om en kränkning av artikel 6 kan föreligga vid en 
helhetsbedömning. Vissa faktorer i en process kan i sig själva anses bryta mot artikeln 
men för att en kränkning av rätten till en rättvis rättegång skall kunna aktualiseras krävs 
att processen i sin helhet är att betrakta som orättvis.  
 
Från Europadomstolens praxis kan även slutsatsen dras att det krävs att polisen med en 
aktiv roll utför sin provokativa åtgärd så att en brottslig handling sker som annars inte 
skulle ha skett föreligger för att kunna anses bryta mot artikel 6:1. Denna slutsats har 
fått stöd i både praxis och doktrin.113 
 
 
I Europakonventionen om mänskliga rättigheter 
artikel 6:1 
 
 

Var och en skall, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse 
mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och 
inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas 
offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av 
hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett 
demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så 
kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter 
när offentlighet skulle skada rättvisans intressen 
 
 
5. Analys av rättsläget 
 
Det rättsliga efterspelet på NJA 2011 sid. 638 ”Gödselstack-mordet” blir något 
svårttolkat och, som jag menar, ger upphov till tre huvudfrågor:  

• Är denna typ av bevisprovokation tillåten?  
• Vad blir den rättsliga effekten för den provocerade? och 
• Kan ett straffansvar tilldelas provokatören?114 

 
 
5.1. Är denna typ av bevisprovokation tillåten?  
 
För fallet i frågan är inte bara beaktande av de inslag av hot som föreligger utan även 
huruvida C.V:s rätt att inte lämna betungande uppgifter har beaktas samt om det kan 
föreligga en kränkning av Europakonventionens artikel 6. För att inleda med första av 
de två problemen så har HD såväl som Riksåklagaren anfört att hur den provokativa 
åtgärden i detta fall gjordes, dvs. med inslag av hot, inte är enligt gällande rätt. 
Riksåklagaren fortsätter med att anföra att han kommer att verka för att liknande 
provokationer inte begås på samma sätt och att de inte skall kränka den tilltalades rätt 
till en rättvis rättegång.115 Kammaråklagaren i fallet menade, vilket HD medgav, att 
Polismetodsutredningen i sitt betänkande kommit till slutsatsen att det inte behövs 
kompletterande regler gällande bevisprovokation utan de riktlinjer som finns är 
                                                           
113 ÅM RättsPM 2007:4, Provokativa åtgärder sid.10 
114 Asp Petter, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, SvJT 2008 sid. 
779: Jag drar därmed samma slutsats som Asp gällande provokationsproblematikens 
huvudfrågeställningar. 
115 ÅM 2011-3727 sid. 11 
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tillräckliga.116 I åklagarmyndighetens RättsPM om provokativa åtgärder från 2007 kan 
det läsas att provokativa åtgärder måste vara neutrala, dvs. inte innehålla lockande 
erbjudande, frestelser eller liknande.117 Liknande slutsats finns i Norge där en 
provokation med övertalelse och under press anses otillåten.118 Man kan också, i 
RättsPM:et, läsa att en korrekt genomförd provokation aldrig kan innebära åtal för 
provokatören men om provokationen är otillåten kan straffansvar föreligga.119  
 
Klarlagt i HD är att inget uttalat hot förelegat mot C.V. men de medger i sina skäl att 
åtgärderna har skapat en hotfull situation för C.V. ”En sådan press att lämna negativa 
uppgifter om sig själv måste anses otillbörlig.”120 Fallet skapar ändå ett oklart rättsläge i 
hur långt en hotfull situation får skapas. Skulle en polis skulle kunna ha fingrarna i sin 
ficka och illustrera att han har ett vapen? Skulle polisen kunna faktiskt använda ett 
vapen? Det är svårt att dra en direkt slutsats men det bör vara klarlagt att en 
bevisprovokation innehållande inslag av hot inte är tillåtet i svensk rätt.  
 
 
5.1.1. Kränkning av EKMR? 
 
För den andra delen av problemformuleringen är fallet Allan v. Storbritannien121 värt att 
uppmärksamma. Allan var anhållen misstänkt för mord och i polisförhör använde sig 
Allan av sin rätt till tystnad. Som hjälp att skaffa information om Allans inblandning i 
mordet valde polisen att låta en informatör dela cell med honom. Informatören var själv 
kriminell och agerade i utbyte mot att släppas fri mot borgen och eventuellt senare få ett 
lindrigare straff. Informatören avslöjade senare att Allan medgivit att han befunnit sig 
på mordplatsen vid den aktuella tidpunkten varpå han dömdes till livstids fängelse. 
Medgivandet till informatören var avgörande för domslutet. I den nationella domstolen 
hade dock domaren givit juryn direktiv att behandla informationen varsamt.122 
Europadomstolen menade att informatörens utfrågning av Allan var att likna vid ett 
polisförhör och att metoden användes för att kringgå Allans rätt till vägran att uttala sig. 
Detta utgjorde en kränkning av artikel 6 i konventionen.123 Det finns likheter med det 
svenska fallet i form av att C.V, innan provokationens inledande, under flera år hävdat 
sin oskuld och därmed utnyttjat sin rätt att inte lämna uppgifter som för honom är 
betungande.124 Som Europadomstolen fann i Allan v. Storbritannien har rätten att inte 
lämna uppgifter till nackdel för sig själv kränkts.  
 
Från Tyskland kan fallet som BGH tog upp i slutet av 1999 ge viss förståelse för en 
eventuell lösning på liknande problem.125 Fallet som handlar om en italiensk 
medborgare som skaffat fram narkotika till en landsman efter upprepande förfrågningar 

                                                           
116 Resningsansökan till HD B2150-11 sid. 17 
117 RättsPM 2007:4 sid. 17 samt Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation sid. 30 
118 NOU 2004:6 s. 86 
119 RättsPM 2007:4 sid. 34 
120 NJA 2011 sid. 661 p. 27 
121 Appl. nr. 48539/99, Allan v. Storbritannien 
122 Allan v. Storbritannien p. 19 
123 Allan v. Storbritannien p. 52 
124 B 2150-11 sid. 19 
125 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 225 - I Tyskland är otillåten provokation något 
som främst beaktas vid straffmätningen och tyska domstolar tar ställning i betydligt större utsträckning än 
vad de svenska domstolarna gör. Detta kan, som Asp anför, bero på att tysk polis använder sig av 
provokativa medel oftare och mer aggressivt än vad svensk polis gör. 
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från landsmannen. Landsmannen, - provokatören -, var inte polis men var kopplad till 
polismyndigheten med bidrag till brottsbekämpning, en s.k. Vertrauensperson126. 
Domstolen hade att ta ställning till om kraven som följde av Teixeira de Castro v. 
Portugal kunde uppnås med den tyska straffmätningslösningen.  
 
I fallet127, bedömde BGH att det inte fanns någon väsentlig skillnad mellan det tyska 
fallet och de Castro och därför borde slutsatsen bli densamma. Det fanns i det tyska 
fallet övrig bevisning, utöver provokatörens vittnesmål, och det var inte en polisiär 
provokation. Men dessa skillnader i förhållande till Teixeira de Castro v. Portugal ansåg 
inte BGH vara nog för en annan bedömning.128 Det går inte, som BGH fastslog, att 
finna ett principiellt förbud mot att en gärningsman lagförs efter en otillåten provokativ 
åtgärd i de Castro fallet. Inte heller går det ur de Castro fallet att utläsa om det är den 
otillåtna provokationen eller om det är förekomsten av otillåten provokation 
tillsammans med straffprocess som innebär en kränkning enligt artikel 6:1.  
 
HD fann att C.V:s rätt till rättvis rättegång kränkts då han under en påtagligt hotfull 
situation lämnat uppgifter som varit till nackdel för honom.129 Bevisprovokation innebär 
i princip att betungande uppgifter om begånget brott lämnas men är det en tillräcklig 
grov kränkning för att konventionen skall bli tillämpbar? För att förstå när en kränkning 
av Europakonventionen kan tänkas föreligga kan det noteras hur BGH i ovan refererade 
fall inledde med att först bedöma om processen var ett brott mot artikel 6:1 på grunden 
att en straffrättslig process inletts mot en person som blivit provocerad till att begå en 
brottslig handling. Europadomstolen har uttryckt att det är den rättsliga processen i sin 
helhet som skall beaktas. Asp resonerar att det överhuvudtaget inte torde föreligga ett 
brott mot artikel 6 om staten gottgör den provocerade i skälig omfattning.130 En 
kompensation som straffrihet eller strafflindring skulle inte, enligt Asp, behöva beaktas 
i bedömningen om den provocerade fått skälig gottgörelse för brott mot artikel 6 utan 
det skulle redan kunna beaktas vid bedömningen om det ens föreligger ett 
konventionsbrott.131 Asp menar att det inte skulle vara troligt att Europadomstolen ser 
det som ett konventionsbrott om en person blir åtalad och dömd men får strafflindring 
på grund av att en otillåten provokation förelegat.132 Både Ignacio och Victor för dock 
ett annat resonemang och menar på att ett brott mot konventionen torde föreligger redan 
när en åklagare använder sig av bevisning som tillkommit av en otillåten provokation 
och ett åtal väcks. Enda skäliga gottgörelsen är att så snart domstolen uppmärksammat 
den otillåtna provokationen avbryta rättegången.133 Ignacio anser att rättsföljden för en 
otillåten provokation borde vara bevisförbud.   
 
BGH anförde vidare att en lösning som bygger på bevisförbud inte skulle vara rimlig. 
Processhinder kan bara föreligga i situationer när domstolen inte har utrymme att beakta 
förekomsten av brottsprovokation vid straffmätningen eller genom att avstå från att 
utdöma straff. En lösning med processhinder skulle med nödvändighet bli en ”allt eller 
inget lösning” vilket skulle vara otillräckligt eftersom omständigheterna gällande 
                                                           
126 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 225 
127 BGH NJW 2000 sid. 1123 - hämtat från Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 225 
128 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 226 
129 NJA 2011 sid. 661 p. 27 
130 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 228 
131 Asp Petter, Ibid., sid. 228 
132 Asp Petter, Ibid, sid. 228 
133 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09:4 sid. 1003 samt 
Victor, Dag Recension av Petter Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, SvJT 2001 sid. 740ff 
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brottsprovokation kan skilja sig åt i olika avseenden (t.ex. provokationens intensitet, 
misstankegrad etc.).134 En mer differentierad lösning på problemet vore att föredra hos 
domstolarna som i första hand kan beakta brottsprovokation vid straffmätningen.135  
 
Att en icke misstänkt och icke brottsbenägen person provoceras till att begå brott för att 
en straffrättslig process sedan inleds menar BGH i sig innebär ett brott mot artikel 6:1. 
BGH menar vidare att det a) i domstolarnas domskäl ska konstateras att det föreligger 
stridighet med artikel 6:1 och sedan b) vid påföljdsbestämmelsen kompenseras den 
provocerade.136 Detta ska förstås som att kompensera den som utsatts för otillåten 
provokation vid straffmätningen ges skälig gottgörelse för det konventionsbrott som 
kunde ha aktualiserats. BGH konstaterar att genom kompensation i nationell domstol 
går det att undvika att Tyskland fälls av Europadomstolen. En klar och tydlig 
kompensation i den inhemska processen kan i vissa fall medföra att den tilltalande inte 
längre är ett ”victim” i konventionens mening.  
 
Europadomstolen fastslog i fallet Lüdi v. Schweiz137 att konventionens definition av 
”victim” i artikel 25 är den person som direkt har berörts av den provocerande 
handlingen som ligger till grund för en konventionsöverträdelse samt inte fått 
upprättelse från nationella myndigheter genom medgivande, uttryck eller i sak.138  
 
HD fann att C.V. hade getts chans att bemöta och invända mot bevisningen i processen 
och anföra provokationen som del i sitt försvar. En gottgörelse i form av strafflindring 
hade också getts till C.V, alltså kunde inte processen betraktas som orättvis.139 Ett 
intressant resonemang som förs är att den bevisning som C.V. gav under den andra 
bilresan, dvs. efter att han blivit uppsökt av det ”kriminella gänget” och under 
drogpåverkan ansågs av HD inte ha någon egentlig betydelse och målet avgjordes 
genom bedömning av övrig bevisning.140 Den övriga bevisningen är t.ex. den 
obduktionsrapport som gjordes. Vilket bevisvärde obduktionsrapporten har, med tanke 
på att den är direkt beroende av informationen som HD fastslog saknar egentlig 
betydelse, berörs inte av HD. 
 
 
5.2. Rättslig effekt för den provocerade 
 
När det väl konstaterats att en provokativ åtgärd förelegat så uppstår såklart frågan 
vilken effekt det får för den provocerade. Rör det sig om frihet från straffansvar eller om 
en strafflindring? I svensk lagstiftning fattas det regler som uttryckligen stadgar vilken 
effekt en provokation får men likväl finns det ett fåtal stadganden som kan ge 
vägledning.  
 
                                                           
134 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 226 
135 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 226 
136 BGH hänvisar till artikel 41 i konventionen som stadgar skälig gottgörelse för konventionsbrott.  
137 Appl. nr. 12433/86 Lüdi v. Schweiz 
138 Lüdi v. Schweiz p.34 ”The word ’victim’ in the context of Article 25 denoted the person directly 
affected by the act or omission in issue, the existence of a violation of the Convention being conceivable 
even in the absence of prejudice. Consequently, mitigation of a sentence in principle deprives such a 
person of his status as a victim only where the national authorities have acknowledged, either expressly or 
in substance and then afforded redress for the breach of the Convention.” 
139 NJA 2011 sid. 661 p. 26-29 
140 NJA 2011 sid. 662 p. 30 
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5.2.1 Strafflindring eller ansvarsfrihet? 
 
”Någon annans kränkande beteende” kan enligt BrB 29:3 p.1 ses som en förmildrande 
omständighet vid bedömningen om brottets straffvärde. Det har dock i doktrin fastställts 
att de provokationer polisen kan tänkas utföras i normalfallen är sällan tillräckligt grovt 
kränkande för att paragrafen skall bli tillämpbar.141 
 
En annan regel som ibland kan användas är BrB 23:5 som stadgar att strafflindring bör 
ges till någon har förmåtts att medverka till ett brott genom tvång, svek eller missbruk 
av dess oförstånd. Hur tillämpbar denna rättsregel är, avgörs av frågan om provokatören 
är att betrakta som medverkare till den brottsliga handlingen. Som ovan fastställts så 
uteblir ett medverkaransvar för provokatören vilket torde innebära att regeln inte är 
användbar. Axberger finner dock att starka rättspolitiska skäl talar för en analog 
tillämpning. Utan att ge den provocerade ansvarsfrihet skulle en analog tolkning av 
paragrafen ge fördelar till den provocerade som åtminstone får chansen till att få en 
strafflindring om han utsatts för stark påverkan.142 HD lämnade en möjlighet till en 
sådan analogi i rättsfallet NJA 1985 sid. 544 i vars domskäl anförs att grund för 
strafflindring kan ”tänkas föreligga om polisen använder sig av metoder som framstår 
som uppenbart otillbörliga, t.ex. om polisen själv deltar i en brottslig gärning och i 
samband därmed förmår någon att begå ett brott som denne sannolikt annars aldrig 
skulle ha begått.”143 
 
Detta uttalande har samtidigt gjorts relativt snävt genom att det ställs krav på uppenbart 
otillbörliga polisiära åtgärder och den provocerade skulle sannolikt aldrig ha begått 
brottet. Detta torde leda till slutsatsen att HD inte ansett att ansvarsfrihet skall vara 
aktuellt för den som provocerats till brott, något som också visar sig i övrig praxis.144 
 
I detta fall, NJA 1960 sid. 552, besöktes A (den provocerade) av P (provokatören) som 
ville sälja premieobligationer till A. A var då inte intresserad och kontaktades på nytt 
nästföljande dag av P som då frågade om A var intresserad av att köpa obligationer. 
Efter ett tag, på grund av P:s ivrighet att få obligationerna sålda, började A misstänka att 
obligationerna var stulna och uttalade då till P att han inte var intresserad av att 
förmedla obligationer längre. P satte A i kontakt med B. B, som var i samråd med 
polisen, lovade att A skulle erhålla halva vinsten av försäljningen. Efter att 
obligationerna sålts greps A och åtalades för häleri. 
 
I rätten framförde A till sitt försvar att han blivit provocerad till att fullfölja 
försäljningen med löfte om extra ersättning vilket han menade skulle fria honom från ett 
ansvar. HD lade inte mycket vikt vid provokationen utan kommenterade kort att:  
 
”Vad A, på sätt i HovR:s dom närmare redovisats, mot åtalet invänt därom att A enligt 
instruktioner av polisen förmått honom att frångå ett fattat beslut att ej medverka till 
avyttrandet av obligationerna finner KM, i likhet med HovR, icke vara av beskaffenhet 
att fritaga A från ansvar.”145 
 

                                                           
141 Asp Petter, Staffansvar vid brottsprovokation, sid. 185 
142 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 46 
143 NJA 1985 sid. 552 
144 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 45f 
145 NJA 1960 sid. 552 
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HD:s vilja att behandla provokation är inte stor. Det är dock vanligt i svensk rätt att 
provokation nästan aldrig beaktas i vare sig ansvarsfrågan eller vid straffmätningen.146 
Ett annat fall som visar på detta är NJA 1972 sid. 625 där en tobakshandlare innehaft 
spelautomater i sin butik där vinsten var poletter som kunde användas för mer spel på 
automaten. Vid denna tidpunkt var det inte tillåtet att lotta ut vinster i form av pengar 
eller pengars värde. Polisen misstänkte att polletterna kunde bytas mot varor och 
inledde därför en provokation där de övertalade tobakshandlaren att byta polletterna mot 
ett paket cigaretter. Övertalandet menade butiksinnehavaren utgjorde en provokation 
som borde innebära ett minskat ansvar. HD fann dock att så inte var fallet genom att 
uttala att ”vad A invänt därom att han av en polisman provocerats till inlösningen 
fritager honom icke från ansvar.”147 
 
HD tog således inte ställning till den provokativa åtgärdens laglighet eller dess 
lämplighet. Det blev dock till bedömning för JO som instämde med Rikspolisstyrelsens 
svarsyttrande att det rörde sig om en provokation som var både svårförståelig och 
överflödig. Polletterna hade funktion av pengar genom att de kunde användas för 
ytterligare spel vilket redan gjorde automaten olaglig. Även principuttalandet från 
Rikspolisstyrelsen instämde JO i som menade att provokativa åtgärder bör användas 
med restriktivitet och i princip endast vid grov brottslighet eller när synnerliga skäl 
föreligger.148 Tolkningen av detta rättsfall skiljer sig åt i doktrin. Axberger menar att 
detta är ett tydligt - om inte det tydligaste - fallet av brottsprovokation i svensk rätt.149 
Asp menar däremot att det inte kan handla om brottsprovokation då, precis som JO 
fann, handlingen i sig var redan otillåten.150 Tobakshandlaren hade redan begått en 
brottslig handling så polisen kunde inte provocera fram ett brott. Asp påpekar dock att 
det kan anses som ett svårare brott än den redan existerande brottsliga handlingen.151 
Det är därmed svårt att förstå hur Axberger resonerar när han vill kalla detta fall det 
tydligaste i svensk rättstillämpning. 
 
Ytterligare ett fall att notera är NJA 1989 sid. 498 där en chilensk medborgare begärdes 
utlämnad till USA där han misstänktes för narkotikabrott. För utlämning krävs dubbel 
straffbarhet, dvs. att brottet är straffbart i såväl Sverige som USA. Mannen hävdade att 
brottet inte kunde anses straffbart i Sverige eftersom provokation av amerikansk polis 
skett. Beträffande detta yttrade HD att en polisiär eller annan myndighets provokativa 
åtgärders inverkan ”får anses vara vedertagen uppfattning i svensk rätt i princip inte på 
gärningens straffbarhet.”152  
 
Viktigt att notera är att dessa rättsfall alla vunnit laga kraft innan det, från 
Europadomstolen, ledande Teixeira de Castro v. Portugal och NJA 2007 sid. 1037. 
Resultatet från de båda fallen är att otillåten provokation inte beaktas längre bara vid 
”uppenbart otillbörliga” fall utan i allt större omfattning. Det finns även en förväntan 
att den provocerade skall få någon form av gottgörelse, främst strafflindring. Trots att 
målet i NJA 2007 sid. 1037 lämnades utan bifall verkar en ansvarsfrihet ändock inte 

                                                           
146 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 42 
147 NJA 1972 sid. 631 
148 JO 1973 sid. 91 - hämtat frän Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 19-20 
149 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, sid. 20 
150 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 189 
151 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 189 
152 NJA 1989 sid. 499 
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vara den linje svensk domstol helst vill ta utan hellre gottgöra den provocerade i form 
av strafflindring.  
 
 
5.2.2. Fri bevisning eller bevisförbud? 
 
Vad händer med den framprovocerade bevisningen och hur ska den, i domstol tillämpas 
är något som diskuteras i doktrin. Medan vissa menar att det borde föreligga ett totalt 
bevisförbud verkar andra anse att en bedömning i varje enstaka fall är att föredra.  
 
I fallet Teixeira de Castro v. Portugal fastslår Europadomstolen att ”the public interest 
cannot justify the use of evidence obtained as a result of police incitement.153 Skulle en 
sådan utredning ändock leda till ett åtal talar mycket för att den bör avvisas.154 ”That 
intervention and its use in the impugned criminal proceedings meant that, right from the 
outset, the applicant was definitively deprived of a fair trial,”155 antyder alltså att rätten 
bör avvisa åtalet. Gränsen för vad en stat får göra i syfte att utreda brott är alltså satt av 
den enskildes rätt till en rättvis rättegång.156 Detta kan utläsas som det skulle vara ett 
bevisförbud speciellt då domstolen noterar att de Castro i huvudsak fälldes på grund av 
de vittnesmål som de två poliser som provocerat fram brottet gav i nationell domstol.157 
Följden skulle alltså vara att det uppkommer ett förbud mot bevisning som finns i 
provokatörens vittnesmål.158  
 
Dock är det inte så enkelt som det kanske verkar för samtidigt betonar Europadomstolen 
vikten av att bevisrätten så lång som möjligt skall vara en nationell angelägenhet.159 Att 
konkret klassificera bevisning och göra vissa utredningsåtgärder otillåtna torde vara bra 
i det enskilda fallet men inte generellt för konventionsstaterna. Eftersom de olika 
staterna har olika rättsystem, skulle det kunna uppstå oproportionerliga och oväntade 
förskjutningar i väsentliga utgångspunkter för konventionsstaterna om tydlig reglering 
fanns.160 För Storbritannien skulle en reglering av oegentligt åtkommen bevisning 
innebära att domarens diskretionära handlingsutrymme begränsades och därmed 
försvagade domarens ställning.161 I Frankrike däremot som har ett inkvisitoriskt 
förfarande för brottsmål kan en reglering innebära att förundersökningens 
genomförande får en ny form.162 Europadomstolen har då istället uttalat att deras 
bedömning gällande bevis är del av en helhetsbedömning av processen varit rättvis.163 
Dvs. erbjuds den tilltalade gottgörelse i olika former under processen för användandet 
av tveksam bevisning så har processen i sin helhet inte varit att betrakta som orättvis.164 
En konventionsstat är därmed inte konventionsrättslig bunden att avfärda viss typ av 
bevisning.165 Ignacio menar dock på att när Europadomstolen i de Castro fallet uttalar 

                                                           
153 Teixeira de Castro v. Portugal p. 36 
154 Lundqvist Ulf, Polisprovokation och bevisförbud, SvJT 1999 sid. 910 
155 Teixeira de Castro v. Portugal p. 39 
156 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09:4 sid. 998 
157 Teixeira de Castro v. Portugal p. 38 
158 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 220 
159 Teixeira de Castro v. Portugal p. 34 samt Appl. nr. 10862/84 Schenk v. Schweiz p. 46  
160 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09:4 sid. 997 
161 Ignacio Vita, Ibid, sid. 997 
162 Ignacio Vita, Ibid, sid. 997 
163 Lüdi v. Schweiz - hämtat från CO/3733/99, Nottingham City Council v. Amin sid. 4 
164 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09:4 sid.997 
165 Ignacio Vita, Ibid, sid. 997 
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att en viss typ av bevisning inte är förenlig med konventionen skapar de en gräns för när 
den nationella bevisrätten blir en fråga som regleras av Europadomstolen.166  
 
Också i Norge är provokation ett oreglerat rättslig område där praxis fått ge ledning. 
Gällande användningen av bevis som tillkommit genom provokation har Høyesterett 
konstaterat i RT 1984 sid. 1076, att provokation aktualiseras tre alternativ. I de flesta 
fall torde det vara naturligt att åklagaren avstår från att åtala men om åtal väcks skulle 
den tilltalade kunna frikännas eller åtalet ogillas. Det tredje alternativet är om talan 
väcks inför domstolen att frågan huruvida bevisningen bör användas. I RT 1999 sid. 
1269 fann Høyesterett att det måste göras en avvägning mellan hur allvarligt brottet är 
och bevisvärdet hos det framprovocerade beviset.167 
 
Ett i Storbritannien uppmärksammat fall, R. v Sang ledde till slutsatsen att provokation 
inte utgör ett sakligt försvar i engelsk rätt.168 Efterspelet av fallet ledde också till en 
uppdatering av Police and Criminal Evidence Act of 1984 där det nu stadgas att 
domstolen har rätt att avfärda bevis för att beakta den tilltalades rätt till en rättvis 
rättegång.169 Det menas med rättvis rättegång exempelvis hur tillförlitlig bevisningen är 
samt vilken möjlighet den tilltalade har att ifrågasätta tillförlitligheten. Domstolen har 
också varit ovillig att begränsa det breda begreppet rättvis rättegång.170 Liknande anser 
Heydon att för provokation borde regler om bevisförbud finnas.171 The Law 
Commission däremot presenterade i sin rapport 1977 att regler om bevisförbud är allt 
för otydliga och ineffektiva medel.172 
 
Fastslaget och allmänt vedertaget är nu att vid bedömning om kränkning av den 
enskildes rätt till en rättvis rättegång beaktas processen i sin helhet. Erbjuds den 
tilltalade gottgörelse under processens gång kan processen i sin helhet anses rättvis trots 
att delar av den varit orättvis. Debatt förs dock i svensk doktrin gällande tolkning av 
Europadomstolens uttalanden där de å ena sidan talar om ”right from the outset”, å 
andra sidan talar de om att processen skall bedömas i sin helhet. Ignacio menar på att 
med Europadomstolens uttalande om ”right from the outset” (redan från början) 
omöjliggör kompensation och att strafflindring därmed inte är nog gottgörelse för en 
kränkning av artikel 6:1.173 Asp menar istället att det torde vara nog att vid 
straffmätningen beakta förekomsten av provokation och där erbjuda gottgörelse i form 
av strafflindring. Processen i sin helhet är då i enighet med artikel 6:1.174 Justitierådet 
Victor kritiserade dock slutsatsen Asp presenterade och menade att ett konventionsbrott 
rimligtvis bör anses föreligga när åtalet väcks och detta måste innebära att domstolen så 
snart som möjligt avslutar processen.175 Lundqvist menar på att en angelägen justering i 
form av en fördragskonform tolkning av RB 35:1 skulle tillgodose de krav som ställts 
från Europadomstolen.176  
 

                                                           
166 Ignacio Vita, Ibid, sid. 999 
167 Moen Linda, (2006) Politiprovokasjon, Universitetet i Oslo, sid. 50f 
168 R v. Sang [1980] AC 402 - hämtat från R v. Loosley [2001] UKHL 53, p. 8 
169 Police and Criminal Evidence Act 1948 p.78 
170 R v. Loosley [2001] UKHL 53, p.12  
171 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 123 
172 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 132 
173 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09:4 sid. 999 
174 Asp Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, sid. 227ff 
175 Victor Dag, Recension av Petter Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, SvJT 2001 sid. 740f 
176 Lundqvist Ulf, Polisprovokation och bevisförbud, SvJT 1999 sid. 911 
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NJA 2007 sid. 1037 ger ytterligare vägledning för principen om fri bevisföring i 
svenska processer. HD menar att det skulle vara svårt att förstå vilka konsekvenser ett 
bevisförbud skulle få på bevisrätten som i övrigt är uppbyggt på principer.177 Principen 
om den fria bevisföringen finns i RB 35:1 där det lämnas till rätten att avgöra ”vad som 
i målet är bevisat”. Med fri bevisföring ges domstolarna största möjlighet att fatta 
materiellt riktiga domar.178 En nödvändig förutsättning för att avvisa oegentligt 
åtkommen bevisning bör vara om det föreligger ett åsidosättande av en rättsregel eller 
rättsgrundsats.179 Dock är inte alltid en kränkning i sig nog för att bevis ska avvisas. Ett 
generellt logiskt samband torde saknas.180 Ekelöf anför att bevis som är ”uppenbart 
oförenligt med grunderna för rättsordningen” inte bör tillåtas.181 Bevisföringen är ändå i 
svensk rätt fri men inte gränslös. Att kunna begränsa principen om fri bevisföring kan 
inte vara främmande för svensk rätt då det skulle vara ohållbart att alltid tillämpa 
principen.182  
 
 
5.3 Rättslig påföljd för provokatören  
 
Tidigare under Polislagen jämförde jag kraven inom polisrätten kontra straffrätten. 
Inom polisrätten menar man att om åtgärden är brottslig är inte arbetsmetoden tillåten. 
Straffrättslig är kravet att om metoden (polisrättsligt) är tillåten är inte åtgärden 
brottslig. Frågan blir således om finns det bestämmelser som kan göra åtgärden 
otillåten. I Åklagarmyndighetens RättsPM går att finna att en provokatör som gör en 
otillåten provokation kan hållas ansvarig för tjänstefel enligt BrB 20:1.183 Även 
bestämmelsen i BrB 4:4 som säger att straffansvar för olaga tvång skall ges ”den som 
[…] genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något” 
kan aktualiseras på en provokatör. 
 
Paragrafen om tjänstefel ställer två rekvisit för att kunna tillämpas, dels ska man ha 
agerat vid myndighetsutövning och dels ska man ha åsidosatt vad som gäller för 
uppgiften. Med begreppet myndighetsutövning innebär det samhällets åtgärder av 
maktbefogenheter mot en enskild person.184 Vanligt är också att all myndighetsutövning 
har författningsstöd samt bunden av eller sker med stöd av offentligrättsliga regler.185 
Bundenheten till lagstöd kan anses obetydlig vid den egentliga myndighetsutövningen, 
därför räcker inte bundenhet som kriterium. Myndighetsutövning torde också innebära 
den verksamhet som stöds av offentligrättsliga bemyndiganden. De åtgärder den 
offentliga makten vidtar mot enskilda med stöd av offentligrättsliga regler avser att 
reglera relationen mellan myndigheterna och medborgarna.186 Begreppet för 
myndighetsutövning bör tolkas brett och det är inte bara myndigheternas faktiska 
beslutsfattande som utgör utövningen utan även arbetet innan beslutet fattats.187   

                                                           
177 Ignacio Vita, Brottsprovokation och dess rättsföljd i straffprocessen, JT 2008/09:4 sid. 1005 
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Är polisiär provokation en offentlig åtgärd som kan anses som myndighetsutövning? 
Frågan berördes delvis i fallet NJA 1988 sid. 665 där huvudfrågan gällande ansvar för 
provokatören avgjordes i HovR och av processuella skäl inte uppkom för HD:s 
bedömning.  
 
Fallet handlar om två polismän, PA (provokatör A) och PB (provokatör B) som i tjänst 
skapat kontakt med A (den provocerade) och visat intresse för narkotikaköp. A, som 
saknade narkotika förmåddes att införskaffa narkotika vilket ledde till att ytterligare två 
personer blev inblandade. Utanför tjänsten hade de senare träffat B som sålde den 
införskaffade narkotikan varpå han blev gripen med A och den ytterligare inblandade 
personen.  
 
I rätten yrkade åklagaren att poliserna skulle hållas ansvariga för myndighetsmissbruk 
(tjänstefel) då uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet provocerat fram ett brott vilket 
innebar ett åsidosättande av åligganden enligt lag och författning. Majoriteten i TR 
friade poliserna helt då de inte ansåg att en otillåten provokation förelegat. Det 
framkommer även i TR:s domskäl att ”de tillerkänns en eloge för förtjänstfullt arbete 
på fritiden”.188 Tingsrättens minoritet, med rådmannen och en av nämndemännen ansåg 
dock att åtalet styrkts. 
 
Åklagaren överklagade domen till Hovrätten och yrkade på ansvar för tjänstefel. 
HovR:n ansåg dock att polisens agerande inte skett i myndighetsutövning vilket med 
dåtidens reglering krävdes, jämfört med dagens vid myndighetsutövning. Då HovR:n 
konstaterat att polismännens handling inte skett i myndighetsutövning kunde åtalet inte 
vinna bifall. Istället förde HovR:n ett resonemang huruvida PA och PB kunde hållas för 
straffrättsligt ansvar, dvs. kunde anstiftan eller ett medverkaransvar föreligga. 
Domstolens slutsats blev att PA och PB dömdes för anstiftan av och medhjälp till 
narkotikabrott då deras handling främjat säljarens förvärv samt innehav av narkotika. 
Riksåklagaren överklagade till HD och menade att HovR:n begått ett processrättsligt fel 
då gärningsbeskrivningen inte behandlat uppsåtligt medverkaransvar. RÅ menade alltså 
på att HovR:n dömt utöver vad de hade tillåtelse att göra. HD upphävde HovR:n dom 
om medverkan men de ansåg att frågan om vårdslös myndighetsutövning vunnit laga 
kraft. Provokatörens medverkaransvar eller ansvar för vårdslös myndighetsutövning 
blev således aldrig utrett av HD. Dessutom innebär domen att Hovrättens bedömning av 
myndighetsutövningsbegreppet idag inte har någon aktualitet.  
 
Lagen har breddats och uppdaterats efter detta avgörande och utgör nu en betydlig 
skillnad så rättsfallet kan inte anses ha betydelse för gällande rättsordning. Både Asp 
och Axberger har tydligt uttalat att provokation idag alltid är att anse som utförd vid 
myndighetsutövning.189 Axberger anför vidare att om situationen varit i dagens rättsläge 
skulle de båda poliserna kunna hållas till ansvar för tjänstefel.190 
 
Det andra rekvisitet för tjänstefelansvar är att man skall ha åsidosatt vad som gäller för 
uppgiften. Ett åsidosättande av de regler som finns för provokation måste således finnas 
för att tjänstefelansvar skall bli aktuellt. Som ovan fastslagits så fattas direkta regler om 
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provokativa åtgärders tillåtenhet men det finns ändå ett antal allmänna principer och 
normer som är vägledande för området. I förarbetena till brottsbalken och 
bestämmelserna om tjänstefel i BrB 20:1 betonas att de åtgärder som inte följer de 
allmänna principerna inte skall undantas från en straffrättslig bedömning.191 Allmänna 
instruktioner och riktlinjer från exempelvis förarbeten och praxis kan komma att beaktas 
vid bedömning av vad som gäller för uppgiften. Ett sådant åsidosättande kan således 
aktualiseras även om det inte uttryckligen finns författningsreglering.192  
 
Ett fall från HD som kan ge viss vägledning är ”Bensinfaten på Flygflottiljen”.193 I detta 
fall hade A (den provocerade) tillsammans med en kamrat planer på att stjäla tomma 
bensinfat från flygflottiljen de var stationerade på. Efter att kamraten ändrat sig 
berättade han om planerna till sitt befäl, P. Kamraten presenterade istället en plan för P 
där han skulle ge A information om var och när stölden skulle utföras. P godkände 
planer och A kunde därmed gripas på bar gärning. Detta ledde till att P blev åtalad och 
dömd för tjänstefel efter att HD behandlat hans ansvar som provokatör. Som skäl för 
domslutet motiverade HD att: 
 
”Det har icke varit befogat att använda de åtgärder planen omfattade, och planens 
verkställande har medfört att A förövat ett brott som han sannolik eljest icke skulle ha 
begått. Genom att för verkställighet godkänna den framlagda planen har P förty visat 
oförstånd i fullgörande av tjänsteplikt.”194  
 
Domstolen för resonemanget att trots att planen om den provokativa åtgärden inte var 
P:s så måste han ha insett att planen haft till syfte att provocera fram ett brott som 
annars inte skulle ha begåtts. Den svenska inställningen till provokation är mestadels 
baserad på uttalanden från JO och JK, utdrag ur förarbeten samt också i viss mån 
uttalanden i doktrin. Sammantaget torde materialet kunna utgöra en tydlig grund för 
bedömningen av vad som gäller för uppgiften. Dock betonas det att, i princip, bara kan 
vara uppenbara övertramp som ligger till grund för åtal.195 
 
Av detta kan alltså konstateras att den som begår en otillåten provokation ställs inför ett 
eventuellt tjänstefelansvar. Det får anses fastslaget att det finns, i vart fall tillräckligt 
tydliga regler för att förbjuda vissa typer av provokation samt att polisen i sitt arbete 
agerar vid myndighetsutövning. Det bör samtidigt vara tydligt att om provokatören 
agerar enligt de regler och principer för provokation, t.ex. att beslut om provokativ 
åtgärd fattats av åklagare och åtgärden har noga dokumenteras, inte kan riskera ett 
tjänstefelansvar. Följer man de regler som finns har man agerat på det sätt som gäller 
för uppgiften. 
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6. Slutsatser 
 
Detta arbete har främst haft fokus på att utreda den gällande rätten runt provokation för 
att försöka visa på skillnaden mellan tillåten och otillåten provokation. Gränsdragningen 
är dock svår att göra eftersom oftast har de provokativa åtgärderna inslag av varandra, 
dvs. brotts- och bevisprovokation. Även i denna del tillkom en behandling av 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter för att visa på ledande praxis och 
betydande slutsatser från det internationella åtagandet Sverige har åtagit sig. Andra 
delen av detta arbete var att, tillsammans med lagstiftning, praxis och doktrin analysera 
rättsläget efter domen i NJA 2011 sid. 638 och på visa debatten som förs i doktrin.   
 
Det kan inledas med att konstatera att ur flera olika perspektiv i svensk rätt ses 
provokativa åtgärder som en polisiär arbetsmetod som bör användas mycket restriktivt, 
om ens överhuvudtaget. Otillåten provokation anses föreligga när en polis provocerar en 
person att begå en brottsling handling som han annars inte skulle ha begått. Detta får 
också anses strida mot artikel 6 i EKMR. Som fastslagits av bl.a. JO och i doktrin så är 
denna typ av metod en i ett led av okonventionella spaningsåtgärder för att bekämpa 
grov organiserad brottslighet. Och rättstillämpningen har utvecklats för att tillåten 
provokation i vissa former. Med det uppkommer ändå svårbedömda frågor om 
gränsdragning samt andra, exempelvis vilket straffrättsligt ansvar provokatören har, om 
åtal ska väckas för den provocerade handlingen i led att finna bevis samt hur 
provokationen ska påverka ett straffansvar för den provocerade. 
 
Det straffrättsliga perspektivet berör om provokatören ska straffrättslig ansvarig för 
regler som medverkan eller tjänstefel. Ska polisen provocera fram brott, agera som 
medverkare eller i andra fall som anstiftare utan att en straffrättslig process följer. I 
givna situationer exempelvis när åtgärden är godkänd av åklagare undantas detta ansvar 
då det är ett led i polisens myndighetsutövning. Reglering saknas dock i det stora hela 
straffrättsliga regler utöver tjänstefel. Det polisrättsliga perspektivet är ett annat. Här 
behandlas vad och hur polisen får göra. För att undvika liknande missbruk som i 
Gotlandsärendet och Operation Räven skulle en tydlig reglering vara till nytta. 
 
Ett tredje perspektiv att notera är det processuella som ser till de konsekvenser en 
provokation kan tänkas ha på den efterföljande processen. Här behandlas exempelvis 
frågor om bevisförbud som också diskuterats i Europadomstolen som fastslagit att 
bevisrätten skall vara en nationell angelägenhet. Dock har Europadomstolen i ett antal 
fall uttalat en tydlig reaktion mot vissa former av bevisföring som anses bryta mot 
artikel 6:1 i konventionen. Som visats har det konstaterat att när åklagaren väcker ett 
åtal baserat på bevis uppkomna genom en otillåten provokation föreligger ett 
konventionsbrott. Viss doktrin talar för att redan här borde domstolen avbryta 
rättegången för att kompensera för kränkningen medan annan doktrin - vilken torde vara 
den rätta - talar istället om att under processens gång gottgöra den tilltalade så att 
processen i sin helhet är att anse som rättvis. Som BGH fastslog skulle kompensation i 
en nationell process kunna hindra att artikel 6:1 aktualiseras då den tilltalade inte längre 
faller under definitionen av ”victim”. 
 
Samtidigt hade ändå praxis haft en entydig linje att aldrig betrakta provokation som en 
förmildrande omständighet. Detta skulle kunna anses som ganska motsägelsefullt. Om 
det inte är tillåtet att provocera någon till en brottslig handling, hur kan det då vara så att 
den provocerade skall hållas till straffrättsligt ansvar? Oavsett anledning så har denna 
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ståndpunkt varit den ”korrekta” i svensk rätt. Först efter 1999 när Europadomstolen 
dömt i fallet Teixeira de Castro v. Portugal har svensk praxis öppnat upp för synen av 
provokation som en förmildrande omständighet med två ledande praxis NJA 2007 sid. 
1037 ”Nationalmuseum” där åtalet ogillades på grund av brottsprovokation och NJA 
2011 sid. 638 där en morddömd fick strafflindring på grund av en otillåten form av 
bevisprovokation. 
 
I NJA 2007 sid. 1037 fastslog HD att det rörde sig om en otillåten provokation, en åsikt 
Riksåklagaren inte delade så att HD:s gränsdragning var till nackdel för åklagarsidan 
kan man säga vara tydlig. Fallet med motorcykelstölden i Stockholm, som visserligen 
aldrig nådde HD, men var föremål för JO-bedömning som uttryckte detta som en 
otillåten provokation. Den slutsatsen delar dock inte jag. Polisen hade dock en önskan 
att få motorcykeln stulen som en del i ett led att bekämpa och utreda flera andra 
motorcykelstölder.  
 
Både Operation Räven och Gotlandsärendet kan på många sätt sammanfatta den 
komplexitet med provokation. Risken att åtgärderna används utan att uppfylla de krav 
som ställs från såväl SOU 2003:74 som Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4. 
Dokumentationen var bristfällig och inblandade åklagare var inte informerade eller 
beslutfattande. För svensk rätt kan därmed konstateras att, trots önskan från doktrin med 
tydligare lagstiftning är det än idag relativt otydligt och området fortsätter att vara 
komplext och svårtolkat. 
 
Slutsatsen är att artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång är en central punk i 
konventionen. Otillåtna provokationer avgörs genom en bedömning om den brottsliga 
handlingen skulle ha begåtts även utan provokationen. Anser domstolen att det är 
provokationen som skapat ett brott som annars inte skulle ha skett föreligger ett brott 
mot artikel 6 och den tilltalades rätt till en rättvis rättgång har kränkts. Europadomstolen 
är dock försiktig med en allt för begränsande praxis då olika typer av rättegångsystem 
finns i konventionsländerna vilket omöjliggör hänsyn till att samtliga intressen kan tas. I 
de fall i kapitel 4.1-4. som behandlats har Europadomstolen funnit att den tilltalades rätt 
till en rättvis rättegång kränkts genom otillåten provokation. Precis som 
Europadomstolen, som BHG och HD fastslagit så är det processen i sin helhet som 
avgör om en kränkning av artikel 6 förelegat.  
 
Europadomstolens praxis om att det är hela processen som skall bedömas anser jag är 
det alternativet som bäst tjänar konventionens syfte. Att som framförts av b.la. Ignacio 
att redan på grunden att åtal har väcks grundat på bevisning som uppkom genom en 
otillåten provokation sätter i o för sig en tydlig gräns att otillåten provokation inte ger 
skäl för ansvar. Självfallet så ska ingen först provoceras att begå ett brott han annars 
aldrig skulle begå för att sedan dömas men frågan som jag ställer mig är huruvida det 
personliga ansvaret ska spela in. Provokation i all ära men någonstans väljer den 
provocerade själv att begå den brottsliga handlingen. Att den rättsliga processen inletts 
på grund av en otillåten provokation tycker därför inte jag utgöra en nog kränkning av 
rätten till rättvis rättegång för att aktualisera artikel 6:1. Provokation, anser jag skall 
konstateras av nationell domstol som därefter ska gottgöra den tilltalade i form av 
strafflindring. Processen blir orättvis i sin helhet om kompensationen i förhållande till 
provokationen är ojämn.   
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JO framförde i sitt beslut 2008 att det bör finnas lagstadgning genom att vissa principer 
införs i lag, att åklagare fattar beslut om provokativa åtgärder och dess noggrannhet för 
dokumentation och vilka typer av brott som gör provokation tillämpbar. Delvis håller 
jag med JO samt doktrin att ett tydligare regelverk kan behövas i området för att göra 
provokationen mindre komplex. Att införa en bestämmelse om åklagarens besluträtt 
skulle stoppa liknande operationer såsom Gotlandsärendet och Operation Räven där en 
systematik att utelämna viss betydande information användes. Dock tror jag inte att 
lagstadga till vilka typer av brott provokation är tillåtet är ett sätt som kommer att verka. 
I samband med att den grova organiserade brottsligheten utvecklas måste också polisens 
arbetsmetoder för att utreda och förebygga brott utvecklas, då skulle en lagstiftning som 
JO efterfråga snabbt bli omodern. Det skulle innebära att för varje bättre och med 
långsiktig lösning som kommer upp krävs först en lagstiftningsprocess som tar en viss 
tid att genomföra. Det skulle dock, självfallet gå att lagstadga vilken lägsta straffnivå ett 
brott måste ha för att aktualisera användandet av provokativa åtgärder. Även att införa 
en bestämmelse om att provokativa åtgärder skall ske med beaktande av den 
misstänktes rättigheter enligt EKMR tror jag är att föredra. 
 
Det fattas lagstiftning och enligt min åsikt är det inget som heller behöver diskuteras 
utan kan fastslås. En tillåtande lagstiftning bör absolut finnas om provokativa åtgärder 
skall vara tillåtet i svensk rätt. Det skulle, med tydlig lagstiftning, innebära en mindre 
risk för missbruk och tillämpning som är felaktig. I det stora hela handlar det om statens 
- polismyndigheten i detta fall - anseende hos dess befolkning. Utan en tydlig reglering 
uppstår situationer såsom i Gotlandsärendet och Operation Räven där polisens roll att 
förebygga och beivra brott urholkas. Den provokation polisen vidtog i NJA 2011 sid. 
638 anser jag är oacceptabel och jag tror att om fallet var för Europadomstolens 
bedömning skulle de fatta att C.V:s rätt till rättvis rättegång kränkts. Strafflindringen på 
tre år tror inte jag Europadomstolen skulle anse som tillräcklig gottgörelse. Den 
provokativa metoden skulle kunna utgöra grund för ett straffrättsligt ansvar för olaga 
hot. Definitivt tycker jag att åtgärden tydligt gått över vad som gäller för uppgiften och 
ett tjänstefelansvar bör aktualiseras. I en rättsäkerhetsstat måste ändå medborgarna 
känna sig trygga med att polisen inte provocerar fram brottslighet eller begår egna 
brottsliga handlingar för att utreda brott. De synnerliga skälen för polisen att bedriva 
sådan verksamhet för därför, enligt mig, vara tydlig och bestämd.  
 
När jag inledde detta arbete var min åsikt att provokation är metoder som i viss 
utsträckning är bra att använda för att bekämpa organiserad brottslighet. Denna åsikt har 
jag fortfarande och tycker nu att provokation, med tydlig reglering och syfte tjänar sin 
nytta i brottsbekämpningen. Min åsikt rörande provokativa åtgärder är därmed 
oförändrande.  
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