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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

På försättsbladet till Asps bok Straffansvar vid brottsprovokation återfinns ett utdrag ur Första 

Moseboken där Gud fördömer både ormen, som lurat Eva att äta av den förbjudna frukten och 

Eva, som låtit sig förledas av ormen. Detta belyser på ett tydligt sätt problematiken med pro-

vokativa åtgärder; Vem bär skulden för det som därigenom åstadkommits? Den som låtit sig 

luras? Eller är den som lurats lika skyldig? 

 

Huruvida myndigheter ska ges möjlighet att provocera någon att begå en brottslig handling är 

ett ämne som länge diskuterats och som berörts i flertalet förarbeten.
1
 Trots detta har pro-

vokativa åtgärder inte blivit föremål för någon direkt lagstiftning vilket kan förklaras av 

ämnets komplexitet. Ledning för metodens tillåtlighet och dess konsekvenser har istället gått 

att finna i de allmänna bestämmelser som styr polisens ingripanden, samt i de riktlinjer som 

utvecklats i förarbeten, doktrin, praxis och myndighetspublikationer.  

 

Provokativa åtgärder kan vara en effektiv metod för att avslöja svårutredd och allvarlig 

brottslighet, inte minst då det gäller brott utan brottsoffer, brott där brottsoffret har skäl att 

inte anmäla eller då brottsoffret är omedveten om att ett brott har förövats.
2
 Metoden har bl.a. 

resulterat i stora narkotikabeslag och bidragit till att värdefulla stulna konstverk kunnat åter-

bäras.
3
 I avsaknad av en tydlig reglering har dock osäkerheten kring metodens tillåtlighet varit 

stor vilket lett till att dess användning hämmats.
4
 Det har med hänsyn till detta och, även om 

det inte finns något skydd mot provokativa åtgärder i grundlag, rättssäkerhetens krav på le-

galitet och förutsebarhet länge funnits en önskan om en uttrycklig lagreglering av området.
5
  

 

Den 20 december 2007 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle tillkallas för att 

överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande 

myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. I uppdraget ingick bl.a. att över-

väga i vilken utsträckning de brottsbekämpande myndigheterna bör ges möjlighet att använda 

provokativa åtgärder, särskilt med beaktande av rättssäkerhets- och integritetsskyddsaspekter, 

                                                 
11

 Se bl.a. SOU 1982:63; SOU 2003:74. 
2
 Asp 2001, s. 22 f. 

3
 SOU 2010:103, s. 127. 

4
 SOU 2010:103, s. 126. 

5
 Helmius, s. 193; SOU 2003:74, s. 137 f. 
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förhållanden i andra länder samt det internationella brottsbekämpande samarbetet.
6
 Resultatet 

av utredningen presenterades i Särskilda spaningsmetoder: Slutbetänkande av polismetod-

utredningen (SOU 2010:103). Slutbetänkandet innehåller ett förslag på en ny lag vars 5 kap. 

föreslås reglera vad polismetodutredningen kallar ”särskilda provokativa åtgärder”.
7
 

1.2 Problemformulering 

Särskilda provokativa åtgärder medför att vidsträckta befogenheter ges till de brotts-

bekämpande myndigheterna. Dessa får inom ramen för sin brottsbekämpande verksamhet, där 

förebyggande av brott utgör en viktig del, ”lura” personer till ett brottsligt handlande.
8
  Såsom 

Axberger anför kan det tyckas problematiskt att rättsstaten på en och samma gång uppträder 

som provokatör, bestraffare och genom straffverkställighet; ”återanpassare”.
9
 Eftersom sär-

skilda provokativa åtgärder är en utredningsmetod som ger de brottsbekämpande myndig-

heterna möjlighet att uppträda dolt och därigenom påverka händelseförlopp bör höga krav 

ställas på en sådan typ av reglering. En reglering av provokativa åtgärder innebär därav en 

svår balansgång där polisens effektivitet måste vägas mot den enskildes intresse av skydd mot 

myndigheters maktutövning. Det är därför av vikt att den föreslagna lagen granskas och att 

problem som därigenom kan uppstå lyftes fram.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad särskilda provokativa åtgärder skulle innebära för 

metodens tillåtlighet, samt analysera huruvida en sådan reglering kan tillgodose den enskildes 

behov av skydd mot myndigheters maktutövning. Ett sådant skydd kan bestå i att metodens 

tillåtlighet blir förutsebar och klart avgränsad för att därigenom förebygga ett missbruk av 

denna befogenhet. Skyddet kan dock även bestå i att den provocerades straffrättsliga ansvar 

begränsas. Följande frågeställningar har därför uppställts: 

 

 Är den föreslagna regleringen för metodens tillåtlighet förutsebar och klart avgränsad? 

 Vad innebär regleringen för den provocerades straffrättsliga ansvar? 

                                                 
6
 Dir. 2007:185, s. 1. 

7
 Se vidare även SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i 

brottsbekämpningen. Delbetänkande av polismetodutredningen, som dock ligger utanför denna uppsats ämne.  
8
 Polislag (1984:387) 1-2 §§. 

9
 Axberger 1989, s. 67. 
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1.4 Material och metod 

I denna uppsats kommer sedvanlig juridisk metod användas där de traditionella rättskällorna 

analyseras. Av central betydelse är betänkandet Särskilda spaningsmetoder: Slutbetänkande 

av polismetodutredningen (SOU 2010:103). I syfte att belysa och problematisera ämnet 

kommer nedan anförda rättskällor vara av särskild betydelse. I frånvaro av uttrycklig lag-

reglering är de centrala källorna på området Hans-Gunnar Axbergers bok Brottsprovokation 

samt Petter Asps bok Straffansvar vid brottsprovokation. Här bör likaså nämnas Åklagar-

myndighetens RättsPM, vars syfte är att utgöra en handledning för åklagare och polis, och 

som ger en god överblick av gällande rättsläges principer och provokativa åtgärders konse-

kvenser. Även de tidigare förarbeten som berört frågan har inte minst bidragit till att visa 

vilka andra lösningar som går att finna på problematiken. 

 

Av intresse för den provocerades straffrättsliga ansvar är Europadomstolens praxis angående 

rätten till en rättvis rättegång. År 2009 avgjorde Europadomstolen 2 395 mål genom dom
10

 

och Hans Danelius bok Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europa-

konventionen om de mänskliga rättigheterna har bidragit till att ge en välbehövlig överblick 

av denna rika praxis. Det urval som skett av den praxis som nedan presenteras baseras på 

språkliga överväganden då en del rättsfall enbart publiceras på franska. Urvalet har även skett 

utifrån det faktum att särskilda provokativa åtgärder tillåter åtgärder som provocerar någon att 

begå ett brott oberoende av om det kan antas att den provocerade hade begått brottslighet av 

liknande slag provokationen förutan. Fokus ligger därför på avgöranden som behandlar denna 

problematik. 

 

Svensk rättspraxis har getts mindre utrymme då denna rättspraxis främst berör den pro-

vocerades straffrättsliga ansvar för det framprovocerade brottet, en fråga som genom den nya 

regleringen blir avhängig den allmänna straffrihetsregel som föreslås införas. Större vikt har 

istället lagts vid Europadomstolens praxis angående rätten till en rättvis rättegång, som oavsett 

en ändrad svensk lagstiftning, skulle få samma genomslag. 

  

                                                 
10

 se Nilsson, Lundberg, s. 115. 
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1.5 Avgränsningar  

Fokus kommer uteslutande att ligga på särskilda provokativa åtgärder vilket enbart omfattar 

sådana åtgärder som riskerar att föranleda att någon begår ett brott. Den särskilda pro-

blematiken kring provokativa åtgärder som enbart syftar till att erhålla bevisning, s.k. bevis-

provokationer, kommer att lämnas därhän.
11

 Främst kommer särskilda provokativa åtgärders 

tillåtlighet och den provocerades straffrättsliga ansvar beröras varför enbart problematik 

kopplad till den föreslagna regleringens 1 kap. 4 § samt 5 kap. 1 och 4 §§ berörs.  

 

I polismetodutredningens slutbetänkande presenteras ett förslag på en ny lag som ska reglera 

vad de kallar ”särskilda inhämtningsåtgärder i de brottsbekämpande myndigheternas verk-

samhet”. De inhämtningsåtgärder som avses är bl.a. infiltration, biträde av enskilda, lokali-

sering av person och identifiering eller störning av mobil elektronisk kommunikations-

utrustning. Trots att dessa övriga inhämtningsåtgärder, inte minst infiltrationsverksamhet, ofta 

har ett nära samband med särskilda provokativa åtgärder finns det inte utrymme att behandla 

även sådan verksamhet inom ramen för denna uppsats.
12

 Den utvidgade möjlighet till pre-

ventiv användning av särskilda provokativa åtgärder, som enligt förslaget tillkommer 

Säkerhetspolisen, kommer av samma anledning inte särskilt att beröras. Denna reglering upp-

ställer ytterligare rekvisit vars innebörd skulle behövas utredas. Vad som framhålls nedan 

angående särskilda provokativa åtgärder är dock till stor del tillämpligt även på sådana åt-

gärder.
13

 

 

Provokativa åtgärders konsekvenser för provokatörens straffrättsliga ansvar är ett ämne som 

varit föremål för diskussioner. Eftersom särskilda provokativa åtgärder gör metoden tillåten 

då den vidtas inom ramen för regleringen har provokatören, lika lite som polismannen som 

verkställer ett lagligen beslutat frihetsberövande, inte något straffrättsligt ansvar för sitt age-

rande. Denna problematik kommer därför att lämnas därhän. 

 

Det kan inte uteslutas att någon annan rättighet än rätten till en rättvis rättegång skulle kunna 

påverkas genom användningen av särskilda provokativa åtgärder. Rätten till en rättvis 

rättegång är dock den mest centrala för den provocerades straffrättsliga ansvar och därför den 

enda som ska behandlas inom ramen för denna uppsats.  

                                                 
11

 Se vidare bl.a. NJA 2011 s. 638; RH 2010:62. Se vidare om dessa begrepp under 1.6. 
12

 Se vidare SOU 2010:103, s. 83 ff.  
13

 Se vidare SOU 2010:103, s. 164 f. 
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1.6 Begrepp 

Begreppsbildningen på området kan ibland tyckas snårig och det ska inledningsvis därför gö-

ras ett försök till att kort definiera de centrala begreppen, såsom de används i denna uppsats, 

 

Provokativa åtgärder brukar delas in i bevis- och brottsprovokation. Med bevisprovokation 

avses sådana åtgärder som vidtas i syfte att framkalla bevisning om ett redan begånget brott. 

Med brottsprovokation avses åtgärder som vidtas i syfte att framkalla ett brott. Det brukar 

hävdas att bevisprovokation är tillåtet medan brottsprovokation inte är det, men en sådan in-

delning är inte oproblematisk. Begreppen överlappar till viss del varandra och det finns bevis-

provokationer som är otillåtna och brottsprovokationer som anses tillåtna.
14

 På grund av 

denna problematik, och då rena bevisprovokationer inte särskilt kommer att beröras, kommer 

dessa begrepp enbart användas i illustrativt syfte.  

 

Fortsättningsvis kommer begreppet provokativa åtgärder användas då metodens tillåtlighet 

enligt gällande rättsläge avses.
15

 Begreppet kommer dock enbart att användas för sådana åt-

gärder som riskerar att föranleda att någon begår ett brott eftersom det är sådana åtgärder som 

är föremål för denna uppsats. 

 

Särskilda provokativa åtgärder är polismetodutredningens benämning på metoden som inne-

bär att polisen vid förundersökning, för att få fram bevisning om ett redan begånget brott, får 

vidta åtgärder som kan leda till att någon förmås att begå en brottslig handling.
16

  

 

Aktiv provokation används som begrepp för de provokativa åtgärder som enligt Europa-

domstolens bedömning inneburit att polisens agerande medfört att den provocerade begått ett 

brott som denne annars inte skulle ha begått, polisen har således anstiftat brottet. Då Europa-

domstolen ansett att en provokativ åtgärd inneburit att rätten till en rättvis rättegång blivit 

oåterkalleligen undergrävd har dess huvudsakliga brist i många fall bestått i att provokationen 

varit just aktiv.
17

  

 

 

                                                 
14

 Axberger 1989, s. 52. 
15

 Se vidare 2.1. 
16

 Se vidare 3.2. 
17

 Se vidare 2.3.2. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel, Provokativa åtgärder – de lege lata, där gällande rättsläge 

översiktligt utreds i syfte att öka förståelsen för den föreslagna regleringen kring särskilda 

provokativa åtgärder. Därefter följer kapitlet Särskilda provokativa åtgärder – de lege 

ferenda? vars syfte är att utreda särskilda provokativa åtgärders närmre innebörd och lyfta 

fram eventuella oklarheter och problem. Slutligen, i kapitlet Slutsatser, förs en avslutande och 

sammanfattande diskussion kring särskilda provokativa åtgärders huvudsakliga brister och 

vilka lösningar som eventuellt går att finna. 
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2. Provokativa åtgärder – de lege lata 

I detta kapitel kommer gällande rätt kortfattat presenteras, dels då det gäller metodens tillåt-

lighet och dels då det gäller dess konsekvenser för den provocerades straffrättsliga ansvar. 

Inom ramen av den senare delen kommer även provokativa åtgärders förhållande till Europa-

konventionens artikel 6 att beröras. Med hänsyn till denna uppsats syfte kommer den pro-

vocerades ansvar för det framprovocerade brottet endast beröras kortfattat. Desto större ut-

rymme kommer av samma skäl att ges åt vad gällande praxis från Europadomstolen kan antas 

innebära för den provocerades ansvar för ett annat brott än det framprovocerade.  

2.1 Definition  

Ordet provocera definieras enligt Svenska akademins ordlista som; locka att förgå sig, ut-

mana, reta, framkalla.
18

 Axberger menar dock att den juridiska innebörden av begreppet 

sträcker sig något längre än i vanligt språkbruk på så sätt att den psykologiska aspekten bort-

ses från.
19

  

 

Även om Provokativa åtgärder inte har någon fast juridisk innebörd definieras det ofta som 

en åtgärd där polisen lockar eller utmanar en person till en handling eller ett uttalande som 

kan vara besvärande eller på något sätt ha en negativ innebörd för denne eller någon i dennes 

närhet.
20

 Som begreppets nedre gräns kan anges åtgärder som endast är ett neutralt svar på 

gärningsmannens egna initiativ, såsom att polisen lägger ut en angiven lösensumma till en 

utpressare i syfte att gripa denne. Inte heller mer allmänt underlättande av brott, såsom att 

tillfälligt lätta på tullkontrollen i syfte att en narkotikaleverans ska kunna genomföras, kan 

anses vara en provokativ åtgärd.
21

 Således omfattar inte begreppet åtgärder som enbart går ut 

på att spela med eller underlåta att ingripa i en situation som aktivt drivs framåt av någon 

annan. Metodens övre gräns fastläggs av att polisen aldrig får anstifta ett brott. Det som får 

framkallas är således inte en brottslig vilja utan enbart den individualiserade handlingen.
22

 

 

                                                 
18

 Svenska akademins ordlista över svenska språket, 2006, s. 722. 
19

 Axberger 1989, s. 7. 
20

 Se t.ex. SOU 1010:103 s. 124; SOU 2003:74 s. 113; Axberger 1989, s. 10; JO 2008/09 s. 146. 
21

 Axberger 1989, s. 59 f.  
22

 SOU 2003:74, s. 114; JO 2008/09, s. 140. Se vidare 2.2. 
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2.2. Tillåtligheten av provokativa åtgärder 

Polisens ändamål är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och annan hjälp.
23

 Detta sker bl.a. genom att polisen bedriver spanings-

verksamhet, en verksamhet som kan innefatta provokativa åtgärder. Som ovan framkommit 

finns det ingen lagstiftning som uttryckligen reglerar metodens tillåtlighet. Ramen för dess 

tillåtlighet återfinns istället i 8 § första stycket polislagen (1984:387), som är generellt til-

lämplig på polisens verksamhet, och lyder:
24

 

 

8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakt-

tagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt 

som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständig-

heter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den ut-

sträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

 

I bestämmelsen återfinns bl.a. de grundläggande principerna; proportionalitets- och behovs-

principerna, som är av särskilt intresse för provokativa åtgärders tillåtlighet. Principerna kan 

inte på ett distinkt sätt särskiljas från varandra men kan närmast förklaras enligt följande. 

Proportionalitetsprincipen, som återfinns i första meningen, innebär att arten och varaktig-

heten av den åtgärd som vidtas ska stå i rimlig proportion till det mål som avses att uppnås. 

Principen uttrycker att en avvägning ska ske mellan de skyddsintressen som aktualiseras.
25

 

Med behovsprincipen, som går att utläsa av andra meningen, avses att en åtgärd endast får 

vidtas om det är nödvändigt för att avvärja den fara eller störning som föreligger. Alla alter-

nativa, mindre ingripande, tillvägagångssätt måste vara uttömda och det ska kunna antas att 

åtgärden leder till avsett resultat.
26

 Dessa allmänna principer uppställer de grundläggande kra-

ven på provokativa åtgärder och utgör grunden för de riktlinjer kring metodens tillåtlighet 

som vuxit fram. Nedan ska dessa riktlinjer översiktligt presenteras. 

 

Provokativa åtgärder förutsätter att det föreligger en stark misstanke om ett redan begånget 

brott eller pågående brottslig aktivitet.
27

 Om en sådan misstanke föreligger kan en provokativ 

åtgärd vidtas i syfte att bevisa en viss brottslig gärning redan begåtts eller begås men även i 

                                                 
23

 Polislagen 1 §. 
24

 Prop. 1983/84:111, s. 78. 
25

 Prop. 1983/84:111, s. 73. 
26

 Helmius, s. 90. 
27

 Axberger 1989, s. 29. 
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syfte att lagföra den framprovocerade gärningen. Axberger menar att kravet på stark miss-

tanke har ett samband med graden av den kränkning som åtgärden innebär, eller riskerar att 

innebära. Detta krav bör därför, likt kravet på allvarlig brottslighet (se nedan), ställas högre då 

åtgärden riktar sig mot en mer ospecifik grupp av människor eftersom det då finns en risk att 

någon annan fastnar på kroken än den person mot vilken misstanken föreligger.
28

 Stark miss-

tanke får därmed snarast uppfattas så att det inte, likt t.ex. skälig misstanke, är bundet till en 

viss grad av den samlade bevisningens styrka utan närmst som en misstankegrad som sam-

spelar med förutsättningarna i övrigt. På så sätt är kravet på stark misstanke ett utflöde ur 

behovs- och proportionalitetsprinciperna.
29

 Kravet syftar även till att säkerställa att den pro-

vocerade inte förmås att begå ett brott som denne annars inte skulle ha begått (se nedan).
30

 

 

Den brottslighet som avses avslöjas genom den provokativa åtgärden måste vara brottslighet 

av allvarligt slag. Sådan brottslighet kan bl.a. bestå av koppleri, narkotikabrott, terrorbrott 

samt grövre sexual- och våldsbrott. Oklarhet råder dock kring vilka brott som ska anses vara 

allvarliga; begreppet är inte kopplat till någon viss nivå på straffskalan utan kan närmst de-

finieras som ”samhällsfarlig brottslighet”.
31

 Det har därför argumenterats för att brott som är 

organiserade eller satta i system kan anses allvarliga trots att det rör sig om brott såsom häleri. 

Huruvida provokativa åtgärder tillåts även för brott som, då de inte sätts i system, har ett 

relativt lågt straffvärde får dock anses oklart.
32

 

 

Principen att en polis aldrig får begå en kriminaliserad handling för att efterforska eller av-

slöja brott anses likaså innebära en begränsning för metodens tillåtlighet. En förutsättning för 

att en provokativ åtgärd ska vara tillåten är därför att åtgärden inte får innebära att polisen 

därigenom framkallar en brottslig vilja. Det som får framkallas är enbart den individualiserade 

handlingen genom att omständigheter såsom tid och plats styrs. I annat fall skulle åtgärden 

innebära att polisen anstiftar brottet.
33

 Detta medför att polisens åtgärd inte får vara av särskilt 

aktivt slag på så sätt att en osedvanligt stor ersättning utlovas eller andra uppenbara frestelser 

erbjuds i syfte att få den provocerade att agera.
34

  

 

                                                 
28

 Axberger 1989, s. 29. 
29

 SOU 2003:74, s. 148. 
30

 Axberger 1989, s. 29. 
31

 Axberger 1989, s. 32 f.; Åklagarmyndighetens RättsPM, s. 18. 
32

 Axberger 1989, s. 62 f.  
33

 SOU 2003:74, s. 114; JO 2008/09, s. 140. 
34

 Axberger 1989, s. 29. 
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Att ingen får provoceras att begå en brottslig gärning av viss typ som denne annars inte skulle 

ha begått är en princip som länge ansetts gälla inom svensk rätt men kan i och med NJA 2007 

s. 1037 anses ha fått en större betydelse.
35

 Genom detta avgörande fastställdes det att ett 

åsidosättande av denna princip innebär att det föreligger en bristande materiell straffbarhets-

betingelse för det fall den provocerade ställs till ansvar för den framprovocerade gärningen. 

Även om Högsta domstolen uttryckligen tog avstånd från frågan om metodens tillåtlighet som 

sådan och enbart koncentrerade sig på den provocerades straffrättsliga ansvar, får avgörandet 

anses påverka tillämpningen av metoden eftersom detta oftast sker i syfte att ställa den pro-

vocerade inför rätta.  

 

Sammanfattningsvis får gällande rätt anses innebära att provokativa åtgärder får vidtas om: 

 Det föreligger en stark misstanke om allvarlig brottslighet, 

 behovs- och proportionalitetsprinciperna iakttas, och 

 brottet som framprovoceras inte innebär att den provocerade förmås att begå en brotts-

lig gärning av viss typ som denne annars inte skulle ha begått.  

 

Det brukar även anföras att beslutet om den provokativa åtgärden ska fattas på chefsnivå samt 

att den måste efterföljas av god dokumentation.
36

 

 

  

                                                 
35

 Se vidare 2.3.1. 

36
 Åklagarmyndighetens RättsPM, s. 19. 
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2.3 Den provocerades straffrättsliga ansvar 

2.3.1 Den provocerades ansvar för det framprovocerade brottet enligt svensk 

rättspraxis 

En provokativ åtgärd syftar till att få den provocerade att uppfylla rekvisiten för straffansvar. 

Ur ett strikt synsätt ska således den provocerade straffrättsligt ansvara för den fram-

provocerade gärningen. Frågan huruvida en sådan ordning är lämplig har dock diskuterats i 

doktrin, inte minst med anledning av Sveriges åtaganden enligt den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa-

konventionen) som är en del av den svenska rättsordningen.
37

 Även om det i NJA 1985 s. 544 

öppnades för att förekomsten av provokativa åtgärder skulle kunna medföra strafflindring har 

svensk rättstillämpning länge ställts sig ovillig till att denna omständighet bör inverka på den 

provocerades straffrättsliga ansvar.
38

 Detta kom dock definitivt att ändras i och med NJA 

2007 s. 1037, där Europadomstolens praxis kring rätten till en rättvis rättegång fick avgörande 

betydelse.
39

 

 

I NJA 2007 s. 1037 hade tre personer hade åtalats för häleri och Högsta 

domstolen konstaterade att såväl de objektiva som de subjektiva rekvisiten 

för detta brott var uppfyllda. Brottet hade dock föregåtts av en provokativ 

åtgärd från polisens sida. Domstolen hänvisade till Europadomstolens praxis 

på området och anförde att det avgörande för om rätten till en rättvis 

rättegång ska anses oåterkalleligen undergrävd är huruvida den provokativa 

åtgärden inneburit att den provocerade begått ett brott som denne annars inte 

skulle ha begått, dvs. om provokationen varit aktiv. Detta konstaterades vara 

fallet och enligt Europadomstolens praxis skulle det straffrättsliga 

förfarandet därmed avbrytas. Enligt Högsta domstolen kunde detta 

lämpligast ske genom att en aktiv provokation ska betraktas som en 

bristande materiell straffbarhetsbetingelse. 

 

Rättsläget efter NJA 2007 s. 1037 kan sammanfattas som att om det inte finns något som ty-

der på att den provocerade hade begått brottet provokationen förutan, har den provocerade 

                                                 
37

 Se Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna; Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 19 §. 
38

 Se bl.a. NJA 1960 s. 522; NJA 1972 s. 528. 
39

 Se vidare 2.3.2. 
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redan från början berövats rätten till en rättvis rättegång. I ett sådant fall ska den provocerade 

inte åtalas och om detta ändå sker, ska den aktiva provokationen ses som en bristande mate-

riell straffbarhetsbetingelse, på samma sätt som t.ex. preskription.
40

 För det fall att den pro-

vokativa åtgärden påverkat den provocerades handlande, men inte i en sådan grad att dennes 

rätt till en rättvis rättegång ska anses oåterkalleligen undergrävd, kan åtgärden istället inverka 

på straffmätningen, ytterst genom påföljdseftergift. Sådana provokativa åtgärder som inte alls 

inverkar på rätten till en rättvis rättegång bör inte påverka den provocerades straffrättsliga 

ansvar.
41

 

 

2.3.2 Den provocerades ansvar för det framprovocerade brottet enligt Europa-

domstolens praxis 

Den svenska rättsutvecklingen kring den provocerades ansvar har i hög grad kommit att på-

verkas av Europadomstolens praxis, vilket manifesterades i NJA 2007 s. 1037.  Det kan dock 

inte påstås att alla frågor kring den provocerades straffrättsliga ansvar kom att klargöras ge-

nom NJA 2007 s. 1037, då detta avgörande tog sikte på en specifik rättsfråga och då rätts-

utvecklingen i Europadomstolen fortskrider.
42

 Rättsligt bindande är enbart de avgöranden där 

Sverige intar partsställning men utgångspunkten är ändå att samtliga, så långt det är möjligt 

enligt de nationella förhållandena, lojalt ska följas.
43

 Nedan följer därför en djupare redo-

görelse av Europadomstolens praxis för att därigenom analysera hur omfattande konsekvenser 

för den provocerades straffrättsliga ansvar som denna praxis ger uttryck för.  

 

Av intresse för denna fråga är framförallt Europakonventionens artikel 6 som berör rätten till 

domstolsprövning och en rättssäker process, och då särskilt artikelns grundläggande rättighet 

– rätten till en rättvis rättegång.
44

 Artikel 6 lyder, i den del som är relevant: 

1. Var och en skall, vid prövningen av … en anklagelse mot honom för 

brott, vara berättigad till en rättvis … förhandling … inför … domstol. 

                                                 
40

 Åklagarmyndighetens RättsPM, s. 29; Asp 2008, s. 785; Svea hovrätt 2010-06-21, B 5919-09; Svea hovrätt 

2013-01-22. B 4515-12. 
41

 Asp 2008, s. 785. 
42

 Jmf. Asp 2008, s. 781. 
43

 SOU 2010:103, s. 79. 
44 

Det bör även noteras att rätten till en rättvis rättegång blev en del av regeringsformen genom den 

grundlagsändring som skedde år 2011, se 2 kap. 11 § 2 st. Enligt propositionen, prop. 2009/10:80, s. 251 f, 

syftade lagändringen till att Europakonventionens bestämmelse skulle få praktiskt genomslag i den svenska 

rättsordningen, men avsåg inte att åstadkomma någon förändring i sak. Europakonventionens bestämmelse om 

rätten till en rättvis rättegång har således fortsatt en självständig betydelse. 
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Rätten till en rättvis rättegång är ett vitt begrepp som vid flertalet tillfällen varit föremål för 

Europadomstolens avgöranden i samband med provokativa åtgärder.
45

 Någon utförlig redo-

görelse av samtliga avgöranden kan av utrymmesskäl inte göras. Istället kommer de viktigaste 

kort att refereras utifrån de delar som är av intresse för uppsatsens syfte.  

 

Teixeira de Castro mot Portugal  

VS och två undercoverpoliser kontaktade Teixeira de Castro och uppgav att 

de ville köpa heroin. Teixeira de Castro åtog sig uppdraget och in-

förskaffade 20 gram heroin. Han medförde heroinet till VS bostad och greps 

då av poliserna. Teixeira de Castro dömdes för narkotikabrott och klagade 

vid Europadomstolen där han anförde att hans rätt till en rättvis rättegång 

blivit oåterkalleligen undergrävd. 

 

Europadomstolen framhöll att provokativa åtgärder kan vara en nödvändig 

arbetsmetod för att komma åt vissa typer av brottslighet men att intresset av 

att bekämpa narkotikahandel aldrig kan rättfärdiga att rätten till en rättvis 

rättegång åsidosätts. Det samhälleliga intresset kan heller inte rättfärdiga 

användandet av bevisning som erhållits genom polisens anstiftan (in-

citement). I förevarande fall hade den provokativa åtgärden vidtagits trots 

att det inte fanns några brottsmisstankar eller något annat som stödde på-

ståendet att Teixeira de Castro var predisponerad att begå gärningen och po-

lisens hade därmed anstiftat brottet. Den aktiva provokationen och an-

vändningen av dess resultat i den efterföljande rättegången innebar, redan 

från början, att Teixeira de Castros rätt till en rättvis rättegång blivit oåter-

kalleligen undergrävd. 

  

Vanyan mot Ryssland 

Vanyan kontaktades av OZ, en privatperson som agerade på polisens upp-

drag, som frågade om Vanyan kunde införskaffa narkotika för hennes räk-

ning. Då Vanyan införskaffat heroin både för eget bruk och för OZ:s räk-

ning greps han av polisen och dömdes för narkotikabrott. Domen omfattade 

dels innehavet av den narkotika han införskaffat för eget bruk och dels 

                                                 
45

 Danelius, s. 245 f.  
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deltagandet i förvärvet och innehavet av den narkotika som införskaffats till 

OZ. Vanyan klagade till Europadomstolen och anförde att hans rätt till en 

rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd. 

 

Europadomstolen konstaterade inledningsvis att Vanyan enbart klagat på del 

av domen som var att hänföra till det brott som hade framprovocerats. 

Polisen skulle anses ha anstiftat det framprovocerade brottet och den fäl-

lande domen baserades huvudsakligen på bevisning som därigenom inför-

skaffats, däribland vittnesmål från OZ och poliser som övervakat den pro-

vokativa åtgärden. Vanyans rätt till en rättvis rättegång hade oåterkalleligen 

undergrävts genom den aktiva provokationen och användandet av dess re-

sultat som bevisning i den efterföljande rättegången. 

 

Khudobin mot Ryssland 

Khudobin blev kontaktad av en undercoverpolis som uppgav att hon ville 

köpa heroin. Khudobin anskaffade heroinet och då han mötte undercover-

polisen för att genomföra överlåtelsen greps han. Khudobin klagade till 

Europadomstolen och anförde att hans rätt till en rättvis rättegång blivit 

oåterkalleligen undergrävd.  

 

Europadomstolen framhöll att Europakonventionen inte utesluter att det un-

der utredningsstadiet skänks tillit till bevisning som erhållits med hjälp av 

undercoverpoliser. Dock måste användningen av en sådan metod ske re-

striktivt och polisens agerande får inte innebära anstiftan till brott. I de fall 

bevisning som erhållits genom sådana spaningsmetoder används i en rätte-

gång måste de nationella domstolarna tillgodose att tillräckliga 

rättssäkerhetsgarantier uppställs. Den Ryska statens argument att polis-

operationen skett i enlighet med nationell lagstiftning avfärdades med att 

nationell rätt inte ska tolerera att bevisning som erhållits genom aktiv pro-

vokation används i en rättegång och om den gör detta stämmer de inte över-

ens med de principer som fastslagits i Teixeira de Castro mot Portugal. 

Trots att den nationella domstolen hade anledning att anta att en aktiv pro-
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vokation förekommit utreddes inte detta påstående närmre vilket innebar att 

Khudobins rätt till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd.  

 

Ramanauskas mot Litauen 

Ramanauskas arbetade som åklagare och kontaktades av en undercoverpolis 

som erbjöd honom pengar i utbyte mot att han säkerställde att en tredje per-

son frikänndes. Efter upprepade påtryckningar accepterade Ramanauskas 

erbjudandet och han kom därför att dömas för mutbrott. Ramanauskas kla-

gade till Europadomstolen och anförde att hans rätt till en rättvis rättegång 

blivit oåterkalleligen undergrävd.  

 

Europadomstolen framhöll att spaningsmetoder där polisen arbetar dolt kan 

accepteras men att grunda en fällande dom på bevisning som därigenom er-

hållits är en annan sak som enbart kan accepteras om tillräckliga garantier 

mot missbruk uppställs. Sådana garantier bör särskilt bestå i klara och 

förutsebara regler angående åtgärdens godkännande, genomförande och 

övervakning av de därigenom vidtagna utredningsåtgärderna. Rätten till en 

rättvis rättegång intar en särskild plats i ett demokratiskt samhälle. Även om 

användandet av undercoveragenter kan accepteras under utredningsstadiet 

kan det allmänna intresset inte rättfärdiga användandet av bevisning som er-

hållits genom en aktiv provokation. Om detta tillåts finns det en risk att den 

tilltalade redan från början berövas rätten till en rättvis rättegång.  

 

Domstolen hänvisade till sitt tidigare avgörande, Khudobin mot Ryssland, 

och framhöll att den nationella domstolen måste göra en noggrann utredning 

när den tilltalade påstår att denne blivit utsatt för en provokativ åtgärd efter-

som all bevisning som erhållits genom polisens anstiftan måste uteslutas. 

Detta är särskilt viktigt om åtgärderna vidtagits utan lagstöd eller uppställda 

rättssäkerhetsgarantier. Ramanauskas hade blivit utsatt för en aktiv pro-

vokation och av vikt för bedömningen om rätten till en rättvis rättegång 

kunde anses tillgodosedd var därför om försvaret hade getts möjlighet att 

ifrågasätta den provokativa åtgärden genom en invändning eller liknande. 

Med hänsyn till det anförda hade den aktiva provokationen och an-
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vändningen av dess resultat i rättegången medfört att Ramanauskas rätt till 

en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd.  

 

Lalas mot Litauen 

M hade kontaktats av en undercoverpolis som ville köpa narkotika. M hade i 

sin tur kontaktat Lalas som åtog sig uppdraget att anskaffa den efterfrågade 

narkotikan. Då Lalas och M träffade undercoverpolisen för att genomföra 

överlåtelsen greps de. Lalas klagade till Europadomstolen och anförde att 

hans rätt till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd.  

 

Europadomstolen hänvisade till Ramanauskas mot Litauen i vilket det fram-

hölls att provokativa åtgärder i strid mot artikel 6 i Europakonventionen 

måste särskiljas från användandet av undercoverpoliser som ett led i po-

lisens utredningsverksamhet.  När det gäller det första förhållandet måste 

tillräckliga säkerhetsgarantier mot missbruk uppställas eftersom det all-

männa intresset inte kan motivera användningen av bevisning som erhållits 

genom ett sådant förfarande. Europadomstolens funktion är att granska kva-

litén av den bedömning som de nationella domstolarna gjort av de påstådda 

provokativa åtgärderna för att därigenom tillse att den tilltalades rätt till för-

svar, och då särskilt principerna om kontradiktoriskt förfarande och par-

ternas likställdhet, har tillvaratagits. Eftersom frågorna kring en eventuell 

aktiv provokation inte blivit tillräckligt utredda hade Lalas rätt till en rättvis 

rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd.  

 

En definitiv slutsats som kan dras av Europadomstolens avgöranden ovan är att provokativa 

åtgärder inte i sig underkänns som utredningsmetod i polisens verksamhet. Då resultatet av 

dessa används i en efterföljande rättegång blir dock bedömningen något mer komplex. I en-

lighet med ovanstående praxis får det anses klarlagt att det avgörande, då det gäller den pro-

vocerades ansvar för det framprovocerade brottet, är huruvida den provocerade hade begått 

brottet även provokationen förutan. Om så inte är fallet kan personens rätt till en rättvis rätte-

gång blivit oåterkalleligen undergrävd.
46

 Europadomstolens avgöranden får anses innebära ett 

ställningstagande att det är otillbörligt att lura någon in i brottslig verksamhet och sedan an-

                                                 
46

 Jmf Högsta domstolens resonemang i NJA 2007 s. 1047. 
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vända detta mot personen i ett straffrättsligt förfarande. Frågan är dock hur långt denna otill-

börlighet sträcker sig. Frågan som är av särskilt intresse med hänsyn till uppsatsens syfte är 

hur bevisning som erhållits genom en aktiv provokation ska hanteras i de fall då rättegången 

rör ett annat brott än det framprovocerade, och om detta kan påverka rätten till en rättvis rätte-

gång.
47

 

 

Av ovanstående praxis framgår att Europadomstolen tar avstånd från att generellt bedöma 

tillåtligheten av en viss typ av bevisning eftersom detta primärt är en fråga för den nationella 

rättsordningen. Inledningsvis ska det därför konstateras att principen om fri bevisprövning 

gäller i Sverige, vilket innebär att inget förbjuder användandet av bevisning som tillkommit i 

strid med lagstiftning, utan det är istället upp till domstolen att värdera denna.
48

 Europa-

domstolen framhåller dock att dess avgöranden tar sikte på frågan huruvida rättegången som 

helhet kan anses rättvis och att en del i denna bedömning är på vilket sätt bevisningen in-

förskaffats. Detta medför att principen om fri bevisprövning inte längre kan anses absolut.
49

 

Användandet av viss bevisning kan således kränka rätten till en rättvis rättegång men kan 

under andra förutsättningar användas utan att denna problematik aktualiseras.
50

   

 

Asp anser att bevisning om andra brott som erhållits genom en aktiv provokation bör kunna 

användas under förutsättning att det framprovocerade brottet lämnas därhän. Han framhåller 

att detta även är den praxis som råder bland åklagare och som grundat sig på tanken om fair 

play.
 51

 Axberger anser dock att en sådan argumentation inte låter sig göras eftersom rätten till 

en rättvis rättegång alltid måste beaktas av den domstol som har att bedöma en provokativ 

åtgärd. Om en aktiv provokation förekommit ”föreligger också en processuell sanktion, eller 

ett bevisförbud, om man så vill”. Uttalandet efterföljdes dock av en reservation för att Europa-

domstolens praxis och den kommande rättsutvecklingen kan leda till en mer nyanserad be-

dömning.
52

 Att ett ”bevisförbud” inte kan anses gälla motiverar Asp med att det otillbörliga 

ligger i det förhållande som ska bevisas och inte i bevisningen som sådan.
53

 

 

                                                 
47

 Se vidare 3.4.2. 
48

 Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 35 kap. 1 §; se närmre NJA 1986 s. 489. 
49

 Se bl.a. Teixeira de Castro mot Portugal, p. 34; Ramanauskas mot Litauen, p. 52. 
50

 Jmf. Jalloh mot Tyskland; NJA 2011 s. 638. 
51

 Asp 2001, s 330. 
52

 Axberger 2002, s. 78 f.; Se även Lundqvist 1999. Det bör noteras att diskussionen utspelade sig innan NJA 

2007 s. 1037, men bör fortfarande anses relevant då Högsta domstolens avgörande delvis berörde en annan 

frågeställning och utgjorde, likt Axberger och Asps diskussion, en tolkning av Europadomstolens avgöranden. 
53

 Asp 2001, s. 220. 
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Hur långtgående konsekvenser en aktiv provokation får för användandet av bevisning som 

därigenom erhållits angående andra brott får anses oklart, inte minst då Europadomstolen inte 

gör några generella uttalanden utan grundar sina avgöranden på en helhetsbedömning utifrån 

de aktuella förutsättningarna. Det går därför heller inte att generellt säga hur bevisning som 

erhållits genom aktiva provokationer påverkar rätten till en rättvis rättegång.
54

  

2.3.2.1 Kommentar 

Utifrån ovan refererade avgöranden som berör den provocerades ansvar för den 

framprovocerade gärningen, kan ett försök dock göras utreda huruvida rätten till en rättvis 

rättegång kan anses oåterkalleligen undergrävd genom att bevisning som erhållits genom en 

aktiv provokation används mot den provocerade i en rättegång angående ett annat brott än det 

framprovocerade, och vilka omständigheter som därav kan vara av betydelse.  

 

Europadomstolen har bl.a. uttalat att det allmänna intresset inte kan rättfärdiga att bevisning 

som erhållits genom aktiva provokationer används i en efterföljande rättegång eftersom detta 

skulle utsätta den tilltalade för risken att berövas sin rätt till en rättvis rättegång.
55

 Uttalandet 

förekommer under avsnittet ”generella principer” i avgörandet Ramanauskas mot Litauen
56

, 

som avgjordes i stor kammare (Grand Chamber) och därför kan anses ha särskilt stort 

prejudikatvärde.
57

  Detta talar för att förekomsten av en aktiv provokation kan få betydelse 

även om bevisningen som därigenom erhållits används i en rättegång rörande ett annat brott 

än det framprovocerade. Även Europadomstolens argument i Khudobin mot Ryssland, att 

nationell lagstiftning som tillåter användandet av bevisning som erhållits genom en aktiv pro-

vokation inte stämmer överens med de principer som fastslagits i Teixeira de Castro mot 

Portugal, talar i denna riktning.
58

  

 

För att inta Asps synsätt ovan, att förhållandet som ska bevisas är otillbörligt och inte be-

visningen i sig, måste den ståndpunkten intas att det otillbörliga begränsas till lagföringen av 

det framprovocerade brottet. Europadomstolens avgöranden får dock anses ge utrymme för 

att, utifrån det ovan framförda, argumentera för att det otillbörliga ligger i att den aktiva 

provokationen i något sammanhang används mot den provocerade i ett straffrättsligt för-
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farande, såsom i en rättegång angående ett redan begånget brott.
59

 Då Europadomstolen fram-

håller att rätten till en rättvis rättegång ska anses oåterkalleligen undergrävd då resultatet av 

en aktiv provokation används i en rättegång angående det framprovocerade brottet talar dom-

stolen i generella termer om ”bevisning som erhållits genom en aktiv provokation”. Detta 

skulle kunna tolkas som att vilket brott bevisningen är att hänföra till inte är av betydelse, utan 

det avgörande är snarare att bevisningen utgör frukten från det förgiftade trädet.
60

  

 

Närmst ett klargörande kring konsekvenserna av att bevisning som erhållits genom en aktiv 

provokation används i en rättegång angående ett annat brott än det framprovocerade var 

Europadomstolen i avgörandet Vanyan mot Ryssland. Vanyan hade även dömts för ett annat 

brott än det framprovocerade med hjälp av bevisning som erhållits genom den aktiva provo-

kationen. Emellertid klagade han inte på denna del av domen, vilket Europadomstolen 

noterade. Det får därmed konstatera att frågan är outredd, men att det finns utrymme till argu-

mentation för en sådan ståndpunkt. 

 

Denna argumentation måste dock nyanseras något då sättet på vilket bevisningen införskaffats 

måste sättas i relation till övrig utredning eftersom bedömningen sker utifrån rättegången som 

helhet.
61

 En omständighet som är av betydelse är huruvida den provocerades rätt till försvar 

tillgodosetts. Europadomstolen framhåller att frågan om provokativa åtgärder måste lyftas 

fram och utredas på ett tillfredsställande sätt under rättegången, särskilt genom att principerna 

om kontradiktoriskt förfarande och parternas likställdhet tillgodoses.
62

  

 

En anledning till att saken noggrant måste utredas är att bevisning som erhållits genom den 

aktiva provokationen måste uteslutas, särskilt då åtgärden vidtagits utan lagstöd och garantier 

mot missbruk.
63

 Europadomstolen har uttalat att bevisning som erhållits genom spanings-

metoder där polisen arbetar dolt kan godtas om tillräckliga garantier mot missbruk uppställs 

och att sådana garantier särskilt bör bestå i klara och förutsebara regler angående åtgärdens 

godkännande, genomförande och övervakning av de därigenom vidtagna utrednings-

                                                 
59
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åtgärderna.
64

 Av betydelse för bedömningen är därför även det regelverk som omgärdar me-

toden. 

 

Även Europadomstolen uttalande i fallet Vanyan mot Ryssland, att den fällande domen huvud-

sakligen grundats på bevisning som erhållits genom den aktiva provokationen, kan bidra till 

att en mer nyanserad bedömning av bevisning som erhållits genom aktiva provokationer 

måste ske.
65

 Detta uttalande kan öppna för att en aktiv provokation kan vidtas utan att det 

medför att rätten till en rättvis rättegång ska anses oåterkalleligen undergrävd, under förut-

sättning att åtalet finner stöd även i bevisning som är fristående från provokationen.  

 

Sammanfattningsvis bör Europadomstolens avgöranden ge utrymme för ståndpunkten att be-

visning som erhållits genom en aktiv provokation och som används i en rättegång angående 

ett annat brott än det framprovocerade kan påverka rätten till en rättvis rättegång. Dock, om 

den tilltalades rätt till försvar tillgodosetts genom att den provocerade och domstolen får ta del 

av all information kring provokationen så att principen om parternas likställdhet kan upprätt-

hållas, åtgärden vidtagits inom ramen för ett klart och tydligt regelverk som uppställer 

säkerhetsgarantier mot missbruk och det även finns annan bevisning som stöder åtalet bör 

bevisningen kunna användas utan att rätten till en rättvis rättegång ska anses oåterkalleligen 

undergrävd.   
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3 Särskilda provokativa åtgärder – de lege ferenda? 

I detta kapitel kommer de föreslagna bestämmelserna presenteras och dess närmre innebörd 

att utredas. Regleringen kommer även genomgående, under rubriken ”kommentar”, att ana-

lyseras och problematiseras utifrån uppsatsens syfte. 

3.1 Utgångspunkter och ändamål för en ny reglering 

Som ovan framkommit utför redan de brottsbekämpande myndigheterna provokativa åtgärder 

som, av polismetodutredningen, anses vara en nödvändig metod för att kunna beivra vissa 

typer av brottslighet. Med anledning härav och med hänsyn till den osäkerhet som råder kring 

dess tillåtlighet och konsekvenser har polismetodutredningens utgångspunkt varit att klarlägga 

gällande rättsläge, i vissa hänseenden kodifiera detta samt överväga om det finns skäl till för-

ändringar som kan skapa ett mer logiskt och konsekvent system. Genom den föreslagna re-

gleringen, som tar sikte på vad som kallas särskilda provokativa åtgärder, avses förutsebar-

heten och rättssäkerheten öka.  De kontrollorgan och beslutsinstanser som fastställs ska mot-

verka missbruk av de maktbefogenheter som regleringen medför.
66

 Förlaget lyder, i den del 

som är av intresse: 

 

1 kap. Lagens tillämpningsområde och syfte 

 

4 § Tillstånd till åtgärder enligt denna lag får meddelas endast om skälen för 

åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 

den som åtgärden avser eller för något annat motstående intresse.
67

 

 

5 kap. Särskilda provokativa åtgärder 

1 § Vid förundersökning får polisen, för att få fram bevisning om redan be-

gångna brott, vidta åtgärder som kan leda till att någon förmås att begå en 

brottslig gärning (särskilda provokativa åtgärder). 

Provokativa åtgärder enligt första stycket får vidtas endast om 

1. det föreligger stark misstanke om allvarlig brottslighet, och 

2. åtgärderna är av synnerlig vikt för utredningen. 
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4 § För brott som någon har förmåtts att begå genom särskilda provokativa 

åtgärder får inte dömas till påföljd.
68

   

 

3.2 Definition 

I den föreslagana regleringens 5 kap. 1 § anges att Särskilda provokativa åtgärder är pro-

vokativa åtgärder som polisen vidtar vid förundersökning för att få fram bevisning om redan 

begångna brott, och som kan leda till att någon förmås att begå en brottslig handling.
69

 Brottet 

får provoceras fram oberoende av om det kan antas att den provocerade hade begått brottslig-

het av liknande slag provokationen förutan.
70

 Kan leda till innebär att både sådana åtgärder 

vars direkta syfte är att föranleda att någon begår en brottslig handling och sådana som riske-

rar att föranleda detta omfattas av regleringen.
71

  

 

Förmå innebär en begränsning kring regleringens tillämplighet på så sätt att den därigenom 

avgränsas till åtgärder som i viss mån innefattar ett försök att påverka en persons beteende, 

t.ex. genom frestelser, initiativ och uppmuntran.
72

 Begreppet används även i regleringens 5 

kap. 4 § som berör straffrihet. I samband med denna bestämmelse anges att straffriheten i 

första hand tar sikte på gärningar som är ett resultat av åtgärder vilka är att likställa med an-

stiftan.
73

 Därmed omfattas inte mer passiva eller neutrala åtgärder såvida dessa inte består av 

påtagliga frestelser eller vidtas upprepade gånger. Även om initiativet kommer från den en-

skilde i form av ett erbjudande att köpa narkotika, kan denne anses ha förmåtts till gärningen i 

det fall det inte kan visas att personen redan tidigare innehade narkotika. Tvärtom föreligger 

inget hinder att fälla till ansvar om ett erbjudande kommer från en person som redan innehar 

narkotika eftersom en accept då enbart är ett neutralt svar på personens egna initiativ.
 
Den 

närmre innebörden av begreppet förmå överlämnas dock till rättstillämpningen.
74

  

 

Särskilda provokativa åtgärder kan sägas utgöra en hybrid mellan bevis- och brotts-

provokation eftersom åtgärden i förhållande till det tidigare begångna brottet utgör en bevis-

provokation, men i förhållande till det framprovocerade brottet utgör en brottsprovokation. 
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Särskilda provokativa åtgärder omfattar dock inte sådana åtgärder som uteslutande provocerar 

fram bevisning, sådana åtgärder kommer även fortsättningsvis regleras genom de allmänna 

principer som återfinns i polislagens 8 §.
75

  

3.2.1 Kommentar 

Den mest framträdande skillnaden för särskilda provokativa åtgärders tillåtlighet i förhållande 

till gällande rätt är att ett brott får provoceras fram utan att en bedömning görs kring om det 

kan antas att den provocerade hade begått brottslighet av liknande slag även provokationen 

förutan. Det är således tillåtet att anstifta ett brott. Trots att det motsatta tidigare gällt inom 

svensk rätt och varit grundläggande för metodens tillåtlighet berör eller analyserar inte 

Polismetodutredningen denna förändring. Att denna princip inte längre ska gälla får istället 

indirekt anses framgå t.ex. genom att det anges att kravet på stark misstanke ska bidra till att 

risken för att någon begår ett brott som denne annars inte skulle ha begått minimeras.
76

 Denna 

gränsdragning är även av yttersta vikt för att avgöra om rättegången, i enlighet med Europa-

domstolens praxis, ska anses rättvis då den provocerade åtalas för den framprovocerade gär-

ningen. Även om en straffrihetsregel gäller för det framprovocerade brottet bör denna proble-

matik inte utan vidare avfärdas.
77

 

 

Det får även anses oklart i vilka fall regleringen överhuvudtaget är tillämplig eftersom detta är 

helt avhängigt vad som läggs in i begreppet förmå. Med andra ord; när är en brotts-

bekämpande myndighets handlande så kvalificerat att någon härigenom kan förmås att begå 

ett brott? Utan att med någorlunda säkerhet kunna svara på denna fråga går det inte ens att 

avgöra i vilka fall regleringen är tillämplig. Det anges att förmå i första hand omfattar sådant 

som är att likställa med anstiftan, vilket implicit innebär att begreppet inte uteslutande kan 

anses ta sikte på sådana åtgärder. Eftersom samma begrepp används i straffrihetsregeln och 

den närmre innebörden i denna bestämmelse överlämnas till rättstillämpningen får det anses 

tolkningsbart huruvida en åtgärd faller in under regleringen. Detta kan inte vara önskvärt 

eftersom det är av största vikt att en reglering, som tillåter en metod som ger så vidsträckta 

maktbefogenheter, är klart avgränsad och förutsebar. En grundläggande förutsättning för att 

tillgodose detta är att det står klart vilka typer av åtgärder som omfattas av regleringen.   
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3.3  Tillåtligheten av särskilda provokativa åtgärder 

Det bör inledningsvis påpekas att de grundläggande principerna för polisens arbete som 

kommer till uttryck i Polislagen 8 §, däribland behovs- och proportionalitetsprincipen, även 

skulle styra användningen av särskilda provokativa åtgärder.
78

 Då dessa principer även direkt 

kommer till uttryck i den föreslagna regleringen, dels genom 1 kap. 4 § och dels genom de 

enskilda rekvisiten som uppställs för metodens tillåtlighet, kommer polislagens bestämmelse 

inte närmre beröras i detta sammanhang. 

 

3.3.1 Bevissyfte 

Av förslagets 5 kap 1 § första stycke kan utläsas att särskilda provokativa åtgärder får vidtas i 

syfte att få fram bevisning för ett redan begånget brott. Åtgärden får således uteslutande an-

vändas i bevissyfte och ändamålet är att det redan begångna brottet därmed ska kunna lag-

föras. För det fall åtgärden även skulle resultera i att t.ex. stulen egendom kan återbäras eller 

att narkotika kan beslagtas innebär detta inte att åtgärden blir otillåten, under förutsättning att 

det inledande syftet var att få fram bevisning.
79

 

3.3.1.1 Kommentar 

Rena bevisvärderingsfrågor faller utanför föremålet för denna uppsats. Då den förväntade 

nyttan med åtgärden, dvs. bevisningen, är en del av den bedömning som sker enligt 

proportionalitetsprincipen ska dock några grundläggande synpunkter framhållas. Dessa kan 

även vara av vikt för att avgöra huruvida åtgärden kan anses vara av synnerlig vikt för ut-

redningen.
80

  

 

Den första frågan som kan ställas är vilket bevisvärde ett nytt brott kan tillmätas i egenskap av 

bevisning för ett redan begånget brott. Åklagarmyndigheten hänvisar, i sitt remissvar till 

Polismetodutredningens slutbetänkande, till NJA 2008 s. 915, där en krog fälldes för dis-

kriminering. En grupp privatpersoner hade tröttnat på att bli särbehandlade och genomförde 

en provokation i syfte att erhålla bevisning angående diskriminering. Fallet drevs av 

Diskrimineringsombudsmannen och inte som ett brottmål, men användes av Åklagar-

myndigheten i syfte att belysa att en generell straffrihetsregel skulle få oönskade konse-

kvenser då den nya regleringen skulle innebära att krogen inte skulle kunna ställas till ansvar 
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för den framprovocerade diskrimineringen. Åklagarmyndigheten framhöll i samband med 

detta även att bevisningen som erhållits genom provokationen svårligen skulle kunna leda till 

en fällande dom för tidigare händelser.
81

 

 

Bevissyftet skulle kunna te sig mer logiskt i de fall då t.ex. en överlåtelse av narkotika fram-

provoceras i syfte att bevisa ett redan begånget innehav. En annan typ av problematik kan 

emellertid då aktualiseras. Eftersom en generell straffrihetsregel gäller för de händelseförlopp 

som framprovocerats måste det säkras att narkotikan redan innehades vid tillfället för den 

särskilda provokativa åtgärden och att innehavet inte utgör en del av det framprovocerade 

brottet för vilket straffrihet åtnjutes. I de fall det är möjligt att säkerställa att narkotikan redan 

innehades av den provocerade kan det ifrågasättas vilket värde den särskilda provokativa åt-

gärden kan tillmätas.   

 

Att använda bevisning som införskaffats genom särskilda provokativa åtgärder i en rättegång 

mot den provocerade skulle även kunna diskuteras utifrån Europadomstolens praxis angående 

rätten till en rättvis rättegång, se vidare om detta nedan 3.4.2. 

 

3.3.2 Stark misstanke 

I förslagets 5 kap. 1 § andra stycke anges under vilka omständigheter särskilda provokativa 

åtgärder får vidtas. I första punkten anges att det måste föreligga en stark misstanke om redan 

begången brottslighet vilket är en kodifiering av gällande rättsläge. Kravet på stark misstanke 

anses medföra att särskilda provokativa åtgärder enbart får vidtas inom ramen för en för-

undersökning.
82

 Kravet på stark misstanke ska bidra till att risken för att någon begår ett brott 

som denne annars inte skulle ha begått minimeras eftersom, även om möjligheten till lag-

föring spärras, en sådan händelse kan innebära ett visst obehag samt få andra konsekvenser än 

rent straffrättsliga. Likaså är kravet ett uttryck för att åtgärden enbart får vidtas om det finns 

goda skäl att tro att önskat resultat uppnås.
83
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3.3.2.1 Kommentar 

Kravet på stark misstanke är en kodifiering av gällande rätt men dess innebörd får trots detta 

anses oklar.
84

 Den självklara fråga som man ställer sig, och som överhuvudtaget inte berörs av 

Polismetodutredningen är vad stark misstanke ska anses bestå i och hur denna i lagstiftnings-

sammanhang nya misstankegrad förhåller sig till de befintliga, såsom anledning anta, skälig 

misstanke och sannolika skäl. Det enda som med säkerhet kan sägas är att stark misstanke är 

en starkare misstankegrad än anledning anta, vilket är den misstankegrad som medför att för-

undersökning ska inledas, eftersom kravet medför att särskilda provokativa åtgärder enbart får 

vidtas inom ramen för en förundersökning.
85

  

 

Anledning anta brukar definieras som att det måste finnas en konkret omständighet som gör 

det möjligt att utreda ett misstänkt brott. Detta innebär dock inte att anledning anta är uppnått 

så snart brott inte kan uteslutas utan bevisning med en viss substans måste finnas. Som rikt-

märke brukar 10-15 procents sannolikhet anges.
86

 Stark misstanke bör därmed innebära mer 

än 10-15 procents sannolikhet. 

 

Det är heller inte med hjälp av övriga rättskällor möjligt att på ett mer precist sätt ange vad 

stark misstanke innebär.
87

 Kravet får närmst förstås som ett utflöde av behovs- och 

proportionalitetsprinciperna där övriga omständigheter vägs in i bedömningen, och som på så 

sätt kan sägas verka parallellt med de befintliga gradindelningarna. Det kan antas att det är 

just detta som Polismetodutredningen vill komma åt, ett flexibelt begrepp som kan anpassas 

efter övriga omständigheter. Det kan dock ifrågasättas om en sådan ordning kan anses 

godtagbar. Ett begrepp utan fasta ramar och som kan tolkas efter övriga omständigheter 

riskerar att medföra en ordning som inte är förutsägbar och som är allt för beroende av den 

enskilde beslutsfattarens subjektiva bedömning. Polismetodutredningens ambition, att öka 

förutsebarheten, klargöra rättsläget och därmed bidra till att den som tillämpar regleringen 

känner sig trygg i sitt beslut, talar starkt emot användningen av ett så oklart begrepp.
88
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3.3.3 Vem särskilda provokativa åtgärder får vidtas mot 

Mot vem den särskilda provokativa åtgärden får vidtas styrs av behovs- och proportionalitets-

principerna samt kravet på stark misstanke. Även om huvudregeln är att den särskilda provo-

kativa åtgärden ska vidtas mot den person mot vilken den starka misstanken föreligger, är 

detta inget absolut krav. Åtgärden kan även riktas mot en annan person, men bör då vidtas 

som ett led i att nå den person mot vilken den starka misstanken föreligger. I ett sådant fall 

bör dock proportionalitetsprincipen medföra att den provocerade som regel är misstänkt för 

inblandning i den brottsliga verksamheten eller verksamhet av samma slag. Det får emellertid 

inte innebära ett mer ”allmänt fiske efter brottsbenägna personer” som kan vidareförmedla 

kontakterna med den person mot vilken den starka misstanken föreligger, utan åtgärden måste 

kunna antas leda till avsett resultat.
89

 

 

Även i de fall misstanken riktar sig mot en obestämd krets av människor ska särskilda provo-

kativa åtgärder få vidtas, och den starka misstanken kan då vara mer allmänt hållen.
90

 

Proportionalitetsprincipen är, i sådana fall då åtgärden riktas mot någon annan än den mot 

vilken det föreligger stark misstanke, av särskild betydelse.
91

 

3.3.3.1 Kommentar 

Inte heller här får den föreslagna regleringen anses medföra något nytt i förhållande till gäl-

lande rätt. Det kan dock ifrågasättas om det kan anses förenligt med proportionalitetsprincipen 

att den särskilda provokativa åtgärden vidtas mot någon annan än den mot vilken den starka 

misstanken föreligger. Även om den provocerade i ett sådant fall bör vara misstänkt för in-

blandning eller brottlighet av liknande slag anges det inte till vilken grad denna misstanke bör 

uppgå. Polismetodutredningen har själva framhållit att sådana åtgärder kan medföra andra 

konsekvenser än rent straffrättsliga och att försiktighet därför bör iakttas. Att 

proportionalitetsbedömningen sker genom en avvägning mellan intresset av att en viss person 

lagförs för ett brott och det integritetsintrång denna åtgärd innebär för en tredje part kan inte 

anses önskvärt. Det kan inte anses lämpligt att en tredje part används som en bricka på detta 

sätt för att kunna lagföra en annan person. Det motstående intresse som bör vägas in vid 

proportionalitetsprincipen bör vara det intrång eller men åtgärden innebär för den som är före-

mål för utredningen. Att någon utomstående utsätts för intrång eller men bör sällan anses 
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proportionerligt. Även om liknande åtgärder accepteras mot tredje part exempelvis i samband 

med husrannsakan finns det enligt min mening en väsentlig skillnad mellan dessa åtgärder.
92

  

Den brottsbekämpande myndigheten är under en husrannsakan en passiv mottagare av den 

information som husrannsakan ger medan en särskild provokativ åtgärd innebär att en 

händelseutveckling aktivt påverkas och att polisen agerar dolt. Därav bör särskilda pro-

vokativa åtgärder tillämpas med större restriktivitet.
 
Åtgärden bör med hänsyn till ovan-

stående än mindre anses proportionerlig då den vidtas mot en obestämd krets av människor. 

  

3.3.4 Allvarlig brottslighet 

I förslagets 5 kap. 1 § andra stycke första punkt, anges även att den starka misstanken måste 

avse allvarlig brottslighet. Begreppet används bl.a. i 2 § lag (2006:939) om kvalificerade 

skyddsidentiteter. Polismetodutredningen hänvisar till denna bestämmelses förarbeten som 

anger att begreppet inte är knutet till några specifika straffbestämmelser eller straffskalor utan 

istället är beroende av en helhetsbedömning. Vid en sådan bedömning ska omständigheter 

som brottslighetens straffvärde, omfattning och art beaktas. Andra faktorer som påverkar är 

att brottsligheten bedrivs dolt, är organiserad eller systematisk och därigenom kan anses 

samhällsfarlig. Skulle det aktuella brottet inte ha ett högt straffvärde kan detta således 

kompenseras av att brottsligheten bedrivs organiserat. Brottslighet som enbart föranleder 

böter kan dock inte anses allvarlig.
93

 

 

Kravet på allvarlig brottslighet är ett uttryck för proportionalitetsprincipen och ska bidra till 

att metoden tillämpas restriktivt. Att metoden används med återhållsamhet anses önskvärt 

eftersom den innebär att myndigheterna uppträder dolt, påverkar händelseförlopp och riskerar 

att medföra oavsedda och svårkontrollerade effekter.
94

 

3.3.4.1 Kommentar 

Även om allvarlig brottslighet är en kodifiering av gällande rätt får rekvisitet anses oklart 

samt tolkningsbart och samma argument kan framföras här som under avsnitt 3.3.2.1. En 

helhetsbedömning innebär per automatik att den enskilde beslutsfattaren måste göra en 

subjektiv bedömning. Visserligen görs denna utifrån någorlunda precisa värden såsom 

straffvärde, omfattning och samhällsfarlighet, men frågan är när brottsligheten har ett 
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tillräckligt högt straffvärde, är tillräckligt omfattande eller samhällsfarlig så att den därigenom 

även ska anses allvarlig. Detta tolkningsutrymme riskerar medföra att metoden smyger sig in i 

det vanliga polisarbetet. Det är inte svårt att tänka sig att det kan vara frestande att använda 

sig av särskilda provokativa åtgärder då denna metod i många fall kan vara effektiv och att 

den enskilde beslutsfattaren, medvetet eller omedvetet, därför anser att brottet är 

samhällsfarligt.
95

   

 

Tillåtligheten för metoden bör kunna knytas till en viss nivå på straffskalan, likt det görs för 

andra tvångsmedel. Detta skulle bidra till att bedömningen inte blir beroende av den enskilde 

beslutsfattaren utan att det istället är lagstiftaren som bestämmer huruvida ett brott är all-

varligt genom att fastställa att en viss nivå på straffskalan måste uppnås för att metoden ska få 

vidtas. Detta skulle leda till att den önskvärda restriktiviteten säkerställs, till en mer förutsebar 

reglering och till att risken för missbruk av myndigheternas maktbefogenhet motverkas. I tidi-

gare förarbeten kring provokativa åtgärder har det ansetts närmst självklart att det vid en re-

glering måste finnas uttryckt vid vilka typer av brott provokativa åtgärder ska få vidtas.
96

 

 

3.3.5 Av synnerlig vikt för utredningen 

I 5 kap 1 § andra stycket andra punkten, anges att åtgärden måste vara av synnerlig vikt för 

utredningen. Polismetodutredningen hänvisar till proposition 1988/89:124 om vissa 

tvångsmedelsfrågor där begreppet ”av synnerlig vikt för utredningen” diskuteras i samband 

med hemlig teleavlyssning.
97

 Där anges att begreppet inte ska tolkas som att åtgärden måste 

resultera i avgörande bevisning som omedelbart kan leda till en fällande dom. Åtgärden kan 

även ha en mer indirekt verkan i form av ytterligare spaningsuppslag samt kartläggning av 

kontaktvägar och förehavanden. Likaså kan den bidra till att en misstänkt person blir ren-

tvådd. Avgörande för om åtgärden ska anses vara ”av synnerlig vikt för utredningen” är 

istället att bevisning som därigenom införskaffas håller en viss kvalitet. 

 

Rekvisitet är även ett uttryck för behovsprincipen och innebär därmed att en granskning av 

utredningsmöjligheterna ska resultera i att åtgärden anses nödvändig för att föra utredningen 

framåt. Det som kan åstadkommas genom åtgärden får inte vara tillgängligt genom något 
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annat, mindre ingripande, tillvägagängssätt. Alternativa tillvägagångssätt behöver inte saknas 

men hindren för att utnyttja dessa måste vara av sådan art att det inte skäligen kan krävas att 

dessa används. Sådana hinder kan bestå i att de är förenade med avsevärd risk eller medför en 

orimligt hög personalinsats.  

 

Polismetodutredningen anslöt sig till dessa uttalanden och sammanfattade det med att sär-

skilda provokativa åtgärder får vidtas endast om det anses nödvändigt och om åtgärden ensam 

eller i förening med andra åtgärder verkligen kan få effekt.
 98

 Användbara resultat innebär i 

detta sammanhang att åtgärden måste kunna antas resultera i bevisning om redan begången 

brottslighet, eller ett annat resultat som inte har att göra med den framprovocerade brotts-

ligheten, eftersom det framprovocerade brottet inte får lagföras.
99

 

3.3.5.1 Kommentar 

Kravet på att åtgärden måste vara av synnerlig vikt för utredningen får anses vara en nyhet i 

förhållande till gällande rätt på så sätt att rekvisitet blir självständigt gentemot behovs- och 

proportionalitetsprinciperna. Att efterstäva en reglering där behovs- och proportionalitets-

principen inte bara verkar i bakgrunden utan även kommer till uttryck i rekvisiten får anses 

bidra till en mer klar och förutsebar lagstiftning. Även om begreppets innebörd är tolknings-

bart understryker rekvisitet att särskilda provokativa åtgärder ska användas med största re-

striktivitet. Det blir svårt att finna ett annat begrepp som på ett tydligare sätt kan markera att 

metoden ska vara en sista utväg utan att lagstiftningen därigenom blir omöjlig att tillämpa. 

 

Med hänsyn till vad som ovan framförts kan det dock ifrågasättas i vilken utsträckning sär-

skilda provokativa åtgärder kan resultera i bevisning som når upp till den kvalitet som rek-

visitet avser att säkerställa.
100

 

 

3.3.6 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i den föreslagna regleringens 1 kap 4 §, men 

kan som ovan påpekats, tillsammans med behovsprincipen, sägas ta sig uttryck i de övriga 

rekvisit som uppställs för särskilda provokativa åtgärders tillåtlighet. Det bör även påpekas att 

dessa båda principer till viss del överlappar varandra. För att avgöra huruvida en åtgärd ska 
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anses proportionerlig måste en avvägning ske mellan de aktuella intressena, dvs. den olägen-

het som uppstår då man vidtar åtgärderna måste vägas mot det som kan vinnas genom åt-

gärden. En sådan avvägning ska resultera i att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller 

men i övrigt som åtgärden innebär för den provocerade eller något annat motstående in-

tresse.
101

  

 

Proportionalitetsprincipen styr även vilka brott som kan komma ifråga att provocera fram. 

Den anses medföra att gärningar som innebär att enskilda eller allmänna intressen kommer till 

skada inte får provoceras fram, såsom mord och fullbordad misshandel.
102

 Att ett nar-

kotikabrott framprovoceras kan anses proportionerligt, under förutsättning att narkotikan inte 

sprids, medan fullbordade brott mot person nästan aldrig kan anses proportionerliga. Det 

framhålls att brott med skadedelikt, dvs. brott som förutsätter att en negativt värderad för-

ändring av något har ägt rum, överhuvudtaget inte bör få provoceras fram. Detta gäller dock 

med undantag för de fall skadorna kan anses artificiella och tillfälliga, vilket t.ex. kan vara 

fallet då stöldgods återställs strax efter det fullbordade brottet.
103

 

3.3.6.1 Kommentar 

Proportionalitetsprincipen är en viktig princip som under en lång tid genomsyrat polisens ar-

bete och att den kommer till uttryck i den föreslagna regleringen får anses stärka dess ställ-

ning. Det kan dock anses diskutabelt att en så tolkningsbar princip ska styra den centrala 

frågan vilka brott som ska få provoceras fram. Samma kritik kan även framföras här som 

under 3.3.2.1. och 3.3.4.1, allt för stor tilltro sätts till den enskilde beslutsfattarens goda om-

döme. Att mord och fullbordad misshandel aldrig kan anses proportionerliga får anses själv-

klart, dock kan det ifrågasättas om detta inte bör framgå uttryckligen av lagtexten och inte av 

förarbetena.  

 

För att enskilda ska tillförsäkras ett gott skydd mot myndigheters maktutövning kan det inte 

anses acceptabelt att en lagtext i ett demokratiskt samhälle ger en så vidsträckt och tolknings-

bar befogenhet till de brottsbekämpande myndigheterna. Tillåtligheten bör därför starkt be-

gränsas uttryckligen i lagtexten, och inte genom en tolkningsbar princip och ett uttalande i 

förarbetena.  
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3.4 Den provocerades straffrättsliga ansvar 

3.4.1. Den provocerades ansvar för det framprovocerade brottet 

Den provocerades ansvar regleras av förslagets 5 kap. 4 § där det anges att den som genom 

särskilda provokativa åtgärder förmåtts att begå ett brott, eller medverka till ett brott, inte får 

dömas till påföljd.
104

 Bestämmelsen blir således inte tillämpbar i alla de fall då särskilda pro-

vokativa åtgärder vidtas eftersom sådana även innefattar åtgärder som kan leda till att någon 

förmås att begå en brottslig gärning. Då en särskild provokativ åtgärd dock resulterat i att 

någon förmåtts till en brottslig gärning innebär bestämmelsen att åtal inte ska väckas. Om 

detta ändå görs, ska åtalet ogillas på grund av att den särskilda provokativa åtgärden medför 

att det brister i en materiell straffbarhetsbetingelse, på samma sätt som t.ex. när den tilltalade 

inte var straffmyndig då brottet förövades. Regeln ska således inte tolkas som att ett brott inte 

har förövats, vilket även medför att en felaktig uppfattning om att brottet föregåtts av en pro-

vokation inte har någon betydelse för det straffrättsliga ansvaret.
105

 

 

Straffriheten gäller oavsett om den provocerade skulle begått det framprovocerade brottet 

provokationen förutan. Polismetodutredningen framhåller att det finns indikationer på att 

Europadomstolen godtar ett straffrättsligt förfarande då den provokativa åtgärden inte sträcker 

sig så långt att den medför att den provocerade begår ett brott som denne annars inte skulle ha 

begått. En sådan hypotetisk bedömning anses dock vara problematisk eftersom en framtids-

prognos riskerar att medföra att allt för stort fokus läggs på den provocerades bakgrund och 

livssituation. Även om en sådan bedömning kan göras med viss säkerhet i vissa fall anses en 

lagföring av det framprovocerade brottet vara av marginell betydelse ur brottsbekämpnings-

synpunkt eftersom bevisningen som införskaffats kan användas för lagföring av ett annat 

brott. Polismetodutredningen anser därför att det finns anledning att gå något längre än vad 

Europadomstolens praxis kräver på så sätt att straffriheten omfattar samtliga framprovocerade 

brott.
106

  

 

För att åtnjuta denna straffrihet måste det dock finnas ett orsakssamband mellan den särskilda 

provokativa åtgärden och den provocerades handlande. Den provokativa åtgärden måste även 

omfatta någon form av aktivitet från provokatörens sida på så sätt att den provocerade för-
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måtts att begå gärningen. Närmst utgörs dessa åtgärder av sådana som är att bedöma som an-

stiftan men omfattar även andra åtgärder som innefattar frestelser eller påtryckningar. I de fall 

åtgärden enbart är ett neutralt svar och därför inte förmår någon till en viss gärning, t.ex. ett 

svar på ett erbjudande om att köpa narkotika som en person redan innehar, kan grunderna för 

bestämmelsen anses ge utrymme för att åtala enbart för innehavet. Den närmre innebörden av 

begreppet ”förmått” överlämnas dock till rättstillämpningen.
 107

  

 

Straffriheten kan vidare inte enbart omfatta hela brottsrubriceringar utan även tillämpas i för-

hållande till kvalificerade gärningsmoment som den provocerade förmåtts att vidta genom en 

särskild provokativ åtgärd. Som exempel anges att en person som begår en stöld och som pro-

voceras att även stjäla något extra värdefullt, som innebär att brottet rubriceras som grovt, 

fortfarande kan åtalas för stöldbrottet av normalgraden eftersom personen inte förmåtts att 

begå detta brott. 

 

Även om åtgärderna inte fullt ut har stöd i regleringen, t.ex. därför att de vidtagits trots att 

brottsligheten inte är att betrakta som allvarlig, omfattas gärningen trots detta av straffriheten. 

Om någon förmåtts att begå ett brott som särskilda provokativa åtgärder aldrig får fram-

provocera, t.ex. fullbordat mord, kan någon straffrihet dock inte komma ifråga. Åtgärden kan 

då istället beaktas vid straffmätningen enligt brottsbalken (1962:700) 29 kap. 5 § p. 8.
 108

 

3.4.1.1 Kommentar 

Att den framprovocerade gärningen åtnjuter straffrihet får anses naturligt med hänsyn till att 

särskilda provokativa åtgärder tillåter att ett brott anstiftas genom åtgärden och att någon där-

igenom förmås att begå ett brott som denne annars inte skulle ha begått. I annat fall hade re-

gleringen stått i direkt strid med Europadomstolens praxis angående rätten till en rättvis rätte-

gång. Även med beaktande av proportionalitetsprincipen får straffriheten anses vara av vikt 

eftersom effekten av den särskilda provokativa åtgärden därigenom begränsas. Intresset av att 

vidta åtgärden kan därigenom enklare uppväga det men som den innebär för den enskilda. 

Konsekvenserna av myndigheternas maktutövning begränsas således.  Att straffriheten gäller 

samtliga brott får även anses stärka skyddet för den enskilde eftersom hypotetiska test utifrån 

den provocerades livssituation och bakgrund riskerar att stå i konflikt med principen om allas 
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likhet inför lagen. Sammantaget får det anses finnas ett starkt intresse i att straffrihet gäller för 

den framprovocerade gärningen. 

 

Den föreslagna regleringen kan dock inte anses helt oproblematisk. Gränsdragningsproblem 

kan tänkas uppstå kring vilka brott som någon förmåtts att begå, inte minst då den föreslagna 

lagen även vill tillåta infiltration, vilket innebär att brottet kan vara ett resultat av en längre 

tids insatser. Att i ett sådant fall avgöra vilka händelseförlopp som har ett orsakssamband med 

en infiltratörs agerande kan medföra svårigheter. Polismetodutredningen vill överlämna till 

rättstillämpningen att närmre bedöma när någon ska anses ha förmåtts att begå en gärning och 

kanske är det inte möjligt att i lagtext göra någon närmre precisering, det ska dock observeras 

att sådana problem kan tänkas uppstå frekvent då särskilda provokativa åtgärder vidtas inom 

ramen för infiltrationsverksamhet.  

 

Att brott som framprovocerats trots att den särskilda provokativa åtgärden inte fullt ut haft 

stöd i lagstiftningen får anses vara en nödvändig förutsättning för att straffriheten på ett till-

fredsställande sätt ska stärka den enskildes rättigheter. Eftersom åtgärdernas tillåtlighet utgörs 

av tolkningsbara begrepp hade svåra gränsdragningsproblem annars kunnat uppkomma vid 

denna bedömning och på så sätt riskerat urholka regeln. Även då åtgärden sätter igång ett 

händelseförlopp som riskerar leda till oförutsedda följder och kanske allvarligare brottslighet 

än vad som avsetts, tycks det viktigt att straffriheten inte är direkt avhängig att den särskilda 

provokativa åtgärden vidtagits inom ramen för dess tillåtlighet. Att det finns en absolut gräns 

för straffrihetens tillämpningsområde får anses tillfredsställande eftersom den provocerades 

intresse måste vägas mot andra grundläggande intressen såsom rätten till liv, vilket skyddas 

genom straffbestämmelsen om mord. 

 

3.4.2 Den provocerades ansvar för ett annat brott än det framprovocerade 

Syftet med provokativa åtgärder är som ovan framförts att erhålla bevisning om ett redan be-

gånget brott så att det därigenom kan lagföras.
109

 Bevisningen ska således användas i en efter-

följande rättegång för att styrka att den provocerade tidigare begått ett brott. Någon skillnad 

görs inte heller här för huruvida det kan antas att den provocerade hade begått brottslighet av 

liknande slag även provokationen förutan. Således kan bevisning som införskaffats genom 
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särskilda provokativa åtgärder vilka innebär anstiftan, även användas i en efterföljande rätte-

gång.
110

   

3.4.2.1 Kommentar  

För det fall den särskilda provokativa åtgärden inte är att anse som aktiv torde det utifrån 

gällande rätt inte finnas något hinder för den föreslagna regleringen i detta avseende.
111

 Vad 

som gäller då den särskilda provokativa åtgärden varit aktiv kan dock med hänsyn till vad 

som ovan framförts, under avsnitt 2.3.2, förtjäna en närmre analys. Även Polismetod-

utredningens ståndpunkt att lagstiftningen bör utformas så att den uppfyller åtagandena enligt 

Europakonventionen med en viss marginal för att det därigenom inte ska råda någon tvekan 

om att lagen tillgodoser dessa krav, ger anledning till en problematisering av en sådan ord-

ning.
112

 

 

Det konstaterades ovan att konsekvenserna för att använda bevisning, som införskaffats ge-

nom aktiva provokationer, för ett annat brott än det framprovocerade inte varit föremål för 

Europadomstolens avgörande.
113

 Det har däremot den provocerades ansvar för det fram-

provocerade brottet, och i de fall provokationen varit aktiv har rätten till en rättvis rättegång 

ansetts oåterkalleligen undergrävd.
114

  Att rätten till en rättvis rättegång även kan påverkas då 

bevisning som införskaffats genom en aktiv provokation används för ett annat brott än det 

framprovocerade, får det med hänsyn till Europadomstolens avgöranden på goda grunder 

kunna argumenteras utifrån.
115

 Rätten till en rättvis rättegång ska dock bedömas utifrån rätte-

gången i sin helhet och det är därför av intresse att utreda hur väl de andra faktorer, som vi 

ovan identifierade som betydelsefulla för bedömningen, är tillgodosedda.
116

 

 

Det föreligger ett dokumentationskrav för särskilda provokativa åtgärder och åtgärderna sker 

därav öppet på så sätt att den provocerade ges möjlighet att på ett tillfredsställande sätt be-

möta och kritisera dess förekomst.
 117

 Detta bör medföra goda förutsättningar för att rätten till 
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försvar och principen om parternas likställdhet kan tillgodoses. Eftersom åtgärden enbart får 

vidtas i de fall det föreligger en stark misstanke bör det även finnas annan bevisning som talar 

för den provocerades skuld för det redan begångna brottet.
118

 Dessa båda omständigheter talar 

till förmån för att en helhetsbedömning skulle resultera i att rätten till en rättvis rättegång 

anses tillgodosedd.
119

 Av intresse tycks dock även vara att åtgärden vidtagits inom ramen för 

ett klart och tydligt regelverk som uppställer säkerhetsgarantier mot missbruk.
120

 Huruvida 

detta är fallet med särskilda provokativa åtgärder får med hänsyn till vad som framhållits ovan 

anses tvivelaktigt.
121

 Visserligen har åtgärden i ett sådant fall vidtagits inom ramen för ett 

regelverk, men rekvisiten kan inte anses på ett klart och tydligt sätt ange ramen för dess tillåt-

lighet så att de därigenom uppställer säkerhetsgarantier mot missbruk. Denna omständighet 

talar mot att en helhetsbedömning skulle resultera i att rätten till en rättvis rättegång anses 

tillgodosedd.  

 

Det får anses oklart huruvida en aktiv provokation som vidtas inom ramen för särskilda pro-

vokativa åtgärder och vars resultat används som bevisning för ett tidigare, redan begånget 

brott, tillgodoser rätten till en rättvis rättegång. Det kan dock ifrågasättas om den föreslagna 

regleringen, såsom polismetodutredningen hävdar, med marginal tillgodoser Sveriges åtagan-

den enligt Europakonventionen, i synnerhet då Europadomstolens praxis utvecklas i riktning 

mot ett stärkt rättighetsskydd.
122
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4. Avslutande diskussion 

Ovan har gällande rätt beträffande provokativa åtgärders tillåtlighet och den provocerades 

straffrättsliga ansvar presenterats. Även den föreslagna regleringen kring särskilda 

provokativa åtgärder har summerats, analyserats och problematiserats. I detta kapitel kommer 

de reflektioner och problem som ovan framförts kring särskilda provokativa åtgärder att 

sammanfattas och utvecklas. 

4.1 Är den föreslagna regleringen för metodens tillåtlighet förutsebar och 

klart avgränsad? 

En av utgångspunkterna för polismetodutredningen var att klarlägga gällande rättsläge och 

kodifiera detta. Det kan konstateras att förslaget till stor del utgör en kodifiering av gällande 

rätt. Denna kodifiering kan dock inte sägas bidra till en ökad tydlighet kring metodens tillåt-

lighet på annat sätt än genom att principerna kommit till uttryck i lagtext.  

 

Som ovan påpekats använder sig polismetodutredningen av oklara och tolkningsbara begrepp 

som lämnar allt för stort utrymme till den enskilde beslutsfattarens subjektiva bedömning. 

Med hänsyn till den befogenhet att påverka händelseförlopp och agera dolt som ges de brotts-

bekämpande myndigheterna, sätts allt för stor tillit till beslutsfattarens goda omdöme. När det 

gäller rekvisit som allvarlig brottslighet och stark misstanke kan det tyckas anmärkningsvärt 

att polismetodutredningen nöjer sig med att kodifiera dessa oklara begrepp och inte höjer am-

bitionen och istället tydliggör rättsläget genom att utnyttja allmänt vedertagna och utarbetade 

begrepp. 

 

Stark misstanke bör kunna bytas mot något av de i lagstiftning förekommande begreppen 

såsom skälig misstanke eller sannolika skäl. Även om det råder en viss osäkerhet kring dessa 

misstankegraders innebörd har riktlinjer utarbetats i praxis, doktrin och förarbeten. En 

användning av en sådan misstankegrad skulle således medföra en större förutsebarhet kring 

dess innebörd än ett i lagstiftningssammanhang helt nytt begrepp såsom stark misstanke. All-

varlig brottslighet bör kunna knytas till att den avsedda brottsligheten ska vara förlagd med 

straff enligt en viss nivå i straffskalan. Exempelvis får hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation vidtas vid förundersökning avseende brott för vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse två år och försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott om 

det är belagt med straff eller annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas 
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att brottslighetens straffvärde överstiger fängelse två år.
123

 En liknande lösning bör gå att 

finna för särskilda provokativa åtgärder. Genom en sådan ordning skulle särskilda 

provokativa åtgärder klarare avgränsas och förutsebarheten skulle därigenom öka.  

 

Det finns även skäl att kritisera sättet på vilket proportionalitetsbedömningen får betydelse för 

tillåtligheten av särskilda provokativa åtgärder. Likt behovsprincipen kommer till uttryck i 

rekvisitet att åtgärden måste vara ”av synnerlig vikt för utredningen” skulle proportionalitets-

principen kunna komma till uttryck genom att det anges att vissa brottstyper aldrig får pro-

voceras fram, såsom brott mot person. Sådana brott bör aldrig anses proportionerliga eftersom 

brottsoffret är en tredje part som inte bör lida för att bevisning om redan begången brottslighet 

ska kunna införskaffas.  

 

I samband med detta kan det även framföras att övervägandena kring vad som anses 

proportionerligt ibland kan tyckas tveksamma. Det som i ett sådant fall står att vinna med 

åtgärden i form av bevisning för ett redan begånget brott torde vara ytterst begränsat, dels då 

informationens bevisvärde kan diskuteras, dels då det bör vara svårt att avgöra vilka gärningar 

som är ett resultat av provokationen och därför straffria, i jämförelse med det intrång åtgärden 

innebär för den enskilda. Även det som anförts ovan om bevissyftet och att åtgärden får vidtas 

mot en tredje part kan ifrågasättas med denna argumentation.
124

 Övervägandena i 

slutbetänkandet kring vilka åtgärder som anses tillåtna med hänsyn till proportionalitets-

principen är generösa för metodens tillåtlighet. Det kan argumenteras för att det som står att 

vinna med metoden överskattas på bekostnad av den enskildes intresse. 

4.2 Vad innebär regleringen för den provocerades straffrättsliga ansvar? 

Att den provocerade inte ska straffrättsligt ansvara för det brott som framprovocerats genom 

den särskilda provokativa åtgärden får anses nödvändigt för att metoden ska vara godtagbar, 

inte minst då den även tillåter aktiva provokationer. Förekomsten av en aktiv provokation ska 

resultera i att det anses brista i en materiell straffbarhetsbetingelse. Till skillnad från andra 

materiella straffbarhetsbetingelser, såsom att brottet är preskriberat eller den åtalade inte var 

straffmyndig då brottet begicks, är förevarande omständighet något mer tolkningsbar. Den 

provocerade måste ha förmåtts att begå den framprovocerade gärningen, vilket kan vara svårt 
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att säkerställa vid insatser som pågått under en längre tid. Att den närmre innebörden av be-

stämmelsen uttryckligen överlämnas till rättstillämpningen att avgöra ger tydligt uttryck för 

att bestämmelsens omfattning är oklar. 

 

Med hänsyn till vad som ovan framförts bör straffrihetsbestämmelsens tillämplighetsområde 

tolkas till förmån för den provocerade eftersom den annars riskerar att urholkas.
125

 Att det 

finns ett dokumentationskrav kring åtgärderna kan inte till fullo anses säkerställa att det med 

säkerhet går att utreda ett orsakssamband mellan åtgärden och gärningen. Det kan därför 

finnas anledning att låta bestämmelsen vara tillämplig då det finns ”anledning att anta” att den 

provocerade förmåtts att begå gärningen genom särskilda provokativa åtgärder.  

 

Det kan inte utslutas att bevisning som erhållits genom en aktiv provokation och som används 

i en efterföljande rättegång kan påverka rätten till en rättvis rättegång. Det kan därför med 

hänsyn till polismetodutredningens högt ställda ambition, att med marginal uppfylla åtagan-

dena enligt Europakonventionen, tyckas anmärkningsvärt att denna problematik inte berörts. 

Om en sådan ordning ska behållas bör åtminstone tydligheten kring metodens tillåtlighet ökas 

med hänsyn till vad som ovan framhållits.
126

 Om polismetodutredningen vill uppfylla åtagan-

dena enligt Europakonventionen med marginal kan det dock vara nödvändigt att begränsa 

metodens tillåtlighet, eller möjligheten att använda bevisning som erhållits, till sådana åt-

gärder som inte riskerar att föranleda någon att begå en brottslig gärning av ett visst slag som 

denne annars inte skulle ha begått. En sådan gränsdragning är, såsom polismetodutredningen 

påpekar, problematisk eftersom den provocerades bakgrund och livssituation riskerar att få 

stor betydelse. En sådan bedömning kan emellertid vara nödvändig om den provocerade alls 

ska ansvara straffrättsligt. 

 

Slutligen bör det påpekas att straffriheten inte alltid till fullo kan reparera det men som or-

sakats den provocerade. Såsom polismetodutredningen framhållit är konsekvenserna av att 

begå ett brott inte enbart rent straffrättsliga.
127

 Att förmås att begå en brottslig gärning kan 

vara förenat med ett visst obehag och kan t.ex. tänkas få sociala kosekvenser. Även med hän-

syn till detta är det viktigt att metodens tillåtlighet starkt begränsas. 
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4.3 Tillgodoses den enskildes intresse av ett effektivit skydd mot myndig-

heters maktutövning? 

Den ökning av rättssäkerheten som sker genom att metoden blir föremål för lagstiftning kan 

enbart anses skenbar eftersom lagstiftningen fylls med oklara begrepp och ytterst riskerar att 

medför att rätten till en rättvis rättegång åsidosätts. Polismetodutredningen har uttryckligen 

anfört att de riktlinjer som utgör gällande rätt bidrar till vägledning angående provokativa 

åtgärders tillåtlighet, men att det av många skäl, inte minst p.g.a. områdets komplexitet, är 

önskvärt med en tydligare reglering av området.
128

 Det kan därför tyckas anmärkningsvärt att 

den föreslagna regleringen inte i någon större utsträckning förtydligar gränserna för metodens 

tillåtlighet utan i många delar nöjer sig med en kodifiering av nuvarande, oklara, rättsläge. 

Likt JO framför i sitt remissvar till polismetodutredningens slutbetänkande, måste det sättas 

upp tydligare ramar eftersom det inte enbart handlar om att öppna för de brottsbekämpande 

myndigheterna att använda metoder som de nu inte anser sig befogade att använda utan även 

om att sätta tydliga gränser för sådant som redan förekommer.
129

  

 

En ökad tydlighet skulle bidra till att den enskilde medborgaren skulle veta vad han eller hon 

kan utsättas för från myndigheternas sida, och att myndigheterna därigenom vet vad gränsen 

för dess maktutövning går. Den föreslagna regleringen riskerar istället, p.g.a. dess oklara och 

tolkningsbara begrepp, legitimera oförutsebara åtgärder som i stor utsträckning grundar sig på 

en enskild beslutsfattares subjektiva bedömning. 

 

Starka skäl talar även för att tillåtligheten kring särskilda provokativa åtgärder bör förtydligas 

eftersom gränserna för metodens tillåtlighet styr den provocerades straffrättsliga ansvar. Det 

bör även övervägas om den provocerades straffrättsliga ansvar för ett tidigare begånget brott 

verkligen bör styrkas med bevisning som erhållits genom en aktiv provokation eftersom en 

sådan ordning kan komma att påverka rätten till en rättvis rättegång. 

 

Sammantaget kan därför särskilda provokativa åtgärder inte anses tillgodose den enskildes 

intresse av skydd mot myndigheters maktutövning.  
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