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Förord
Ja, så sitter jag nu här och skall skriva några rader inför vägs ände vad gäller
min juristutbildning. Sägas kan att det började med nyfikenhet på vad
juridikstudier skulle innebära och ge. Det fortsatte med mycket läsande och
många svåra stunder och undran om jag verkligen valt rätt när plågsamma
tentor stod för dörren. På något sätt och till min egen förvåning emellanåt så
bar det hela vägen till slutet. Jag vill här passa på att tacka alla som funnits
där på vägen och gjort svåra saker enklare att förstå och tillgodogöra sig.
Andersson, du är ett av skälen till att jag sitter där jag sitter just nu, tack för
denna tid. Nu börjar något helt nytt och annorlunda, förhoppningsvis så
finns det fortsatt utrymme och tid för vänskap. Ett tack också till alla de som
gjort att jag även fått uppleva en aktiv, trevlig och händelserik fritid under
min tid i Lund. Helén ska naturligtvis ha ett särskilt tack för hjälpen under
detta arbetets gång med den här uppsatsen. Men mest av allt bör jag nog
lyfta på hatten för mig själv! Nu ska det faktiskt bli riktigt skönt att fira jul
och nyår utan tenta eller uppsats hängande över sig som måste göras!

God jul och gott nytt år!



Sammanfattning
Detta arbetet omfattar frågor kring provokatörens ansvar i svensk och
engelsk rätt. Det behandlar metoder kring detta, olika problem och lösningar
på ett område som inte är tillräckligt uppmärksammat i min mening.
Resultaten av undersökningen är huvudsakligen att provokatörens ansvar är
oreglerat i lag. Att praxis av olika anledningar inte prövat frågor kring
provokation och då särskilt medverkansansvaret ordentligt. Doktrin har inte
heller givit några riktigt klara riktlinjer att följa. Detta gäller båda de
undersökta rättssystemen.
I analysen har jag framfört synpunkter och kritiska åsikter mot några
ställningstaganden som jag inte anser är tillräckligt underbyggda. Detta har
framförallt gjorts genom att försöka besvara frågor om medverkansansvar,
försöksläran och om lagregleringen på området.
I slutsatserna har jag kommit fram till att metoderna som används är
likartade i de två jämförda rättssystemen. Att medverkansansvaret för
provokatörer borde behandlas och prövas i större utsträckning. Den
viktigaste är dock att det trots en betydande osäkerhet på området faktiskt
går att visa på gällande normer enligt svensk rätt som polis och åklagare kan
följa: 
- Den första är att medverkan till försök inte utgör något brott eftersom

uppsåt saknas hos provokatören.
- Den andra är att det måste föreligga en betryggande grad av misstanke

om brottslig verksamhet för att provokation skall kunna användas.
- För det tredje är frestande och lockande metoder, som gör att någon

begår ett brott som denne annars inte skulle ha begått, förbjudna.
- För det fjärde anser jag att vid fall av fullbordade brott ett

medverkansansvar enligt svensk rätt är ofrånkomligt. För dessa fall
tycker jag att en allmän ansvarsfrihetsgrund bör tillskapas i lag.

Denna skall då bygga på att polisen har till uppgift att hindra skadliga
effekter av brottsligt beteende. Därigenom vinns flera fördelar. Frågan får en
grundlig behandling i det lagstiftningsarbete som föregår en lagändring.
Polis och åklagare får ett effektivt verktyg i sitt brottsbekämpande arbete.
Ett för närvarande osäkert rättsområde blir klarare och tydligare utformat,
vilket alltid är en fördel för de som skall se till att lagstiftning efterlevs. 
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1 Uppsats

1.1 Inledning/syfte

Att på olika sätt provocera fram brott är en metod som väcker många frågor
ur olika perspektiv. Det kan vara straffrättsliga, rättsstatliga,
lagstiftningstekniska, moraliska eller allmänna frågor om vad som är, skall
eller borde vara tillåtet för att bekämpa brottsligheten i ett samhälle. Oftast
ser då den kritiske granskaren endast på den provocerades ansvar och vilka
följder ett brott begånget efter provokation skall få för den tilltalade. Att
klargöra provokatörens ansvar ger enligt min mening en ökad fördjupning
och förståelse för även den övriga problematiken inom det straffrättsliga
området. Det borde också ge en klarsyn på vad som är straffbelagt och inte
inom det valda ämnet.
Valet och balansen mellan de olika sätten att provocera återspeglas i hur
effektivt en stat kan föra den kampen. Dessutom visas på hur långt det är
lämpligt att gå, utan att  ge efter på moralen i sagda kamp. 
Mina val av rättssystem grundar sig på att det engelska tillhör en annan
rättstradition och har en annan utformning än det svenska. Därav följer att
nya infallsvinklar i ett vidare europeiskt perspektiv på problematik och
lösningar visar sig. Detta medför att även nya alternativa svar kan ges. 
Frågor om vad som är/skall vara tillåtet i detta sammanhang är ofta känsliga.
Inte minst med tanke på att det ofta finns en diskrepans mellan den allmänna
uppfattningen (som antagligen är den att provokation över lag bör tillåtas)
och den rättsstatliga (som är den att staten inte skall begå brott ens i jakten
på brottslingar).

1.2 disposition

Jag kommer att inleda med en allmän del där begrepp redovisas, förklaras
och preciseras inför fortsättningen. Detta är extra viktigt för att kunna
jämföra olikheter inom de presenterade rättssystemen.
Därefter redogörs för respektive rättssystems praktiska användning av olika
typer av provokation samt doktrinens syn på hur frågeställningar inom
området löses och borde lösas. Min infallsvinkel blir därvid att
huvudsakligen undersöka provokatörens ansvar samt undersöka hur långt
respektive straffrättsligt system varit beredd att gå för att hitta lösningar.
Doktrinens syn kommer även att redovisas i den delen.
Komparationen mellan de två rättssystemen avhandlas i ett eget kapitel
varvid betydelsefulla likheter och skillnader framhävs.  
AAvvsslluuttnniinnggssvviiss  aannaallyysseerraarr  jjaagg  rreessuullttaatteenn  aavv  uunnddeerrssöökknniinnggeenn,,  eevveennttuueellll  kkrriittiikk
ffrraammfföörrss  oocchh  jjaagg  ddrraarr  mmiinnaa  eeggnnaa  sslluuttssaattsseerr..
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1.3 Frågeställningar

DDee  hhuuvvuuddssaakklliiggaa  ffrrååggoorrnnaa  ssoomm  ssttäällllss  kkoommmmeerr  aatttt  vvaarraa::  
VViillkkaa  pprroovvookkaattiioonnssmmeettooddeerr  aannvväännddss  oocchh  hhuurr  ppååvveerrkkaarr  ddee  pprroovvookkaattöörreennss
aannssvvaarr??  
HHuurr  hhaarr  pprroovvookkaattöörreennss  aannssvvaarr  rreegglleerraattss  ii  llaaggssttiiffttnniinngg,,  ggeennoomm  pprraaxxiiss  oocchh  vviiaa
ddookkttrriinn??      
SSlluuttlliiggeenn  ssttäällllss  ffrrååggoorr  kkrriinngg  ffrraammfföörraalllltt  vviillkkaa  lläärrddoommaarr  mmeenn  äävveenn  vviillkkeenn  nnyyttttaa
ssoomm  kkaann  uuttvviinnnnaass  uurr  jjäämmfföörreellsseerrnnaa..

1.4 Teori/metod

DDeenn  tteeoorreettiisskkaa  uuttggåånnggssppuunnkktteenn  äärr  aatttt  eenn  uunnddeerrssöökknniinngg  oocchh  jjäämmfföörreellssee  mmeellllaann
oolliikkaa  rräättttssssyysstteemm  iinnoomm  eetttt  rräättttssoommrrååddee  ggeerr  eenn  bbrreeddaarree  oocchh  mmeerr  nnyyaannsseerraadd  ssyynn
ppåå  pprroobblleemmaattiikk  oocchh  oolliikkaa  llöössnniinnggaarr  iinnoomm  oommrrååddeett..  MMeettooddeenn  bblliirr  hhäärr  aatttt
aannvväännddaa  ddeesskkrriippttiioonn  oocchh  kkoommppaarraattiioonn  fföörr  aatttt  ssee  pprroobblleemm  oocchh  ggee  mmööjjlliiggaa
llöössnniinnggaarr..
GGeennoomm  aatttt  uunnddeerrssöökkaa  pprroovvookkaattöörreennss  aannssvvaarr  bbeessvvaarraass  mmiinn  tteeoorrii  aatttt  ddeett  iinnttee
ggåårr  aatttt  bbeeggrräännssaa  ssiigg  ttiillll  eennddaasstt  ddeenn  pprroovvoocceerraaddeess  aannssvvaarr  ii  eenn  ggrruunnddlliigg
uunnddeerrssöökknniinngg  aavv  oommrrååddeett..  JJaagg  aannsseerr  ddeett  vviikkttiiggtt  aatttt  kkllaarrggöörraa  äävveenn
pprroovvookkaattöörreennss  aannssvvaarr  eefftteerrssoomm  oommrrååddeett  äärr  ssåå  lliittee  rreegglleerraatt  oocchh  eenn  bbeettyyddaannddee
oossääkkeerrhheett  ttoorrddee  fföörreelliiggggaa..  DDeettttaa  aannsseerr  jjaagg  vvaarraa  eenn  ssttoorr  nnaacckkddeell  fföörr  ddeenn
eennsskkiillddee  pprroovvookkaattöörreenn  ffrraammfföörraalllltt  iinnoomm  ppoolliissvväässeennddeett  oocchh//eelllleerr
ååkkllaaggaarrmmyynnddiigghheetteenn..  ÄÄvveenn  ddåå  kkoommmmeerr  ssaammmmaa  mmeettooddeerr  ssoomm  oovvaann  aatttt
aannllääggggaass,,  mmeenn  äävveenn  aakkttöörrssppeerrssppeekkttiivveett  kkoommmmeerr  ddäärrvviidd  aatttt  uuttnnyyttttjjaass..  

1.5 Material

LLiitttteerraattuurr  ((bbååddee  ssvveennsskk  oocchh  eennggeellsskk  ddookkttrriinn))  kkoommmmeerr  aatttt  uuttnnyyttttjjaass  fföörr  aatttt
kkllaarrggöörraa  ddee  rreessppeekkttiivvee  rräättttssssyysstteemmeennss  tteeoorreettiisskkaa  ggrruunnddeerr..  LLaaggaarr  ssaammtt
uuttrreeddnniinnggaarr  oocchh  fföörraarrbbeetteenn  kkoommmmeerr  aatttt  uunnddeerrssöökkaass  fföörr  aatttt  vviissaa  ppåå  vvaadd  ssoomm  äärr
rreegglleerraatt  rreessppeekkttiivvee  iicckkee  rreegglleerraatt  ppåå  oommrrååddeett..  
RRäättttsspprraaxxiiss  aannvväännddss  fföörr  aatttt  vviissaa  ppåå  ddeellss  oommffaattttnniinnggeenn  aavv  pprroobblleemmaattiikkeenn  iinnoomm
ssttrraaffffrräätttteenn..  DDeellss  ppåå  hhuurr  ssvvåårrbbeeddöömmddaa  ffrrååggoorrnnaa  ffaakkttiisskktt  äärr..
IInnoomm  eennggeellsskk  rräätttt  ssppeellaarr  ddeessssuuttoomm  rräättttsspprraaxxiiss  ssoomm  bbeekkaanntt  eenn  lliittee  aannnnaann  rroollll
äänn  ii  SSvveerriiggee..  DDeettttaa  ggöörr  ddeett  eexxttrraa  aannggeellääggeett  aatttt  uunnddeerrssöökkaa  ddeennnnaa  ddeell  fföörr  aatttt  ffåå
eenn  rräättttvviissaannddee  oocchh  jjäämmfföörrbbaarr  ssyynn  ppåå  ggäällllaannddee  rräätttt..

1.6 Forskningsläge

Undersökningarna på området är både inom Sverige och i England relativt få
och provokatörens ansvar kan nog sägas vara relativt dåligt undersökt inom
båda rättssystemen. Detta kan sägas vara en av huvudanledningarna till att
jag valde att ge mig i kast med problematiken.
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Det mest uttömmande arbetet inom Sverige är Straffansvar vid
brottsprovokation av Petter Asp, men även i H-G Axbergers bok
Brottsprovokation omtalas problematiken på ett ganska djupgående sätt.
Hoflund har även skrivit ett arbete som jag tycker är värt att använda i
uppsatsen. Dessutom förekommer kortare kommentarer inom doktrinen som
jag kommer att redogöra för vid behov. Rättspraxis är naturligtvis även det
en källa som utnyttjas.
I England har såvitt jag vet ingen utförlig monografi på området
brottsprovokation skrivits. Men ett arbete som i litteraturen nämns med
respekt är en uppsats skriven av J. D. Heydon, nämligen ”The Problems of
Entrapment”. Även annan litteratur som behandlar straffrätt på ett
övergripande sätt och samtidigt innehåller kommentarer kring provokation
har använts. Rättsfallsuttalanden spelar, som redan nämnts på grund av
common law en speciell roll i England. En ganska grundlig utredning av
praxis är därför nödvändig.
Härvid är det min förhoppning att kunna bidra till en ökad klarsyn och
förståelse på området.

1.7 Begränsningar

Provokatörens ansvar inom respektive lands straffrätt utgör ramen för detta
arbete.
När det gäller litteraturen på området så kommer jag att försöka vaska fram
det väsentligaste som skrivits. Detta gäller framförallt den svenska doktrinen
som inte är så väldigt omfattande. I England har desto fler skrivit om
provokatörens ansvar och en inskränkning görs till det material som jag
anser antingen är mest auktoritativt eller till det där slutsatserna verkar bäst
underbyggda.
En begränsning i tid görs också i och med att jag medvetet underlåtit att ta
med äldre doktrin på området. Detta gäller även för praxis.
Rättsfallen i Sverige är inte så många, så här behövs ingen särskild
begränsning göras. I England är situationen annorlunda och där har jag valt
att framhäva fall som förklarar problemets struktur och/eller hur olika
lösningar kan nås.
Eftersom lagstiftningen på området är ganska mager (det gäller båda
systemen) blir det antagligen inte så svårt att utreda den. Det svåra lär
istället bli att redovisa vad som egentligen är gällande rätt i avsaknad av
uttrycklig reglering.
Arbetet kommer heller inte att omfatta frågan om skillnader i ansvarsfrågan
när provokatören är polis eller om det är en privatperson som på eget
initiativ utför provokation. En koncentration kommer i stället att göras med
utgångspunkt i att provokatören antingen är en polis eller handlar på
polisens uppdrag och ansvarsfrågan för just en sådan.
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2 Allmänt om
brottsprovokation,
begreppsbestämningar

2.1 Provokation

I ett svenskt vardagsspråkligt perspektiv avses med provokation att
uppfordra, uppmana, utfordra, reta eller egga någon till handling, samt även
att närma sig någon/något (t.ex. ett ämne eller en frågeställning)11. Detta
innebär språkligt sett, att den som provocerar, på något sätt måste mentalt
påverka den provocerade. Innebörden blir dock inte nödvändigtvis att den
provocerade på ett eller annat sätt reagerar på provokationen. Det finns s.a.s.
ingen följd knuten till den vardagsspråkliga bestämningen av ordet
provokation. Det är själva försöket till påverkan som är det avgörande. 
I engelskan har ordet samma betydelse som i svenskan i det vardagliga
språket22. 
Den språkliga bestämningen av provokation inom juridiken har flera
betydelser. Här tas endast upp den som behandlar provokation till att få
någon att begå brott. Begreppet är då, vid en jämförelse, vidare än det
vardagsspråkliga33. Påverkan är i dessa fall ofta mer indirekt, det handlar mer
om att locka fram eller underlätta visst beteende hos en misstänkt, för att
sedan s.a.s. låta fällan slå igen. Den mentala påverkan som nämndes ovan
ligger inte på samma plan. Den som provocerar har ju skäl (stark misstanke)
att tro att den provocerade redan har en viss inställning till och vilja att
utföra en otillåten handling. Istället handlar det mer om att se till så att
förutsättningar och möjligheter ges. 
Denna vida juridiska bestämning gäller även inom den engelska rätten där
provokation uttrycks med termen ”entrapment”44. 
I det här sammanhanget kan även nämnas de nya begrepp som på senare år
diskuterats inom svensk rätt: brottsprovokation och bevisprovokation5.
Brottsprovokation anses vara en metod som går ut på att provocera fram en
brottslig handling hos en person. Syftet skall således vara att aktivt förmå
någon att begå brott. Av detta följer medverkansansvar hos provokatören
och i SPANARK-rapporten betecknas förfarandet såsom ”otillbörlig

                                                
1 Svenska Akademiens Ordbok, Tjugonde Bandet,  Lund, 1954 , uppslagsord provocera,
sid. 2172, provokation, sid. 2173.
2 THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY, Volume XII, Clarendon Press, Oxford, 1989
sid. 721 f..
3 Axberger H G, Brottsprovokation, Juristförlaget, Stockholm 1989, sid. 7.
4 Allen M. J. Textbook on Criminal Law, Blackstone Press. Sixth edition 2001. sid. 234 f.
och English Law Dictionary, engelsk-svensk-engelsk, Esselte ordbok, Stockholm 1990
uppslagsord agent provocateur sid. 10.
5 Ursprung i den s.k. SPANARK-rapporten, avgiven av RPS 1980-06-12.



7

spaningsmetod”6. Detta följer det ursprungliga begreppet agent provocateur,
förutom att uppsåt saknas till brottets fullbordan (se nedan).
Bevisprovokation å sin sida är en metod som går ut på att provocera fram
”bevisning om planerad, pågående eller begången”7 (sic!) brottslig
verksamhet. Syftet är då att förmå någon att avslöja sig genom en mer passiv
provokation. Rapporten drar slutsatsen att bevisprovokation är ”förenligt
med gällande normer”8 och därmed tillåtet i motsats till brottsprovokation
som å sin sida skulle vara otillåtet. Begreppen och distinktionen har med
rätta kritiserats för sin vaghet och det har framförts kritik mot att låta endast
syftet vara avgörande. Detta skulle ge provokatören för stort utrymme att
själv avgöra om handlingen (provokationen) är tillåten eller ej9. Det har
istället föreslagits att (förutom syftet) en betoning på misstankegraden mot
den provocerade införs för distinktionen. Detta skulle då göra att ett
objektivt kriterium införs i bedömningen10. 
Själv kommer jag inte att använda distinktionen
brottsprovokation/bevisprovokation i arbetet. Detta då den dels inte
förekommer i den engelska rätten och dels då den, (enligt min mening) på
ett förutfattat sätt, styr läsarens uppfattning om vad som är tillåtet och inte
tillåtet. Begreppen är dessutom alldeles för vaga för att kunna användas på
ett bra sätt (bevisprovokation kan t.ex. användas på ett förfarande som även
innehåller brottsprovokation och vice versa, vilket enligt min mening bara
skapar förvirring). Genomgående kommer istället ordet provokation att
användas när innehållet i svensk och engelsk rätt behandlas.

2.2 Provokatör

EEnnlliiggtt  ddeenn  kkllaassssiisskkaa  ddeeffiinniittiioonneenn  äärr  eenn  aaggeenntt  pprroovvooccaatteeuurr  eenn  ppeerrssoonn  ssoomm  hhaarr
uuppppssåått  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  aatttt  aakkttiivvtt  fföörrmmåå  nnååggoonn  aatttt  ppååbböörrjjaa  eetttt  bbrrootttt,,  mmeenn  iinnttee
aatttt  bbrrootttteett  sskkaallll  ffuullllbboorrddaass..  DDeettttaa  uuttttrryycckkss  nnååggoott  oolliikkaa,,  mmeenn  ggrruunnddbbeettyyddeellsseenn
äärr  ddeennssaammmmaa1111..  
MMåålleett  fföörr  pprroovvookkaattöörreennss  hhaannddllaannddee  äärr  aatttt  eenn  mmiissssttäännkktt  ppeerrssoonn  sskkaallll  ddöömmaass
fföörr  bbrrootttt..  FFrrååggaann  hhäärr  äärr  oomm  mmeeddlleett  ((pprroovvookkaattiioonneenn))  sskkaallll  mmeeddfföörraa  nnååggoonn
ssoorrttss  aannssvvaarr  ((oocchh  ii  ssåå  ffaallll  vviillkkeett))  fföörr  pprroovvookkaattöörreenn..  HHäärr  kkoommmmeerr  eetttt  vviiddaarree
bbeeggrreepppp  aatttt  aannvväännddaass  ppåå  oorrddeett  pprroovvookkaattöörr..  DDeett  kkoommmmeerr  aatttt  aannvväännddaass  äävveenn  ppåå
mmeeddhhjjäällpp  ttiillll  eenn  oottiillllååtteenn  hhaannddlliinngg,,  iinnttee  bbaarraa  ppåå  mmeeddhhjjäällpp  ttiillll  ooffuullllbboorrddaatt
bbrrootttt..  DDeettttaa  ddeellss  ddåå  pprroovvookkaattöörreenn  rreeddaann  ggeennoomm  aannssttiiffttaann  eelllleerr  mmeeddhhjjäällpp  ttiillll
fföörrssöökk  ttiillll  eenn  oottiillllååtteenn  hhaannddlliinngg  kkaann  ggöörraa  ssiigg  sskkyyllddiigg  ttiillll  eenn  bbrroottttsslliigg

                                                
6 Rapporten, sid. 35.
7 Rapporten, sid. 35.
8 Rapporten, sid. 35.
9 Axberger H G, Brottsprovokation, Juristförlaget, Stockholm 1989, sid. 11.
10 Axberger, sid. 11.
11 Axberger, sid. 9 f..
Asp P, Straffansvar vid brottsprovokation, Norstedts Juridik, Göteborg 2001, sid. 20 f..
Jareborg N, Straffrättens Ansvarslära, Iustus Förlag, Uppsala 1994, sid. 120 f .. Holmqvist,
Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per Ole och Wennberg, Suzanne, Brottsbalken.
En kommentar. Kap. 13-24. Brotten mot allmänheten och staten m.m. Stockholm 2000, sid.
546.
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hhaannddlliinngg..  DDeellss  aatttt  ddeett  bblliirr  lläättttaarree  aatttt  bbeehhaannddllaa  pprroovvookkaattöörreenn  uunnddeerr  eetttt
eennhheettlliiggtt  pprroovvookkaattöörrssbbeeggrreepppp..  DDeenn  vviikkttiiggaassttee  ffrrååggaann  hhäärr  äärr  oomm  mmeeddlleett
((pprroovvookkaattiioonneenn,,  ii  vviillkkeenn  ffoorrmm  ddeenn  äänn  aannvväännddss))  sskkaallll  mmeeddfföörraa  nnååggoonn  ssoorrttss
aannssvvaarr  ((oocchh  ii  ssåå  ffaallll  vviillkkeett))  fföörr  pprroovvookkaattöörreenn..
ÄÄvveenn  ii  eennggeellsskk  rräätttt  fföörreekkoommmmeerr  aaggeenntt  pprroovvooccaatteeuurr  ii  ddeessss  kkllaassssiisskkaa
uuttffoorrmmnniinngg  mmeedd  eenn  aavvvviikkeellssee..  DDeett  vveerrkkaarr  ssoomm  bbeeggrreeppppeett  äävveenn  eexxccpplliicciitt
oommffaattttaarr  aatttt  ddeenn  pprroovvoocceerraaddee  iinnttee  aannnnaarrss  sskkuullllee  hhaa  uuttfföörrtt  bbrrootttteett1122..  MMååhhäännddaa
kkaann  ddeett  ssääggaass  fföölljjaa  äävveenn  aavv  ddeenn  kkllaassssiisskkaa  ssvveennsskkaa  ddeeffiinniittiioonneenn,,  mmeenn  ddeett
uuttttrryycckkss  ii  vvaarrtt  ffaallll  iinnttee  lliikkaa  ttyyddlliiggtt..  AAtttt  pprroovvookkaattöörreenn  iinnttee  hhaarr  fföörr  aavvssiikktt  aatttt
bbrrootttteett  sskkaallll  ffuullllbboorrddaass  hhaarr  äävveenn  ffrraammfföörrttss  iinnoomm  ddeenn  eennggeellsskkaa  ddookkttrriinneenn1133..    

2.3 Provokations- och undersökningsmetoder

2.3.1 Infiltration

Ibland krävs det att polisen, för att få information om kriminella gruppers
förehavanden, nästlar sig in i dessa grupper eller organisationer. Detta sker
naturligtvis anonymt och på ett så förslaget sätt som möjligt för att undgå
upptäckt. Traditionellt finns det två sätt att infiltrera. Antingen är det en
polisman som står för infiltrationen eller så anlitas en privatperson som
lyder direkt under polisen. Den förstnämnda metoden kallas för direkt
infiltration och den sistnämnda för indirekt infiltration14. En rad tänkbara
problem med provokation kan då uppstå oavsett i vilken form infiltrationen
tar sig. En infiltratör kan förutom att samla information på olika sätt påverka
personerna som infiltreras att agera på ett sådant sätt att det ibland kan
ställas frågan om det inte egentligen är fråga om ren provokation till brott.
Ett annat problem uppstår om infiltratören agerar inom gruppen på ett
brottsligt sätt för att skaffa sig legitimitet som infiltratör. Ett tredje är om
polisen anlitar en utomstående person som inte har någon anknytning till
polisen (indirekt infiltration). Det är en sak att polisen har till uppdrag att
bekämpa brottslighet och en annan att anlita utomstående som kanske
polisen inte alltid har så god kontroll över.
I England fungerar infiltration ungefär som i Sverige. Antingen är det en
polis som utför infiltrationen och eventuellt provokation, eller så utnyttjas
privatpersoner som polisens förlängda arm15. Samma problem med
provokation kan alltså uppstå där.

                                                
12 Allen M. J. Textbook on Criminal Law, Blackstone Press. Sixth edition 2001. sid. 234 in
fine.
13 Heydon J. D. The Problems of Entrapment, Cambridge Law Journal,  november 1973,
sid. 275.
14 SPANARK-rapporten, sid 51.
15 Allen, sid. 234.
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2.3.2 Agentverksamhet

Ett mer allmänt sätt att skaffa mer information om brottslig verksamhet är
att polisen använder s.k. agenter eller fria spanare. Skillnaden mot
infiltratörer är att de inte riktar sig mot ett speciellt objekt eller vissa
grupper. Dessa är poliser men har en fasad som gör att de inte på något sätt
verkar ha någon anknytning till polisen. De har i allmänhet falsk identitet
och någon typ av täckmantel såsom missbrukare, en påhittad anställning
eller egen rörelse16. Detta innebär självklart en ganska kostsam och
tidskrävande operativ insats från polisens sida vilket betyder att samma
problem med provokation inte lika ofta uppstår17. Likadana sak- och
problemområden gäller annars som för infiltration, med det undantaget att
utomstående inte blandas in i problematiken kring provokatörens ansvar.
Detsamma kan även sägas gälla inom den engelska polisens arbete18.

2.3.3 Desinformation

En infiltratör eller agent använder av naturliga skäl desinformation för att
dölja sitt ursprung och sin anknytning. Men desinformation kan även
användas för att skapa förvirring, osäkerhet och motsättningar inom
kriminella kretsar. Spridande av felaktig eller missledande information kan
också användas i provokativt syfte för att t.ex. stressa fram ett önskat
beteende19. Här är också gränsen för vad som är och inte är ren provokation
ganska flytande.
Någon beskrivning av hur desinformation används i England har jag inte
kunnat finna. Det torde dock inte vara fel att anta att förhållandena där är
ungefär likartade. 

2.3.4 Förspaningsstadium (underrättelseverksamhet)

Det hör till polisens grundläggande skyldighet att bedriva spaning och
utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal20. Detta innebär att
polisen redan innan förundersökningen startar har en möjlighet och
skyldighet att upptäcka brottslig verksamhet. En rad olika namn har givits
denna verksamhet bl.a. förspaning21, underrättelseförfarande22 och
polisundersökning23. Här kommer beteckningen förspaning att användas.
Denna bedrivs innan en formell förundersökning inletts. Den omfattar dels
ett insamlande av information om specifika personer och händelser i
kriminella kretsar (det är subjekt- eller objekt- knutet). Dels ett mer allmänt

                                                
16 SOU 1982:63, Betänkande av 1981 års polisberedning, sid 131.
17 SPANARK- rapporten, sid. 57.
18 Allen, sid. 234.
19 SOU 1982:63, sid. 131.
20 Polislag, SFS 1984:387,  2 § p. 3. 
21 DsJu 1979:15.
22 SOU 1982:63 sid. 126.
23 SPANARK- rapporten, sid. 18.
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insamlande av information som kan vara till nytta för polisen vid en
eventuell framtida brotts- eller förundersökning (det är strukturellt- och
organisations- knutet)24. Förspaning kan inledas om t.ex. ett brott som
befinner sig på planeringsstadiet kommit till polisens kännedom. Det kan
även användas för att skaffa uppgifter utan att bestämd information om
brottslig verksamhet existerar25. Förspaning är (enligt deras egen
uppfattning) en angelägenhet endast för polisen26 och kan självklart
innehålla provokativa inslag och beteenden från deras sida.
Det som sägs i detta stycke och de följande om polisiär spaning kan sägas
gälla även för den engelska polisens arbetsmetoder. Det finns ingen
anledning att anta att dessa metoder skulle skilja sig åt i de grundläggande
strukturerna eller i fråga om vilka problem som kan tänkas uppstå. I vart fall
har jag inte hittat något material som tyder på några skillnader.

2.3.5 Spaningsstadium

Det egentliga spaningsstadiet inleds då ett brott som lyder under allmänt åtal
har begåtts och kommit till polisens kännedom via exempelvis en anmälan
från enskild. En förundersökning skall då inledas27. Men upptäckten att ett
brott har begåtts kan även vara en följd av förspaningsverksamhet (se ovan)
bedriven av polisen. Det som kännetecknar detta stadium är att klarlägga om
det överhuvudtaget är ett brott som begåtts och om det (i så fall) finns
anledning att misstänka någon för brottet28. I detta skede är det inte längre
enbart polisen som bestämmer vilka metoder som skall användas för att
klarlägga omständigheterna kring det eventuella brottet p.g.a. att reglerna
kring förundersökning träder in29. Åklagaren griper in om saken inte är av
enkel beskaffenhet eller särskilda skäl gör att han skall träda in30. Behovet
av att använda provokation vid detta stadium föreligger naturligtvis också.
Men torde inte vara lika stort som vid de andra brottsundersökande
stadierna. Detta eftersom det oftast är uppenbart om ett brott är begånget
eller inte och det i allmänhet är en begränsad krets av personer som kan
misstänkas ha begått brottet. Risken för provokation föreligger dock även
här och skall inte underskattas.

2.3.6 Bevisstadium

Förundersökningens andra stadium (bevisstadiet) kännetecknas av att
frågorna kring själva brottet och vem som kan misstänkas för det i princip är
avklarade. Istället koncentreras arbetet på att skaffa fram bevis kring brottet

                                                
24 Rapporten sid.18.
25 SOU 1982:63 sid. 126.
26 SPANARK- rapporten, sid. 18 ff..
27 Rättegångsbalken, SFS 1942:740, 23 kap. 1 §.
28 SOU 1982:63, sid. 126 ff..
29 RB 23 kap..
30 RB 23 kap. 3 § st. 1.
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och mot den/de personer som misstänks för brottet31. Det är under detta
skede som den största användningen av provokativa metoder kan komma att
användas32. Detta följer på de svårigheter som kan föreligga då bevis skall
framskaffas inför en eventuell rättegång. Detta kan bero på många faktorer.
T.ex. att de misstänkta ej vill uttala sig eller att brottet s.a.s. är ”osynligt”
och inga vittnen finns eller att bevis hunnit undanröjas. Misstankarna som
föreligger skall konkretiseras genom bevisningen. Frestelsen att använda
provokation kan då bli stor om det finns starka misstankar som måste
realiseras i bevis inför domstol.

2.4 Brottsbegreppet i svensk och engelsk rätt

2.4.1 Allmänt om brottsbegreppet i svensk rätt

Brottsförutsättningar består av två delar, ett för otillåten gärning och ett för
personligt ansvar (den objektiva och den subjektiva delen av
brottsbegreppet). Ansvar för brott kräver att båda delar av
brottsförutsättningarna är uppfyllda33 . För att ett brott skall vara begånget
av en provokatör krävs, även här, att förutsättningarna för otillåten gärning
och personligt ansvar är uppfyllda. Det gäller alltså att fylla båda
förutsättningarna innan ansvar kan förekomma. Detta följer redan av de i
BrB uppställda kraven på att, förutom brottsbeskrivningsenlighet34, krävs
även uppsåt eller oaktsamhet35, samt avsaknad av allmänna
ansvarsfrihetsgrunder såsom t.ex. nödvärn, nöd, förmans order och
samtycke36. 
Som vi senare skall se har detta haft betydelse, särskilt i uppsåtsdelen för hur
provokatörsansvaret utformats i praxis och doktrin. 
För att förenkla problemlösning kring anstiftan och medverkan ( de oftast
förekommande vid provokation) är det viktigt att ha ett bra och vedertaget
system för lösandet av sådana frågor. Här kommer det av Jareborg förordade
systemet att användas37. Dock kommer det att bli en förenklad version av
hans brottsbegrepp.

2.4.2 Brottsbegreppets byggstenar

Brottsbegreppet består (i min något förenklade version) av fyra bitar,
nämligen brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet, uppsåt eller oaktsamhet
samt att inga ursäktande omständigheter finns38. 

                                                
31 SOU 1982:63, sid. 127 ff. och SPANARK- rapporten, sid. 19 ff..
32 SOU 1982:63, sid. 129-130. 
33 Jareborg Nils, Straffrättens Ansvarslära, Uppsala 1994, sid. 20.
34 Brottsbalken, SFS 1962:700, 1 kap. 1 §.
35 BrB 1 kap. 2 §.
36 BrB 24 kap. 1-9 §§.
37 Jareborg Nils, Straffrättens Ansvarslära, Iustus Förlag, Uppsala 1994.
38 Jareborg, sid. 25.
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Om de till gärningen knutna bitarna (brottsbeskrivningsenlighet och
rättsstridighet) är uppfyllda, föreligger en otillåten gärning (men ännu så
länge ej brott). Detta är viktigt för ansvaret vid medverkan eller anstiftan, då
det i sådana fall räcker att dessa förutsättningar (som ger en otillåten
gärning) är uppfyllda hos gärningsmannen för att utkräva ansvar av en
medverkande39 och det är oftast denna problematik som kommer upp när det
handlar om provokation.
Är även de till personen knutna bitarna (uppsåt eller oaktsamhet och inga
ursäktande omständigheter) uppfyllda föreligger ett brott enligt begreppet.
Brottsbeskrivningsenlighet föreligger då en gärningsman genom handling
eller underlåtenhet uppfyller alla rekvisit i ett straffbud 40. 
Rättstridighet kräver att inte handlingen är tillåten på grund av att någon
undantagsregel finns för det aktuella straffbudet41. Exempel på sådana
undantagsregler kan t.ex. vara nödvärn, nöd, samtycke, narkotikahantering
som är tillåten enligt Lagen om Kontroll av Narkotika eller våldsanvändning
av polisen i vissa situationer enligt Polislagen. 
Kravet på uppsåt eller oaktsamhet framgår av BrB 1 kap. 2 § och skall som
huvudregel täcka hela den otillåtna gärningen (s.k. subjektiv täckning)42.
Innebörden av detta krav är att gärningsmannens uppfattning om sitt eget
handlande, följderna och övriga omständigheter passar in på hela
straffbudet. Dessutom skall det kunna läggas ihop under det aktuella
straffbudet samt även omfatta frånvaron av omständigheter som gör
gärningen tillåten (rättsstridigheten). 
Ursäktande omständigheter innebär att om övriga objektiv och subjektiva
grunder är uppfyllda så kan ändå en handling vara ursäktad under vissa
omständigheter. Dessa kan t.ex. vara frivilligt tillbakaträdande,
straffrättsvillfarelse, excess eller ej självförvållad tillfällig sinnesförvirring.
Vid uppfyllande av dessa delar av brottsbegreppet föreligger som tidigare
nämnts ett brott, men ansvar utkrävs ändå inte i sådana fall43. 
Provokatörens ansvar kommer att undersökas i förhållande till detta
brottsbegrepp för att se om och i vilka fall ansvar kan förekomma enligt
lagstiftning, praxis och doktrin i respektive land.

2.4.3 Straffansvar utanför brottsbegreppet

Ibland kan det förekomma att straffrihet föreligger trots att brottsbegreppet
är uppfyllt. Sådana skäl kan t.ex. vara obillighet att utdöma ansvar vid det
aktuella brottet, preskription, påföljdseftergift eller rent processuella
regler44. Undersökningen skall också försöka visa om det kan finnas sådana
skäl att låta provokatören slippa ansvar för ett egentligt brott. Då rör det sig

                                                
39 Jareborg, sid. 100.
40 Jareborg, sid. 21.
41 Jareborg, sid. 23.
42 Jareborg, sid. 24.
43 Jareborg, sid. 24.
44 Jareborg, sid. 26.
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framförallt om att det skulle kunna vara obilligt att låta provokatören
ansvara vid provokation.

2.4.4 Allmänt om brottsbegreppet i engelsk rätt

Även i England delas brottsbegreppet upp i två delar, nämligen actus reus
och mens rea45.
Actus reus kan generellt sägas motsvara det svenska kravet på
brottsbeskrivningsenlighet och att inte handlingen på något sätt är tillåten på
grund av bestämmelse i lag eller genom praxis46 (det sistnämnda motsvarar
den svenska rättsstridigheten). Alltså går det att jämföra med brottets
objektiva sida hos oss.
Mens rea är den i England använda beteckningen på uppsåt och oaktsamhet.
Begreppet hänför sig till ”mental element” som är nödvändiga vid ett visst
brott47.
Vissa brott kräver, liksom i Sverige, inte uppsåt i den engelska rätten. Detta
gäller brott med strikt ansvar och brott som kan begås omedvetet oaktsamt
(t.ex. vårdslös körning). Det bör dock nämnas att brotten som har strikt
ansvar är något fler än i Sverige. Detta har dock ingen betydelse på frågorna
som ställs i detta arbete.
Det finns även något inom engelsk rätt som kallas ”general defences”. Dessa
kan sägas motsvara de svenska begreppen rättfärdigande och ursäktande
omständigheter (justifications och excuses)48.

                                                
45 Allen, sid. 17.
46 Allen, sid. 18-19.
47 Allen, sid. 49.
48 Allen, sid. 168-169.
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3 Svensk rätt om provokatören

3.1 Lagstiftning

Det finns inte någon lagstiftning som explicit tillåter eller förbjuder
provokation i Sverige. 
Grunden i ett eventuellt provokatörsansvar inom straffrätten måste vara att
det inte finns något stadgande som tillåter provokation. I och för sig skulle
det kunna gå att säga att polislagens 8:e paragraf ger ett sådant stöd för
tillåtlighet eller ansvarsfrihet. Detta då den ger uttryck för behovs- och
proportionalitetsprinciperna i polisens arbete49. Enligt lagens förarbeten
skulle sådant stöd för vissa provokationer kunna hävdas50. Men rättsläget är
inte riktigt klart. Av detta följer då att det inte finns något uttryckligt i lag
godkännande av provokation som arbetsmetod. 
I brist på detta så måste enligt andra grundläggande straffrättsliga principer,
letas efter bestämmelser som förbjuder provokation. Till en början bör då
nämnas medverkansreglerna i BrB 23 kap. 4 §, vilka ofta kan aktualiseras på
provokatörens beteende. Ett annat straffbud är tjänstefelsbestämmelsen i
BrB 20 kap. 1 §. Vidare kan nämnas att Narkotikastrafflagen kan bli
tillämplig i vissa situationer och då räknas oftast inte provokatörens
beteende enbart som medverkan utan det innebär ofta fullt
gärningsmannaskap. RB 23 kap. 12 § som handlar om polisens befogenheter
under förhör vid förundersökning är även den en bestämmelse som skulle
kunna tänkas användas för att begränsa tillåtligheten av provokation. Dock
har en sådan tillämpning av paragrafen hindrats av uttalanden i förarbeten51

och doktrin52. 
Sammantaget kan sägas att det finns bestämmelser som indirekt gör
provokation otillåten (BrB 23:4 och 20:1). Frågan är därefter snarast om
provokatören ändå, (genom någon allmän ansvarsfrihetsgrund) kan undgå
lagföring. En fråga som jag återkommer till senare i uppsatsen när jag
redogör för mina slutsatser.

3.2 Förarbeten

Som redan nämnts tillsattes en polisberedning 1981 för att undersöka
behovet av reformer i polisarbetet53. I den togs upp vissa frågor angående
okonventionella spaningsmetoder och då även provokation. Beredningen
hänvisade till vissa uttalanden av justitieutskottet, JO och den s.k.

                                                
49 Axberger, sid. 22.
50 Prop 1983/84:111, sid. 78 f..
51 SOU 1982:63, sid. 139.
52 Axberger, sid. 21.
53 SOU 1982/63.
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SPANARK-rapporten. Där fastslogs vissa principer som måste uppfyllas för
att provokation skulle kunna vara tillåten54: 
- För det första angavs att ”Polisen bör aldrig få begå en kriminaliserad

handling för att kunna efterforska eller avslöja brott”55.
- För det andra uttalades att ”Polisen bör aldrig få provocera eller eljest

förmå någon att inleda en brottslig aktivitet”56.
- För det tredje ”att polisen aldrig av spaningsskäl får underlåta att vidta

föreskrivna åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt person”57. 
- Ett framhållande av krav på beslutsnivå (åklagare eller polischef) och

utförlig dokumentation gjordes också58.    
Avslutningsvis menade beredningen att även en allmän bedömning (förutom
de andra principerna) måste göras av metodens försvarlighet (syftet och
övriga omständigheter). Detta för att kunna avväga skadan, intrånget för
enskild mot brottets grovhet och vilka fördelar som stod att vinna ur
bevissynpunkt. Ett visst godtagande av köp av narkotika från polisens sida
var det som kunde accepteras även om det kan betraktas som provokation. 
I Prop. 1983/84:111 ställde sig departementschefen bakom
polisberedningens principer59. 
Några sådana bestämmelser kom dock inte att inflyta i polislagen. Värdet av
polisberedningens principiella uttalanden och departementschefens medhåll
måste därigenom sägas ha något begränsad betydelse för gällande rätt.

3.3 Rättspraxis

Det kan sägas redan här att den rättspraxis som finns angående
provokatörens ansvar är relativt liten. Detta gäller både omfattningen och i
själva ansvarsfrågan. Viktiga synpunkter och uttalanden har dock
framkommit som bör behandlas.

3.3.1 NJA 1951 s. 111

Till att börja med kan noteras ett fall som gällde tjänsteansvar, NJA 1951 s.
111. Bakgrunden var att en plan för att tillgripa sig tomfat från en flygflottilj
kommit till militärledningens kännedom. Flottiljchefen beslöt då att låta
planen gå i lås och därefter avslöja tillgreppet. Vissa mått och steg gjordes
också för att underlätta för tjuven. Tjuven togs senare på bar gärning och
åtalades och fälldes i en separat rättegång. Flottiljchefen å sin sida åtalades
och fälldes för tjänstefel (av Hovrätten genom den i HD fastställda domen)
med motiveringen att provokationen inte varit befogad och att tjuven
därigenom begått ett brott som han sannolikt inte annars skulle ha begått60. 
                                                
54 SOU 1982/63, sid. 138 f..
55 SOU 1982/63, sid. 140.
56 SOU 1982/63, sid. 140.
57 SOU 1982/63, sid. 141.
58 SOU 1982/63, sid. 142.
59 Prop. 1983/84:111, sid. 48.
60 NJA 1951 s. 111.
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Rättsfallet har kommenterats i litteraturen och därvid använts som stöd åt en
ansvarsfrihetsgrund för provokatören därför att militärens agerande riktade
sig mot egen rättssfär61. 

3.3.2 NJA 1953 s 582

I det s.k. Kejnefallet användes en yngling för att försöka bevisa att pastor
Kejne utfört då kriminaliserade homosexuella handlingar. Ynglingen
hävdade att han och Kejne utfört sådana handlingar och för att öka sin
trovärdighet påstod denne att han vid det aktuella tillfället glömt en fällkniv
i Kejnes bostad. Polisen lät ynglingen ringa till Kejne för att bestämma möte
i avsikt att kontrollera anklagelsens trovärdighet. Kejne påstod vid
konfrontationen att han saknade kännedom om ynglingen överhuvudtaget.
Förundersökningsledaren åtalades för tjänstefel men friades i HD med
motiveringen att han inte överträtt någon uttrycklig bestämmelse eller klar
praxis och att han ej brustit i sin objektivitet62. 
Fallet utgör inte någon egentlig brottsprovokation eftersom avsikten inte var
att få någon att begå ett brott. Men det kan ändå vara av intresse vid
provokationsfall eftersom HD, trots den friande domen, ansåg åtgärden vara
otillbörlig och därför att en avvägning gjordes med hänsyn till den enskildes
integritet, brottets svårighet och bevissvårigheter i sådana här fall63.

3.3.3 NJA 1988 s. 665 

NJA 1988 s. 665 är det rättsfall som är hittills mest betydelsefullt vid
provokatörsansvar (medverkan och tjänstefel). Det hela  slutade tyvärr i
antiklimax och HD fick aldrig tillfälle att pröva frågan om provokatörens
ansvar då HovR begick ganska grova processuella fel. Fallet är ändå av
intresse eftersom problematiken på området behandlades utförligt av
domstolarna. 
Bakgrunden var att två, vid tillfället civilklädda och ej tjänstgörande, poliser
blev erbjudna att köpa narkotika. Poliserna accepterade anbudet och via en
annan person fick de kontakt med en säljare. När narkotikan skulle
överlämnas, greps den tredje personen (säljaren). Denna fälldes för
narkotikabrott och försök till narkotikabrott. De två andra fälldes för
medhjälp till försök till narkotikabrott. 
Åtal väcktes mot de två poliserna för myndighetsmissbruk alternativt
vårdslös myndighetsutövning (BrB 20 kap. 1 §, nuvarande
tjänstefelsbestämmelsen). Tingsrätten friade poliserna. 
Domen överklagades av åklagaren vad gällde vårdslös myndighetsutövning.
HovR friade de två poliserna eftersom bestämmelsen i sin dåvarande lydelse

                                                
61 Strahl i SvJT 1953, sid. 577 och Axberger, sid. 57. Motsatt åsikt dock Asp, se sid. 179 f..
62 NJA 1953 s. 582, sid. 591.
63 NJA 1953 s. 582,  590 f..
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gällde i myndighetsutövning och inte som numera vid myndighetsutövning64

(vilket ger ett vidare utrymme för begreppet).
Därefter gjordes en straffrättslig ansvarsbedömning för medverkan. Ansvar
för medhjälp till försök till överlåtelse av narkotika ansågs uppfyllt vad
gällde de objektiva rekvisiten men föll på att uppsåt saknades65. Vad gällde
medverkan till förvärv i överlåtelsesyfte och innehav av narkotika ansågs
både objektiva och subjektiva rekvisit uppfyllda och därmed att
polismännen gjort sig skyldiga till anstiftan av och medhjälp till
narkotikabrott. HovR menade att polisernas avsikt att förmå de inblandade
att skaffa fram narkotika räckte för detta66. 
Efter överklagan kunde HD inte pröva frågan om myndighetsmissbruk
eftersom domen vunnit laga kraft i den delen (åklagaren överklagade inte i
den delen). Den friande domen stod alltså fast. Vad gällde anstiftan och
medhjälp till narkotikabrott, så kräver ansvar för sådan brottslighet uppsåt.
Åklagaren hade bara överklagat från tingsrätten till hovrätten i fråga om
oaktsamhet. Domen i denna del upphävdes av HD på grund av detta och
polismännen friades alltså helt67.
Det intressanta med fallet är närmast HovR:s resonemang kring straffansvar
vid provokation och polisernas medverkan. Det finns inget annat fall där
domstolarna (må vara de lägre) har diskuterat frågan om straffansvar lika
ingående. Medverkansansvaret för poliserna underkändes av HovR vad
gällde försöket till överlåtelse i brist på subjektiv täckning (uppsåt). Men när
det gällde medverkan till förvärv i överlåtelsesyfte och innehav så fällde
faktiskt hovrätten poliserna för provokation. Det ligger helt i linje med den
kritik och negativa syn på provokation som har framkommit i JO- och MO-
fall68. Det unika här är att svensk domstol faktiskt prövade och fällde
poliserna för medverkan (må vara på felaktiga processuella grunder).
Intressant är också att hovrätten i princip godtog att poliserna kunde
medverka till försök till överlåtelse utan att ansvar för detta utkrävdes p.g.a.
bristande uppsåt. Det ligger också i linje med de förarbeten som behandlats
ovan där köp av narkotika accepterats, även om det egentligen innebar en
provokation (se ovan under 3.2).

3.4 Doktrin

Som inledningsvis nämndes är även doktrinens uttalanden om
provokatörens ansvar inte särskilt omfattande. Den äldre doktrinen på
området lämnas här åt sidan och en koncentration görs istället på de senaste
framställningarna. 

                                                
64 NJA 1988 s. 665, sid. 669.
65 NJA 1988 s. 665, 669 f..
66 NJA 1988 s. 665, sid. 670.
67 NJA 1988 s. 665, sid. 672.
68 Se NJA 1951 s. 111 där MO förde talan och NJA 1953 s 582 där talan fördes av
riksåklagarämbetet på uppdrag av JO.
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3.4.1 Hoflund

Till att börja med kan nämnas en uppsats av Olle Hoflund69. Hoflund
noterar där  att frågeställningar på området behandlas i medverkansläran och
att begreppet agent provocateur har förändrats över tiden. Förändringen har
skett från att omfatta alla fall där provokatören haft för avsikt att den
provocerade skulle straffas (alltså även fullbordade brott)70 till att endast
omfatta fall där avsikten varit att förmå den provocerade att påbörja ett brott
men sedan ingripa innan brottet fullbordats (alltså endast försöksbrott)71. För
egen del verkar Hoflund närmast vara av den åsikten att i begreppet borde
ingå både provokation till försök och till fullbordat brott72.
Framställningen behandlar därefter främst vilka ansvarsfrihetsgrunder som
kan föreligga för provokatören som anstiftare eller medhjälpare.
Först nämns att provokatören bör gå fri vid anstiftan till försök därför att
någon fara för brottets fullbordan inte har förelegat eller att faran varit
utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter (något försöksbrott
föreligger inte ens)73. Det här är numera svårt att förena med gällande rätt
eftersom HD i sin rättspraxis74 dragit en vid gräns för vad som kan betraktas
som uteslutet på grund av tillfälliga omständigheter. I de allra flesta fall
torde ett försök föreligga i provokationssituationer trots att provokatören
vidtagit åtgärder för att stoppa försöket. HD:s syn på saken sker utifrån
gärningsmannens synvinkel och för denne är det en tillfällighet att han inte
lyckas med försöket.
Därefter diskuterar Hoflund fall där anstiftaren (provokatören) går fri även
vid fullbordat brott om han saknar uppsåt i förhållande till den skadliga
effekt som ett straffbud är till för att förebygga75.
Avslutningsvis redogörs för att till provokatörsfallen borde räknas sådana
fall där provokatören har för avsikt att brottet skall fullbordas76. Men denne
kan ändå inte straffas, då handlandet är riktat mot provokatören själv
(handlande mot egen rättssfär)77. 

3.4.2 Axberger

Axberger har också lämnat ett bidrag till provokatörsproblematiken78. Vad
gäller provokatörens ansvar börjar Axberger med att tala om
medverkansreglerna som grund för eventuell ansvarsfrihet för provokatören.
Han hänvisar till doktrin79 som säger att provokatören inte kan straffas då

                                                
69 Hoflund Olle, Ett samtal om agent provocateur, i Festskrift till Agge, Stockholm 1970.
70 Hoflund, sid. 159.
71 Hoflund, sid. 160.
72 Hoflund, sid. 172.
73 Hoflund, sid. 162.
74 NJA 1985 s. 544.
75 Hoflund, sid. 165.
76 Jämför NJA 1951 s. 111.
77 Hoflund, sid. 172.
78 Axberger Hans-Gunnar, Brottsprovokation, Juristförlaget, Stockholm 1989.
79 Hoflund och Jareborg.
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han saknar uppsåt till brottets fullbordan (alltså endast medverkan till
försök)80. Själv är Axberger tveksam till detta synsätt. Han menar att
eftersom fullbordanspunkterna ligger olika vid olika brott, är en sådan
ansvarsfrihetsgrund nyckfull. I stället borde ansvarsfriheten grundas på att
provokatörens handling ”riktar sig mot ett intresse som de själva
företräder”81. Resultatet av detta blir då naturligtvis att provokatören i
sådana fall går fri både vid medverkan till försök som till fullbordade brott.
Det framgår även att Axberger anser att hovrätten i NJA 1988 s. 665 kunde
ha resonerat på detta sätt82.
Axberger resonerar också om tjänstefelsbestämmelsens83 betydelse vid
provokation och då särskilt polisens ansvar. Han anser att det är ”helt klart”
att bestämmelsen omfattar provokativa åtgärder i polisiär verksamhet84. Det
anförs även att sanktionsmöjligheterna mot otillåtna provokationsåtgärder är
begränsade förutom just den generella tjänstefelsbestämmelsen85. Axberger
omtalar även att i och med att (den då nyligen ändrade) bestämmelsen blivit
tillämplig på polisens agerande vid provokation, kan det märkliga inträffa att
det skulle kunna uppstå ett skadeståndsansvar för det allmänna via en
felande tjänsteman vid provokation. Axbergers egen ståndpunkt är inte
riktigt klar då han inte ger något förslag till lösning på problemet. Men han
menar att det är rättspolitiskt ohållbart att rättsordningen kan straffa en
person för begånget brott samtidigt som den kan bli skadeståndsskyldig till
samma person för ett, via tjänstefelsbestämmelsen, begånget tjänstefel86.
Axberger tar också upp frågan om inte brottsprovokation borde
straffbeläggas. För att inte försvåra brottsbekämpningen föreslås en
bestämmelse som begränsas till att endast ”avse provokativa åtgärder i
direkt uppsåt att få den provocerade bestraffad för den framprovocerade
åtgärden”. På detta vis skulle brottsbekämpningen inte hindras och s.k.
bevisprovokation falla utanför bestämmelsen. Tonvikten på straffbarheten
borde enligt Axberger ligga på rekvisitet ”förmå” i anstiftansbegreppet för
att utgöra en tillräcklig kvalifikation av brottet87. På så sätt vill han förhindra
otillbörligt beteende från provokatörens sida.

3.4.3 Asp

Petter Asp har åstadkommit det hittills mest uttömmande arbetet vad gäller
brottsprovokation i svensk doktrin88. Även provokatörens ansvar redogörs
för ganska grundligt. 

                                                
80 Axberger, sid. 13.
81 Axberger, sid. 14. Jämför även Hoflunds resonemang ovan under 3.4.1 om en
ansvarsfrihetsgrund som bygger på handlande mot egen rättssfär.
82 Axberger, sid. 14 och sid. 55-57.
83 BrB 20 Kap. 1 §.
84 Axberger, sid. 40.
85 Axberger, sid. 41.
86 Axberger, sid. 41.
87 Axberger, sid. 57 ff..
88 Petter Asp, Straffansvar vid brottsprovokation, Norstedts Juridik AB, Göteborg 2001.
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Boken är indelad i två delar, en komparativ där olika rättssystems utseende
och uppfattning i frågan presenteras (i ett kapitel behandlas även
Europakonventionen och brottsprovokation) samt en konstruktiv där  svensk
rätt tas upp. VVaadd  ggäälllleerr  pprroovvookkaattöörreennss  aannssvvaarr  äärr  ddeett  aavv  nnaattuurrlliiggaa  sskkääll
mmeeddvveerrkkaannssaannssvvaarreett  ssoomm  oommffaattttaass..  DDeett  äärr  ddeenn  ssiissttnnäämmnnddaa  kkoonnssttrruukkttiivvaa
ddeelleenn  ssoomm  bbeehhaannddllaass  hhäärr..
IInnlleeddnniinnggssvviiss  bbeettrraakkttaass  mmeeddvveerrkkaann  ttiillll  fföörrssöökk  ((ssoomm  äärr  ddeett  vvaannlliiggaassttee  ffaalllleett
vviidd  aaggeenntt  pprroovvooccaatteeuurr--pprroobblleemmaattiikkeenn))..  AAsspp::ss  sslluuttssaattss  vvaadd  ddeett  ggäälllleerr
pprroovvookkaattöörreennss  aannssvvaarrssffrriihheett  vviidd  fföörrssöökk  ((eennlliiggtt  ddeenn  fföörrhhäärrsskkaannddee  mmeenniinnggeenn))
ggrruunnddaarr  ssiigg  ppåå  aatttt  hhaann  aannsseerr  aatttt  ddeenn  ssvveennsskkaa  mmeeddvveerrkkaannsslläärraann  iinnttee  hhäännggeerr
ssaammmmaann8899..  HHaann  jjäämmfföörr  ddäärrvviidd  fföörrssöökkssuuppppssååtteett  mmeedd  aannddrraa  ttyyppeerr  aavv
öövveerrsskkjjuuttaannddee  uuppppssååttssrreekkvviissiitt9900  oocchh  kkoommmmeerr  ffrraamm  ttiillll  aatttt  öövvrriiggaa
öövveerrsskkjjuuttaannddee  uuppppssåått  oocchh  fföörrssöökkssuuppppssååtteett  mmoottssvvaarraarr  vvaarraannddrraa  bbååddee
ffuunnkkttiioonneelllltt  oocchh  ssttrruukkttuurreelllltt9911..  
Det som är osammanhängande enligt Asp är att de, trots denna likhet,
behandlas olika i medverkansläran. 
De övriga överskjutande uppsåten är enligt rådande doktrin att betrakta som
omständigheter av objektiv betydelse92. Detta innebär att de inte behöver
föreligga hos den medverkande, det räcker att denne har ett uppsåt till att
gärningsmannen har det överskjutande uppsåtet.  I och med detta kan sägas
att det straffbara området blir vidare eftersom det blir lättare att nå en
fällande dom. 
Försöksuppsåtet däremot behandlas som en omständighet av subjektiv
betydelse och provokatören går fri eftersom denne saknar uppsåt att brottet
skall komma till fullbordan93. Det straffbara området blir då snävare.
Orsaken till den här diskrepansen är enligt Asp för det första att de övriga
överskjutande uppsåten representerar en rimlig avgränsning av ansvaret i
normalfallen. Försöksuppsåtet å sin sida representerar fall där författarna
haft brottsprovokation i tankarna. I sådana fall är det inte längre lika rimligt
att avgränsa ansvaret på samma sätt eftersom den medverkande
provokatören inte alls haft för avsikt att fullbordat brott skall komma till
stånd94. 
För det andra är de övriga överskjutande uppsåtsrekvisiten (som t.ex.
tillägnelseuppsåtet) ofta subjekt-bundna till gärningsmannen. Alltså har det
funnits ett behov av att klargöra att de kan omfatta även den medverkande95.
Lösningen på den här inkonsekvensen borde enligt Asp bli att behandla alla
överskjutande uppsåtsrekvisit (även försöksuppsåtet) likadant. Därvid anser
han att alla rekvisiten skall behandlas som omständigheter av subjektiv
                                                
89 Asp, sid. 257 ff..
90 Med överskjutande uppsåt (även kallade subjektiva överskott)  menas ett rekvisit som
antingen anges direkt i lagtexten (t.ex. tillägnelseuppsåtet vid stöld), eller som förutsätts
föreligga hos gärningsmannen (försöksuppsåtet). Det omfattar en avsikt hos
gärningsmannen om något som ännu inte inträffat, men är ändå tillräckligt för ansvar.
91 Asp, sid. 260.
92 Se för exempel Nils Jareborg, Straffrättens Ansvarslära, Iustus Förlag, Uppsala 1994, sid.
109.
93 Se Jareborg, sid. 120 f..
94 Asp, sid. 266-267.
95 Asp, sid. 267-268.
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betydelse. Detta eftersom det i ett normalfall är på det viset att den
medverkande redan har uppsåt till övriga överskjutande uppsåt (t.ex.
tillägnelse) som till brottets fullbordan (vid försök). Då provokatören inte
kan sägas ha sådant uppsåt, blir det naturligt att säga att denne ges
ansvarsfrihet96. 
En annan anledning som gör lösningen rimlig, är att den stämmer bättre
överens med reglerna i BrB 23 kap. 4 § st. 397. 
Det finns vidare en risk vid straffvärdesbedömningen att behandla övriga
överskjutande uppsåt som omständigheter av objektiv betydelse. Detta då
domstolen måste klämma in två gärningar (gärningsmannens och den
medverkandes) under samma brottsbeteckning trots att de egentligen har
olika straffvärde och innebörd98. Detta kan innebära att gärningsmannens
uppsåt ”smittar av sig” på den medverkande. 
Asp reserverar sig dock för fall där straffbuden inte innehåller något
överskjutande uppsåt (skade-, faredelikt och delikt med presumerad
skada/fara). I sådana fall ger inte lösningsförslaget någon hjälp till
provokatören som kan fällas för medverkan till t.ex. egenmäktigt förfarande
istället för medverkan till stöld. Lägger domstolen ihop det här med
provokatörens motiv skulle det kunna medföra en mycket mild syn på
gärningen vid straffvärdesbedömningen enligt Asp, varför detta inte skulle
vara någon större olägenhet99. 
Asp noterar också att samma lösning kan nås om försöksuppsåtet behandlas
som en omständighet av objektiv betydelse. Alltså likadant som vid övriga
överskjutande uppsåt enligt doktrinens rådande mening. Lösningen på
provokatörens ansvarsfrihet blir med en sådan konstruktion att tillskapa en
särskild ansvarsfrihetsgrund för denne100.
När det handlar om ansvar för medverkan till fullbordat brott, fungerar
Asp:s lösning vid fall när det finns överskjutande uppsåt om provokatören
saknar sådant uppsåt, vilket denne i regel gör101. När det gäller de andra
fallen (främst skade- och faredelikten) bör bedömningen bli att provokatören
får bära ansvar om ett medverkansobjekt tillskapas. Vid fall där
provokatörens åtgärder gör att skada eller fara inte föreligger, går
provokatören fri enligt principen om medverkansansvarets accessoritet102.
Även tjänstefelsansvaret tas upp. Asp behandlar åsidosättande- och
myndighetsutövningsrekvisiten. Det förstnämnda torde kunna vara uppfyllt
”åtminstone i någorlunda klara fall av överträdelse”103. Det andra torde vara
uppfyllt i de flesta fall av provokation104. Tjänstefel är enligt Asp egentligen
ett mer naturligt sätt att ta itu med problematiken. Detta eftersom det klargör

                                                
96 Asp, sid. 264-265.
97 Om att varje medverkande skall dömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger
honom till last.
98 Asp, sid. 269.
99 Asp, sid. 270-271.
100 Asp, sid. 272.
101 Asp, sid. 274.
102 Asp, sid. 275.
103 Asp, sid. 277.
104 Asp, sid. 280.
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att provokatörens handling riktar sig mot den provocerade och inte mot de
intressen som ett straffbud skyddar105.
Härefter kan sägas att Asp diskuterar omständigheter på rättsstridighetsnivån
(se ovan 2.4.2) varvid nöd, samtycke och en allmän ansvarsfrihetsgrund
behandlas. 
Nödbestämmelsen kan inte tillämpas (åtminstone inte generellt) i
provokationssituationer enligt Asp eftersom farerekvisitet i
nödbestämmelsen i allmänhet ej uppfylls106. 
Samtycket blir heller inte användbart eftersom samtycket gör att gärningen
rättfärdigas (det finns då ingen otillåten handling att medverka till och både
gärningsmannen och den medverkande går fria). Detta skulle gälla både
anstiftan och medhjälp107. 
Efter att ha vägt för (de flesta i doktrinen anser att provokatören ej bör
straffas) och emot (praxis negativa syn på brottsprovokation) anser Asp att
det enklaste vore att tillskapa en allmän ansvarsfrihetsgrund108.
Slutligen kan nämnas att Asp diskuterar frivilligt tillbakaträdande enligt den
svenska rätten. Huvudregeln är att ”det som är gjort kan inte göras ogjort”.
Men från detta finns det undantag. Först omtalas BrB 29 kap. 5 § punkt 2,
som är tillämplig vid provokationsfall. Denna ger en lindrigare straffmätning
och eventuellt påföljdseftergift. Asp anser att det är en regel som är väl
lämpad att användas vid brottsprovokation. Förutom denna finns den
allmänna bestämmelsen i BrB 23 kap. 3 §. Därutöver finns vissa andra mer
speciella grunder för strafflindring vid frivilligt tillbakaträdande som skulle
kunna användas och då framförallt vid straffmätningen109.

3.4.4 Brottsbalkskommentaren

Provokation behandlas under medverkansreglerna (anstiftan eller medhjälp)
i kommentaren. Enligt den krävs det uppsåt att brottet skall komma till
stånd. Därför kan inte en agent provocateur fällas till ansvar ens för försök
eftersom han bara har uppsåt till att den provocerade skall påbörja brottet.
Det bestämmande för om ansvar kan utkrävas är därför om det föreligger ett
fullbordat brott eller inte110. Kommentaren behandlar således
försöksuppsåtet som en omständighet av subjektiv betydelse (jämför ovan
om Asp:s åsikter om detta). Förutom detta innehåller inte
brottbalkskommentaren någon utförligare analys i ämnet.

                                                
105 Asp, sid. 276.
106 Asp, sid. 282-283.
107 Asp, sid. 283 ff..
108 Asp, sid. 285 ff..
109 Asp, sid. 287-288.
110 Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per Ole och Wennberg, Suzanne,
Brottsbalken. En kommentar. Kap. 13-24. Brotten mot allmänheten och staten m.m.
Studentutgåva 2, Stockholm 2000, sid. 546-547.
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3.5 Sammanfattning svensk rätt

Det existerar inte någon lagstiftning som direkt tillåter eller förbjuder
provokation till brott i svensk rätt.
I lagförarbeten har fastslagits vissa principer för tillåtligheten av provokation
och dessa är:
- Polisen har i princip inte rätt att begå brott i syfte att efterforska eller

avslöja brott.
- Anstiftan eller medverkan som har som mål att få någon att begå ett

brott som denne inte annars skulle ha begått är otillbörligt.
- Polisen får inte underlåta att ingripa vid misstänkt brottslig verksamhet.
- Åklagare eller polischef skall fatta eventuella beslut om provokation och

sådana fall skall dokumenteras noggrant.
- En allmän lämplighetsavvägning måste göras i varje enskilt fall av

metoden som används.
I de fall som förekommit i praxis111 har domstolarna visat en negativ
inställning till brottsprovokation som arbetsmetod.
Doktrinen behandlar provokationsfrågor i medverkansläran. De flesta inom
doktrinen anser att provokatören inte bör straffas vid medverkan till försök
på grund av bristande uppsåt till brottets fullbordan. 
Andra ansvarsfrihetgrunder har också föreslagits, t.ex. handlande mot egen
rättssfär eller handlande för att skydda ett intresse som den agerande har att
skydda. Sådana grunder skulle ge samma resultat vid fullbordade brott. 
Asp bygger sin modell på bristande uppsåt  hos provokatören i fall av
överskjutande uppsåtsrekvisit. I andra fall vill han (om det tillskapats ett
medverkansobjekt) att provokatören skall bära ansvar (dock med
strafflindring). Har provokatören genom sina åtgärder uteslutit skada eller
fara följer ansvarsfrihet för denne.
Tjänstefelsbestämmelsen torde enligt doktrin ofta kunna tillämpas vid
provokationsfall. Den anses vara väl lämpad att använda mot otillbörlig
provokation.
Förslag har också lagts fram om att införa direkta straffbestämmelser mot
provokation (Polisberedningen, prop 1983/84:111 och Axberger).

                                                
111 En intressant fråga i sammanhanget är om det inte faktiskt är så att åklagarna ofta
underlåter att föra talan mot polisen (eller sig själva!) i fall av provokation. Det finns
rättsfall som tyder på detta (se hovrättsdomen från hovrätten över Skåne och Blekinge  i mål
nr. B 1162-96, B 67-97, 970421, sid. 58).  I rättsfallet som handlade om narkotika, avstod
domstolen från att göra en prövning av om åklagarmyndigheten eller polisen begått något
fel eller använt otillåtna metoder. Enligt domstolen  ”ankommer det på andra att ta
ställning” i sådana frågor.  Vilka dessa andra är anges dock inte. Det kan således finnas ett
ganska stort mörkertal där domstolarna aldrig behandlar frågor om provokation från polis
och åklagares sida.
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4 Engelsk rätt om provokatören

4.1 Lagstiftning

Det finns ingen lagstiftning som direkt tillåter provokation till brott i engelsk
rätt. Dock är situationen annorlunda i England på grund av common law,
vilken ger domstolsavgörande ställning av lag. När det gäller provokation
verkar det som om domstolarna har accepterat detta i vissa avseenden. Den
som utför provokation är allt som oftast polis och det är naturligt att reglerna
knyter an till sådana situationer. Kategoriseringar har gjorts för i vilka
situationer eller  för vilka roller personer kan ha vid provokation som kan
godtas eller inte112. De olika kategorierna är:
I. Observatören eller spionen som inte anstiftar eller tar någon aktiv del

i brottet, utan agerar som åskådare.
II. Kollaboratören eller den medverkande som accepterar ett erbjudande

och därigenom möjliggör ett brott.
III. Frestaren eller förledaren som ger gärningsmannen ett erbjudande

som är svårt att motstå och därigenom underlättar brottets
genomförande.

IV. Provokatören som aktivt anstiftar, uppmuntrar eller övertalar en
gärningsman att begå ett brott som denne annars inte skulle ha begått
i syfte att få denne fälld för brottet.

Domstolarna i England har godtagit beteenden och aktörerna i de tre första
kategorierna. I den fjärde anser domstolarna att handlandet från
provokatörens sida går för långt och att det gör provokatören till en
medverkande till det brott som slutligen begås113. 
Det existerar heller ingen uttrycklig lagstiftning som förbjuder
brottsprovokation114. Vissa beteenden och omständigheter betraktas dock av
domstolarna som allt för otillbörliga för att kunna tålas, vilket kan ses som
ett indirekt förbud115. 
Det finns några andra regler som påverkar tillåtligheten och användandet av
vissa beteenden och metoder.  Ett exempel är att bevisning, som kan
påverka möjligheten till en rättvis förhandling, kan förklaras inte tillåtna i en
rättegång av en domstol (exclusion of evidence)116. I den här möjligheten för
domstolarna att utesluta bevisning beaktas vissa omständigheter:
- Den första är om brottet redan var påbörjat när provokationen inträffade.
- Den andra är om den anklagade skulle ha begått brottet även utan

påverkan av provokatören. 

                                                
112 Allen. M.J. Textbook on Criminal Law, Blackstone Press Limited, London 2001, sid.
234.
113 Allen, sid. 235.
114 Heydon J.D. The Problems of Entrapment, Cambridge Law Journal, November 1973,
sid. 276
115 Se föregående stycke.
116 Police and Criminal Evidence Act 1984, Section 78.
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- Slutligen beaktas om gärningsmannen redan tidigare visat benägenhet att
begå liknande brottslighet.117 I fall av extrema överträdelser från
polisens sida vid provokation kan bevisningen uteslutas som följd av
bestämmelser  (enligt common-law) om missbruk av domstolarnas
processuella regler (abuse of the process of the court)118. 

De här sistnämnda reglerna har inte någon direkt bäring på provokationens
tillåtlighet eller om provokatören kan eller ska straffas. Men de påverkar
naturligtvis polis och åklagare i hur långt de kan tänkas gå vid eventuella
provokationssituationer. 

4.2 Förarbeten

Förarbeten har inte samma ställning som rättskälla i engelsk rätt jämfört
med den svenska rätten. Domstolarna hänvisar inte till dem i samma
utsträckning som i Sverige i sina avgöranden och de beaktas inte alls på
samma sätt. Det kan ändå vara av intresse, inte minst ur generell synvinkel,
att presentera lagförslag där provokationsproblematiken behandlats.
I en rapport avgiven av The Law Commission finns några tänkvärda
synpunkter trots att dess mandat främst handlade om allmänna
ansvarsfrihetsgrunder för den provocerade119. 
Startpunkten i kommissionens uttalanden om provokatörens ansvar gjordes i
att det gällde att hindra att polisen använde otillbörliga arbetsmetoder120. Det
vore, enligt kommissionen, olämpligt att generellt och enligt den engelska
medverkansregleringen hålla provokatören ansvarig. Det kunde inte vara
rimligt att provokatören, vars syfte är att hindra ett brotts skadliga effekt,
skulle kunna bestraffas lika hårt som en förövare121. I stället för en sådan
lösning borde det, enligt kommissionen, tillskapas ett eget brott för
provokationsfall. Det skulle i så fall omfatta provokatörens handlande. Det
bestämmande för om ett brott hade begåtts i sådana fall skulle då vara
provokatörens otillbörliga beteende och inte egentligen alls beröra hur den
provocerade handlat. Om provokatören hade framgång med detta handlande
eller inte skulle i princip vara helt irrelevant122. 
Kommissionens förslag angående en eventuell straffbestämmelse för
provokatören kom aldrig att omsättas i någon lagreglering. Men bara att
frågorna togs upp till diskussion visar på att det existerar ett problem som
rättsväsendet i engelsk rätt har svårt att handskas med och att lösningarna på
området kanske inte är enkla att nå.

                                                
117 Se rättsfallet Smurthwaite and Gill (1994) 98 Cr App R 457.
118 Se rättsfallet Latif (1996) 1 All ER 353.
119 The Law Commission (LAW COM. No. 83), Criminal Law. Report on Defences of
General Application. London 1977.
120 The Law Commission, sid. 50.
121 The Law Commission, sid. 56.
122 The Law Commission, sid. 57.
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4.3 Rättspraxis

4.3.1 Inledning

Eftersom common law utgör en del av gällande rätt i England tilldrar sig
rättsliga avgöranden därför ett speciellt intresse. Det bör dock
uppmärksammas att de måste läsas och tolkas med försiktighet eftersom
uttalanden av domare inte alltid har den betydelse som läsaren generellt kan
tro vid första påseendet. Viktigt därvid är att skilja på uttalanden i det
specifika fallet och som har direkt betydelse för målets utgång (ratio
decidendi) och uttalanden som rör mer allmänna omständigheter (obiter
dictum). Det är ratio decidendi som är det viktiga i common law och som
domstolar senare kan använda i rättsutvecklingen. Obiter dictum kan mer tas
som intäkt för hur domare anser att sakernas ordning bör vara under vissa
omständigheter. Det kan i det aktuella sammanhanget sägas att de uttalanden
som används i de rättsfall som redovisas är obiter dictum-uttalanden. De blir
då svagare argument för hur domarna ser på gällande rätt. Men rent allmänt
kan sägas att de har stor betydelse i en redogörelse för hur domstolarna
resonerar i fall som berör provokatörens ansvar därför att många
auktoritativa uttalanden från domare som rör samma fråga och pekar åt
samma håll, ses som gällande rätt av domstolarna i England.
En viktig anledning till att mål om provokation tas upp i engelska domstolar
är doktrinen om bekräftelse av vittnesmål (the doctrine of corroboration).
Den innebär att, om ett vittne kan ses som en medverkande, så krävs det
ytterligare bevisning för att konfirmera dennes påståenden. På grund av detta
hävdas det ibland av en tilltalad att provokatören är just en medverkande.
När domstolarna sedan skall bedöma vittnets trovärdighet följer ofta ett
resonemang kring om provokatören skall ses som en medverkande eller inte.
En annan anledning är reglerna om att avvisa otillåten bevisning (exclusion
of evidence). Resonemanget förs även här utanför själva sakfrågan och
betecknas  som obiter dictum.

4.3.2 Sneddon v. Stevenson123

Rättsfallet handlade om en prostituerad som erbjudit sina tjänster till en
polis som parkerat sin bil på ett ”frestande” sätt. Hon fälldes i domstol och
påstod efter överklagande att polisen hade anstiftat eller uppmuntrat brottet
prostitution genom sitt frestande beteende. Följaktligen hade denne då begått
brottet medhjälp och uppmuntran. På grund av detta så måste hans
vittnesmål bekräftas via ytterligare bevisning (corroboration)124.
Polismannen hävdade för det första att han bara givit den prostituerade en
möjlighet att begå ett brott.  För det andra att en provokatör inte var en
medverkande. Slutligen påstod han att om bekräftelse var nödvändig, fanns

                                                
123 Sneddon v. Stevenson (1967) All ER 1277.
124 Sneddon v. Stevenson, sid. 1277.
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den bevisningen redan genom hans kollegas vittnesmål, vilken hade iakttagit
händelseförloppet på avstånd125.
I domskälen ansåg Lord Parker att polisen inte alls hade agerat som
medhjälpare eftersom denne endast givit henne möjligheten att begå ett
brott. Även om han medverkat till brottet så krävdes det, enligt Lord Parker,
definitivt ingen bekräftelse av hans vittnesmål126. 
Försvaret hade dessutom hänvisat till andra mål där domstolarna uttalat sig
ogillande om provokation. Lord Parker konkluderade att även om så var
fallet hade detta ogillande inte räckt till för fällande domar. I detta fall  ansåg
Lord Parker inte att polisen hade begått något brott alls även om han hade
underlättat för brottslighet. Dessutom ansåg Lord Parker att det var en
ursäktande omständighet att polisen handlat efter instruktioner från
överordnad som i sin tur varit övertygad om att det just krävdes den här
typen av agerande vid sådan här brottslighet (handlande på order)127.
Domare j. Waller höll med och lade till att, i vanliga fall, om bekräftelse
krävdes berodde detta på att en medverkande kunde ha blandade motiv vid
sitt vittnesmål (t.ex. hopp om strafflindring). Detta var alls inte fallet vid
polisprovokation och därför krävdes ingen bekräftelse på vittnesmålet. Om
den andra frågan om upphävande av domen p.g.a. otillbörlig provokation
lade han till att i detta fall, som enligt hans åsikt, inte handlade om något av
de allvarligare brotten inom straffrätten. Följaktligen kunde det inte
ifrågasättas, trots omständigheterna, att bevisningen var tillräcklig. Detta
kom han fram till även om Waller ansåg att under vissa omständigheter
(grövre brottslighet) kunde domstolarna upphäva domar på grund av
otillbörlig provokation128.
Målet kan tas som intäkt till att ett medverkansansvar inte föreligger vid
provokationsfall. I vart fall om inte metoderna går längre än här eller om det
inte handlar om allvarligare brottslighet.

4.3.3 R. v. Birtles129 

Birtles hade blivit dömd för inbrott och för att ha burit ett imiterat
skjutvapen. Efter att ha överklagat och fått sitt straff sänkt på grund av att
han uppmuntrats av en informatör och en polis till att begå brottet, fälldes av
Lord Parker följande yttrande om provokationsfall:
Som utgångspunkt menade Lord Parker att polisen måste kunna använda
informatörer (eller att agera som sådana själva) och att sådana t.o.m. ibland
måste skyddas av rättsväsendet. Samtidigt krävdes att ett sådant beteende
hölls inom strikta gränser för att inte grova orättvisor skulle kunna uppstå130.
Därvid var det enligt Lord Parker viktigt att domstolarna inte blev missledda
av att ett verkligt brott egentligen inte begåtts därför att t.ex. samtycke

                                                
125 Sneddon v. Stevenson, sid. 1279.
126 Sneddon v. Stevenson, sid. 1279.
127 Sneddon v. Stevenson, sid. 1281.
128 Sneddon v. Stevenson, sid. 1281 in fine.
129 R. v. Birtles (1969) All ER 1131.
130 R. v. Birtles, sid. 1131.
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förelegat. (Exemplet som används handlade om ett påstått rån som sedan
visade sig vara enbart stöld eftersom det var provokatören som bundit offret.
Följden blev att den anklagade erkände brottet rån, som ju egentligen inte
existerade, på grund av polisens agerande). Det missledande i det fallet var
att domstolarna inte fick fram korrekta fakta i underrätten131.
För det andra, viktigast i detta sammanhang, anförde Lord Parker att det är
avgörande att provokationen i sig inte tillskapar ett brott. Det vill säga att
anstifta någon att begå ett brott som denne annars inte skulle ha begått.
Enligt Lord Parker var det en sak att använda information angående en
överträdelse som redan pågick ( i sådana fall kunde polisen mildra följderna
av ett brott, även om det skulle innebära att de blev delaktiga i brottet). Det
skulle vara en helt annan sak att använda informatörer för att uppmuntra
någon att begå ett brott som denna annars inte skulle ha begått. Detta var
något som domstolen genuint misstyckte till enligt Lord Parker132.
Det verkar i detta rättsfall som om Lord Parker svängt i sin bedömning om
en provokatörs medverkansansvar. Jämfört med det förra fallet (Sneddon v.
Stevenson) används här starka ordalag för att försöka visa var gränsen går
för vad domstolarna accepterar vid provokation. Gränsen ligger vid om
provokatören kan ses som anstiftare eller medverkande till ett brott. De
viktigaste faktorerna skulle då vara om brottet redan pågår eller ej när
provokatören träder in i handlingen och om någon förmås att begå ett brott
denne annars inte skulle ha begått. Synen på provokation och provokatörens
handlande är då mer negativ.

4.3.4 R. v. Sang133

Bakgrunden till rättsfallet var att Sang hade dömts för att i samverkan med
andra försökt prångla ut förfalskade dollarsedlar, trots vetskap om att de var
falska och med avsikt till bedrägeri. Denne hade, medan han avtjänat ett
fängelsestraff, kommit i kontakt med en, Sang ovetandes, polisinformatör.
Informatören hade erbjudit sig att ordna en ”säker” köpare till förfalskade
sedlar. Efter frisläppande kontaktade denne köpare Sang och affären
avtalades. När de senare möttes för att göra upp, greps Sang och hans
kompanjoner. Samtliga åtalades för brottet. Efter överklagan hävdade Sang:s
försvarare att domstolen borde hålla en ”rättegång inom rättegången” för att
visa att Sang:
1. Hade blivit påverkad av provokatören att begå ett brott han annars inte

skulle ha begått. Enligt engelsk rätt måste domstolen då avvisa
åklagarens bevisning angående Sang:s skuld.

2. Alternativt åberopades att domare i engelska domstolar hade en frihet att
avvisa bevisning som hade åtkommits otillbörligt och att doktrinära
auktoriteters uttalanden band domare till att använda den friheten i den
tilltalades favör.

                                                
131 R. v. Birtles, sid. 1131.
132 R. v. Birtles, sid. 1131-1132.
133 R. v. Sang. 2 All ER 1222.
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Underrätterna accepterade inte resonemanget vilket medförde att Sang
erkände sig skyldig och dömdes till 18 månaders fängelse134.
I the House of Lords, dit fallet överklagats, fällde Lord Salmon följande
obiter dictum angående provokatörens ansvar; ”The policeman and the
informer who had acted together in inciting him to commit the crime should
however both be prosecuted an suitably punished”135. Lord Salmon menade
att en anstiftare, enligt common law alltid kunnat och genom lag sedan
införandet av the Criminal law Act 1967 kunde åtalas och straffas lika som
gärningsmannen. Han betraktade anstiftaren som lika skyldig som den som
anstiftats och att anstiftarens agerande oftast var långt mer brottsligt136.
Lord Diplock var av liknande åsikt och menade att:
Många brott begås av någon som är anstiftad av andra. Från common laws
tidigaste fall kunde en person, som gav råd eller påverkade den som begick
den otillåtna handlingen, göra sig skyldig till brott. Sedan avskaffandet av
skillnaden mellan grövre brott och överträdelser genom the Criminal Law
Act 1967137 följde att en sådan person kunde prövas , åtalas och straffas lika
såsom en gärningsman138.
De här ganska samstämmiga utlåtanden är kraftfulla uttalanden från
domarnas sida om att provokatören gör sig skyldig till ett brott i medverkan
vid anstiftan eller medhjälp. I sådana fall skall domstolarna alltså fälla dessa
för deras medverkan även om de är poliser.

4.4 Doktrin

Doktrinens uttalanden om provokatörens ansvar är i engelsk rätt relativt
många till antalet. Omfattningen och djupet på resonemanget är däremot inte
alltid särskilt imponerande. Ett urval har gjorts för att visa på huvuddragen.

4.4.1 Heydon, J.D.

Det mest djuplodande och även mest omfattande arbetet presenteras av
Heydon i en uppsats139. I diskussionen om hela provokationsproblematiken
är en av de viktigaste frågorna om provokatören är straffrättsligt ansvarig140.
Frågan ställs också varför polisen använder provokation i stället för mer
konventionella metoder. Anledningen till detta är enligt uppsatsen för det
första att det ofta inte finns något brottsoffer som kan klaga på att ett brott är
begånget eller vittna. För det andra att mycket av den brottslighet vid vilken
polisen använder provokation för att upptäcka och avslöja, sker i hemlighet
och lämnar lite eller ingen bevisning. För det tredje menar han att
                                                
134 R. v. Sang, sid. 1235.
135 R. v. Sang, sid. 1236.
136 R. v. Sang, sid. 1236.
137 Section 1 (1).
138 R. v. Sang, sid. 1226.
139 Heydon J.D: ”The Problems of Entrapment”. I: Cambridge Law Journal, november
1973.
140 Heydon, sid. 268.
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allmänhetens attityd till vissa typer av brottslighet är ambivalent och de kan
därigenom bli svårt att få fram villiga vittnen. En fjärde ståndpunkt är att det
vanligtvis rör sig om organiserad brottslighet och  att det ofta handlar om att
få fram bevis om beteendemönster i stället för om ett isolerat brott. För det
femte sägs att parterna ofta är okända för varandra, vilket i sig möjliggör för
polisen att använda provokatörer. Slutligen hävdas att provokation generellt
kan sägas ha en avhållande effekt på brottslighet.
Trots alla dessa skäl för användandet av provokation menar Heydon att den
allmänna synen på provokation är fördömande. Detta eftersom det är något
oönskat och kan rättfärdigas endast under extrema omständigheter141.
Därefter ställer han huvudfrågan om provokatören kan betraktas som en
medverkande och därför bör åtalas142. Vad gäller polisprovokatörer är, enligt
Heydon, den allmänna meningen att denne inte gör sig skyldig till något
brott, även om det finns de som menar att så borde vara fallet143. Därefter
görs en inventering av anledningarna till majoritetens negativa synpunkter i
ansvarsfrågan och anger därefter varför han anser att åsikterna är felaktiga:
1. Ibland påstås det att om brottet är illegal försäljning, så kan köparen inte

vara skyldig till något brott.
- Misstaget i detta är enligt Heydon att inte se att det går att hjälpa,

understödja, ge råd eller förvärva som medverkande vid illegal
försäljning trots att köparen inte själv säljer något illegalt.

2. Det sägs även att köparen inte kan vara medverkande till säljarens brott
på grund av att dessa har olika och motstående motiv.

- Denna ståndpunkt är enligt Heydon irrelevant om utgången av
handlingen är den nödvändiga och tillräckliga orsaken till vissa brott.

3. Förmans order påstås ge ansvarsfrihet för en provokatör.
- Enligt engelsk rätt utgör detta inte någon ansvarsfrihetsgrund.
4. Provokatören kan sägas sakna uppsåt eftersom transaktionen bara är

”simulerad”.
- Ett sådant resonemang avslöjar en sammanblandning mellan motiv och

avsikt. I fall då det enda uppsåt som krävs är avsikt att begå handlingen
som utgör brott (normalfallet) är en provokatör som anstiftar ett brott per
definition en medverkande. Enligt engelsk rätt måste ett relevant försvar
(defence) bygga på en persons goda motiv, inte på frånvaro av avsikt.
(Vissa brott kräver en underliggande avsikt, t.ex. den som tar emot gods
utan avsikt att behålla det utan tänker överlämna det till polisen. En
provokatör kan sakna denna avsikt).

5. En framförd ståndpunkt bygger på att provokatörens motiv är dennes
försvar. Det här är huvudsakligen en nödinvändning som grundar sig på
antingen brottets grovhet eller på svårigheten att bestraffa sådan
brottslighet på annat sätt.

- Enligt Heydon är det här det kanske starkaste argumentet mot att
provokatörer skall ses som medverkande. Det sägs även stödjas av att
polisen skulle vara rättsligt immuna mot åtal (vilket avvisats i

                                                
141 Heydon, sid. 269-270.
142 Heydon, sid. 273.
143 Heydon, sid. 274.
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rättspraxis). Vidare gör denna ansvarsfrihetsgrund det svårt att avgöra
provokatörens motiv. Kanske utgör en vedebörligen auktoriserad polis
inte några problem. Flera sådan kan dock uppstå med t.ex. en person
som fått uppdraget att provocera, men inte är polis. Ännu fler problem
kan dyka upp om det skulle visa sig att polisen är mutad av brottslingar.

6. En sjätte punkt berör endast bekräftelse av vittnesmål i domstol
(corroboration). Om ingen otillåten handling sker, har provokatören
inget att frukta och därigenom behöver hans vittnesmål inget stöd i en
rättegång. Om denne skulle ha begått en otillåten handling, följer samma
slutsats av att han har en de facto immunitet från skuld och straff.

- Heydon menar att även om ingen otillåten handling begåtts kan en
provokatörs vittnesmål vara suspekt därför att:

� Denne kan ha en önskan att försäkra sig om befordran eller belöning.
� En polis troligen kan bli utsatt för disciplinära åtgärder om han går för

långt vid anstiftan av brott. Denna rädsla kan påverka polisens
vittnesmål.

� Många provokatörer, som inte är poliser, är personer som dessa har
hållhakar på och som kan frukta någon nackdel om inte bevisen är
tillfredsställande ur polisens synvinkel.

7. Slutligen sägs det ibland att det faktum att provokation inte uttryckligen
förbjudits i lag trots mycket kritik mot metoderna kan tas som intäkt för
att lagstiftaren funnit det oklokt att avskaffa metoderna.

- Detta motsägs av att det finns mycket lagstiftning som uttryckligen
medger provokatören ansvarsfrihet i vissa situationer. I och med detta
antyds att utan dessa ansvarsfrihetsgrunder  vore de skyldiga144. 

Sammantaget anser Heydon att de generella reglerna för att undanta
provokatörer från ansvar inte är klarlagda. Om viss provokation är
nödvändig och önskvärd behöver inte detta påverkas av att provokatörer rent
tekniskt sett begår otillåtna handlingar. Även om dessa är rent tekniska, kan
polisens kontroll i åtalsfrågan säkerställa att provokatören inte åtalas. Om
dessa är något mer och representerar universellt fördömda
beteenden/metoder förtjänar dess upphovsmän åtal och straff145.
Avslutningsvis ger Heydon sin egen syn på hur provokatörens ansvar bör
behandlas i ett straffrättsligt perspektiv. Han menar att om några former av
provokation är tillåtna och några kan betraktas som farliga och faktorerna
som skiljer dessa åt är svåra eller komplexa, är det bättre om denna
distinktion inte avgörs av juryn i en domstol. I stället bör detta ske genom
regler om olaglig bevisupptagning, domstolarnas frihet vid straffmätningen
eller genom att åtala provokatörer endast vid särskilda undantagsfall146.
Heydons ståndpunkt är att i de flesta fall är provokation något bra som
behövs för att rättsskipningen ska kunna ha sin gång. Tillämpas hans modell
blir det överlämnat åt polisen (åklagarna) och domarna att göra
bedömningen i vilka fall provokatören skall hållas ansvarig. Något svar på
frågan när det är provokationen som är bestämmande för tillskapande av en

                                                
144 Heydon,sid. 274-276.
145 Heydon, sid. 276.
146 Heydon, sid. 285.
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brottslig handling eller ej, ges dock tyvärr inte, även om hans uppsats kan
ses som den mest grundliga genomgången inom engelsk rätt.

4.4.2 Williams, Glanville

Williams147 behandlar provokatörens ansvar under rubriken
polisinformatörer i medverkansläran. Han anser att provokatören inte kan
betraktas som en medverkande tekniskt sett. Detta trots att denne ur en
allmän synvinkel hjälper brottslingen att begå brottet. Inte ens om polisen
skulle misslyckas i att förhindra brottets fullbordan skulle så vara fallet
enligt Williams. Han hänvisar till en utredning som det brittiska
arbetarpartiets lagkommission lagt fram. I den uttalas det att en person inte
skall anses som medverkande om denne handlat i syfte att hindra brottets
genomförande eller omintetgöra dess effekt148.
Denna ansvarsfrihet skulle dock inte gälla vid konspiration till brott
eftersom något sådant undantag inte stadgats enligt lag (Criminal Law Act s.
1 (1)). Williams tror ändå inte att detta skulle göra särskilt mycket eftersom
domstolarna torde frikänna provokatören på grund av att denne saknar
uppsåt149.
Detta är ett ganska traditionellt och okomplicerat sätt att behandla
problematiken. Utan någon grundlig motivering påstås att rättsstridighet inte
föreligger och då finns det ”tekniskt sett” inget medverkansbrott. Skulle inte
detta räcka i vissa fall, antas det att uppsåt saknas.

4.4.3 Smith & Hogan

Entrapment behandlas även hos dessa150 under medverkansreglerna. De
anser att den svåraste frågan att besvara är hur långt en provokatör kan gå
utan att drabbas av medverkansansvar. Detta eftersom det inte finns någon
generell ansvarsfrihetsgrund för poliser att anstifta eller medverka till
brott151. Härvid hänvisas till Sang och Lord Diplocks uttalande152 om att
poliser under vissa omständigheter borde åtalas och fällas för medverkan.
Viktigast enligt Smith & Hogan är om anstiftan gäller en person som annars
inte skulle ha begått brottet. Dock skulle ett sådant beteende kunna godtas
om brottet redan ”pågår” och i sådana fall skulle ha begåtts i alla fall153. En
begränsning av rätten att provocera i vissa fall måste dock göras om en

                                                
147 Williams Glanwille, Textbook of Criminal Law, second edition, London 1983.
148 Williams, sid. 362.
149 Williams, sid. 424.
150 Smith, J.C. & Hogan, Brian, Criminal Law, fifth edition, London 1983.
151 Smith & Hogan, sid. 145.
152 Observera att hänvisningen är felaktig, det var Lord Salmon som fällde yttrandet som det
refereras till (se R. v. Sang, sid 1236). Det ändrar dock inte på något sätt värdet av
uttalandet.
153 Smith & Hogan, sid. 146.
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oreparabel skada skulle uppstå. I sådana fall måste provokatören
ovillkorligen straffas154.
Dessa uttalanden knyter ansvarighetsfrågan till det otillbörliga att få en
person till att begå ett brott denne annars inte skulle ha begått. Något
egentligt svar på var gränserna går för medverkan ges egentligen inte.

4.5 Sammanfattning engelsk rätt

I England har, via common law, vissa handlingar accepterats såsom tillåten
provokation. Det gäller främst sådana beteenden som inte aktivt påverkar
den provocerade att göra något  som denne inte annars skulle ha gjort. 
I lagstiftningen finns inga bestämmelser som uttryckligen tillåter
provokation. 
Vad gäller förbud mot provokation, har lagstiftaren valt att inte införa
straffbestämmelser. Även här kommer dock common law in och gällande
rätt torde vara att provokatören inte får agera allt för otillbörligt. I sådana
fall skall provokatören åtalas och fällas som medverkande till brottet. Även
möjligheten att utesluta bevisning inför domstol anses enligt common law
utgöra en begränsande faktor på användandet av provokation.
Engelska förarbeten har inte samma status som här. De förarbeten som
hänvisas till har dock givit upphov till vissa synpunkter av intresse. Det som
borde gälla, eftersom provokatören inte har uppsåt till skadliga effekter, är
att denne inte kan hållas ansvarig. Detta löses bäst genom att tillskapa ett
särskilt ”provokationsbrott”. Avgörande för om brott är begånget borde
inrikta sig på provokatörens beteende och om detta varit otillbörligt.
I praxis är uttalanden om provokatörens ansvar relativt vanliga. Oftast
handlar det om obiter dictum-uttalanden som är avgivna som allmänna
uttalanden om vad som borde vara gällande rätt. Gränsen för vad som anses
som tillåtet varierar lite, vilket gör det är svårt att se några riktigt klara linjer.
Hållpunkter kan dock sägas vara om brottet anstiftats eller ej. Om det var
pågående eller inte när provokation användes och om gärningsmannen
skulle ha begått brottet även utan provokation.
Doktrinen behandlar provokatörsansvaret under medverkansreglerna.
Synpunkter har lagts fram om inte provokatören kan ses som en
medverkande, även den motsatta åsikten har lagts fram. Bilden är inte heller
här riktigt klar. Vid bedömningen är det avgörande om brottet var pågående
eller ej vid provokationen. Om den provocerade skulle ha begått brottet ändå
eller om någon skadlig effekt kunnat förhindras eller inte.
Sammantaget kan sägas att synen generellt varit negativ till otillbörliga
beteenden, men att det krävs ganska mycket för att nå gränsen för vad som
betraktas som otillbörligt enligt engelsk rätt.

                                                
154 Smith & Hogan, sid. 147.
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5 Jämförelse mellan svensk
och engelsk rätt
Här kan till att börja med nämnas att såväl provokation till brott som
entrapment har samma språkliga och juridiska betydelse i de båda
rättssystemen. Detsamma gäller för ordet provokatör. Metoderna som
används av polisen är också ungefär de samma. När det gäller
brottsbegreppet är det inte heller där några skillnader som påverkar
provokatörens ansvar. Samma problem kan enligt min åsikt sägas uppstå
inom de två rättssystemen.

5.1 Lagstiftning

Lagstiftningssituationen ser någorlunda likartad ut i de två rättssystemen.
Det finns inga egentliga lagar som varken tillåter eller förbjuder provokation
som arbetsmetod dock finns vissa indirekta regler som påverkar den rättsliga
situationen på området i olika riktningar om än kanske inte så mycket i sak. 
På grund av common law kan den engelska rätten sägas ha utvecklat fler
regler vad gäller tillåtligheten än den svenska rätten. Framför allt verkar
därmed engelsk rätt gå längre vad gäller acceptansen och det anses t.ex. vara
godtagbart att ge en misstänkt möjlighet att begå brott genom att denne
frestas155. 
Denna skillnad kan sägas motverkas av att vissa regler i den svenska rätten
kan användas analogt på provokatörens ansvar. Framförallt är det
polislagens åttonde paragraf (behovs- och proportionalitetsprinciperna) som
ger ett visst stöd för att somliga provokativa åtgärder kan användas.
När det gäller vad som är förbjudet är det återigen en brist på uttryckliga
regler som kännetecknar de båda rättssystemen.
I Sverige kan medverkansreglerna i BrB:s 23 kap. samt
tjänstefelsbestämmelsen i BrB:s 20 kap. 1 § användas för att ställa en
otillbörlig provokation till svars. Detta sker i så fall implicit i avsaknaden av
en särskild straffbestämmelse för provokatören.
Den engelska lagstiftningen stadgar heller inte den några uttryckliga
lagbestämmelser som förbjuder provokation. Via common law dras gränsen
för vad som betraktas som otillåtet. Den gränsen ligger vid sådana fall som
kan betraktas som anstiftan eller medverkan samt om den provocerade fås
att begå ett brott denne annars inte skulle ha begått. Detta för naturligtvis
rakt in i de engelska medverkansbestämmelserna, skillnaden mot svensk rätt
blir då inte särskilt stor.
De engelska reglerna om exclusion of evidence156 påverkar även de vad som
kan anses förbjudet, eftersom de har en avhållande effekt på vad polisen kan
göra vid provokation. Dessa regler ger det engelska systemet en lite annan
                                                
155 Se rättsfallet Sneddon v. Stevenson, st. 4.3.2.
156 Police and Criminal Evidence Act 1984, s 78.
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utformning än det svenska. Även om det krävs ganska mycket för att
domstolarna faktiskt skall utesluta bevisning157.

5.2 Förarbeten

Här syns skillnaden mest i hur förarbeten betraktas som rättskälla. Dess
ställning är svagare i engelsk rätt och detta gör att de inte beaktas av
domstolarna i samma utsträckning som i Sverige. Kanske det inte påverkar
mycket just på provokatörens ansvar eftersom det är ett område med nästan
obefintlig lagstiftning i båda rättssystemen. Härmed har även de engelska
domarna och doktrinen där sökt vägledning i förarbeten158.
I Sverige har frågan koncentrerats genom att det har fastställts olika
principer på området som främst rör när provokation inte får ske från
polisens sida.159

I England ville lagkommissionen hindra otillbörligt beteende från polisens
sida. Utgångspunkten kan ses som mer generell än den svenska. Inga
principer slogs fast i kommissionens arbete. 
Lagförslag förekom i båda rättssystemens förarbeten, men ledde inte till
något resultat.

5.3 Rättspraxis

Den svenska praxis som finns rör, när det gäller provokatörens ansvar,
främst tjänstefelsbestämmelsen. I det fall160 där frågan om
medverkansansvaret förekom och behandlades fälldes provokatörerna för
detta, men domen upphävdes på grund av processuella fel. Problemet har
således angripits på ett indirekt sätt i avsaknad av uttryckliga bestämmelser
som förbjuder provokation.
Även i engelsk rätt kommer frågan upp på domstolarnas bord indirekt. Där
handlar det dock inte om några i lag fastställda regler som gör provokatören
ansvarig för begångna fel i tjänsten. Det är i stället regler om vad som enligt
de processuella reglerna är tillåtet att använda i domstolen som gör att
problematiken behandlas161. Detta gör att domskälens resonemang ser lite
annorlunda ut i de olika systemen.
I de svenska fallen ligger tyngdpunkten på hur provokatören borde handla i
sin yrkesroll och vilka situationer som gör att denne kan ses som utövare av
statliga maktbefogenheter gentemot den enskilde.
I England handlar resonemanget mer om ett brott skapas via provokatören. I
dessa fall skall denne ses som en medverkande och därmed åtalas och
straffas. Denna skillnad gör att medverkansansvaret har behandlats och
kommenterats utförligare i de engelska domstolarna.

                                                
157 Jämför alla de redovisade fallen under engelsk rättspraxis.
158 The Law Commissions arbete från 1977.
159 Se st. 3.2 om SOU 1982/83 och prop 1983/84:111.
160 NJA 1988 s. 665.
161 Reglerna om corroboration och exclusion of evidence.
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5.4 Doktrin

Den svenska doktrinen behandlar provokatörens ansvar under
medverkansreglerna och här finns inga egentliga olikheter gentemot den
engelska.
De skillnader som dock förekommer kan ses främst i att doktrinen i Sverige
ser provokatören som en medverkande. Lösningar på detta problem görs
genom att föreslå skilda ansvarsfrihetsgrunder:
- Avsaknad av medverkansuppsåt vid försök eller inget uppsåt till skadlig

effekt vid fullbordat brott (Hoflund).
- Avsaknad av medverkansuppsåt eller handlande mot egen rättssfär

(Axberger).
- Avsaknad av uppsåt vid medverkan till försöksbrott, i fall då det finns

ett överskjutande uppsåt och i andra fall lindring vid straffmätningen
(Asp).

- Inget uppsåt vid medverkan till försöksbrott (brottsbalkskommentaren).
Den engelska doktrinen ger egentligen inte något svar på om provokatören
kan ses som en medverkande eller inte. Problematiken behandlas inte
tillräckligt djupgående för att några lösningar kan nås. De lösningsförslag
som ges bygger huvudsakligen på om den provocerade behandlats
tillräckligt otillbörligt eller inte. I sådana fall där beteendet gått för långt bör
provokatören ses som en medverkande och straffas. Någon utförlig metod
för medverkansansvarets utformning och räckvidd ges inte. En allmän
ansvarsfrihet sägs grunda sig på ganska vaga hänvisningar till avsaknad av
uppsåt.
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6 Analys

6.1 Varför förekommer det inga “rena”
provokationsfall i domstolarna?

Ett problem som jag stött på under arbetets gång är varför jag inte kunnat
hitta ett enda ”rent” provokationsfall. Varken i det svenska eller det engelska
rättssystemet har något sådant funnits. Det enda fall som kommer riktigt
nära är NJA 1988 s. 665, men där fick egentligen inte frågan prövas på det
sätt som skedde. Enligt min mening beror det antagligen på att det helt
enkelt inte väcks åtal mot poliser eller åklagare för deras eventuella
medverkan till brott162. Det säger sig självt att polisen och åklagarna inte vill
utreda eller åtala sig själva. På det här viset kommer det troligen att fortsätta
vara tills det lagreglerats och finns någon ordentligt fungerande
kontrollerande funktion över polisens och åklagarnas arbete. Visserligen
finns tjänstefelsbestämmelsen som via JO tillämpats (även om det är ganska
sällan) och som bara indirekt handlar om provokatören är ansvarig genom
medverkan till brott. Den verkar helt enkelt inte tillräckligt effektiv för att
klargöra och ge ett bra medel mot provokation. Lika lite (eller kanske ännu
mindre) har den engelska rättssystemet kommit åt problemet, trots ganska
starka uttalanden mot och avståndstaganden från de använda metoderna i
många obiter dictum-uttalanden.

6.2 Medverkansansvaret, en inte tillräckligt
klarlagd fråga?

I undersökningen av dessa straffrättsliga system har jag funnit en
underliggande motvilja mot att egentligen betrakta provokatören som
medverkande. Detta trots att provokation betraktas som något oönskat och
att det enligt båda systemens brottsbegrepp är så att provokatören oftast
begår en medverkansgärning. Denna motvilja tar sig följande uttryck:
� Frågan behandlas endast indirekt (i Sverige via tjänstefelsbestämmelsen

och i England via prövning i domstol av processuella frågor).
� De i doktrin och praxis som uttalar sig i frågan är i grunden ense om att

provokation till brott är något polisen inte bör ägna sig åt. Trots detta ges
det å andra sidan hela tiden uttryck för varför denne inte bör hållas
ansvarig (oftast anförs bristande uppsåt eller särskilda
ansvarsfrihetsgrunder).

� Särskilt i England används det starka ordalag och ges uttryck för
ogillande. Men när det kommer till själva medverkansansvaret krävs det
alltid ”något mer” än det som finns i det aktuella fallet.

                                                
162 Se mitt resonemang och hänvisningen till Hovrättsfallet i not 111.
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� Otydligheten om var gränsen går för det otillåtna och en allmän
oförmåga att skapa en sådan gräns kan också tas som intäkt för min
ståndpunkt.

6.3 Brottet “pågår” och den provocerade skulle
ha begått brottet utan provokation, två sidor av
samma sak?   

I engelsk doktrin och praxis diskuteras ofta att provokation inte skulle vara
otillbörligt om brottet redan ”pågår” eller om den provocerade  skulle ha
utfört brottet utan provokatörens beteende.
För det första vill jag anföra att noga räknat är det egentligen två sidor av
samma sak. I de fall brottet redan ”pågår” kan det inte per definition vara
fråga om någon provokation till brott (i vart fall inte det som pågår, det
måste i så fall vara ett annat, ytterligare brott). Det samma kan sägas gälla
den som skulle ha utfört brottet i alla fall. Då existerar heller ingen
provokation till brott eftersom avsikten att begå brottet redan fanns.
För det andra låter det sig inte göras att använda så här vaga begrepp för att
fastställa brottsligt beteende när det gäller provokation. Instrumenten för att
avgöra var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet blir allt för trubbigt.
Enligt min mening krävs det finare verktyg än dessa otydliga och vaga
begrepp. 
Dessutom måste anses gälla att om i ett straffrättssystem begrepp och
uttryck som ”pågår” används,  måste det tydligare definieras och fixeras på
ett bättre sätt än vad som hittills varit fallet. 
Det här gäller naturligtvis även frågan om att fastställa en persons subjektiva
avsikter i den ena eller andra riktningen. Det låter sig heller inte göras med
vaga begrepp. Mycket kan sägas om jurister, men att vi skulle vara
tankeläsare är inte en av dem. 

6.4 Behöver den svenska medverkansläran
ändras i grunden?

Asp har föreslagit en förändring av den svenska medverkansläran i ett försök
att skapa koherens (enligt hans åsikt)163.
Frågan är om den verkligen är så osammanhängande som denne påstår. Han
riktar kritik mot att försöksuppsåtet behandlas som en omständighet av
subjektiv betydelse i svensk rätt. Lösningsförslaget Asp ger är dock den
samma, försöksuppsåtet skall behandlas som en omständighet av subjektiv
betydelse! 
Det han vill ändra är behandlingen av alla övriga överskjutande uppsåt.
Detta motiveras för det första vagt med att vid försöksuppsåt har doktrinen
haft brottsprovokation i tankarna. Detta är ett tveksamt resonemang enligt

                                                
163 Se st. 3.4.3.
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min mening och det ges inga hänvisningar till var han har hämtat påståendet
ifrån. För det andra motiveras det med att i ett normalfall av försöksbrott är
så att den medverkande har uppsåt till brottets fullbordan. 
Särskilt det sistnämnda är enligt min mening faktiskt det som gör att
doktrinen velat särbehandla försöksuppsåtet och inget annat. På ett sådant
sätt går det enkelt att låta provokatören gå fri från ansvar utan några
komplicerade och nydanande konstruktioner i medverkansläran.
Resultatet av Asp:s resonemang ger heller ingen lösning i fall av brott med
skade- eller faredelikt varför jag inte kan se att hans lösning skulle bli mer
koherent.
Lösningsförslaget blir slutligen heller inte bättre av att Asp egentligen själv
anser att den bästa och enklaste lösningen, (efter att ha vänt upp och ner på
den svenska medverkansläran), vore att införa en allmän ansvarsfrihetsgrund
vid provokation.

6.5 Behövs det en uttrycklig lagregel mot
provokation?

Det har från flera håll framkommit önskemål om lagstiftning mot otillbörlig
provokation. Några sådana regler har dock inte införts vare sig här eller i
England. Det finns därför skäl att analysera denna fråga lite djupare i
kontext till mitt arbete.
Synpunkter som talar för införande av sådan lagstiftning är att:
� Frågan kommer då att under lagstiftningsarbetet att behandlas utförligare

och djupare än vad som hittills skett.
� Klara och tydligare regler gör det enklare för aktörerna att veta vad som

gäller.
� Polis och åklagare förses med effektivare och mer användbara medel i

sin brottsbekämpande roll.
� Sådana regler skulle troligen ha en avhållande effekt även på

brottslighet, när dessa grupper vet att några typer av provokation är
möjlig att använda. Det som är tänkt att förbjudas är endast den
otillbörliga provokationen.

Det finns även saker som talar emot införandet av lagstiftning:
- Problem med otillbörlig provokation är inte av den dignitet och

omfattning att lagstiftning krävs.
- Det existerar redan tillräckligt klara regler för polisen och åklagarna i

deras arbete.
- Vem skall kontrollera efterlevnaden? Det kan knappast ses som

tillfredsställande att åklagarna via sin åtalsrätt skall kontrollera sitt och
polisens arbete.

- Det som inte förbjuds är enligt straffrättsliga grundprinciper tillåtet och
det vore en nackdel om aktörerna blev allt för hämmade i sitt arbete.

Min åsikt är att det ännu inte finns behov av någon lagstiftning för att
förbjuda provokation. Orsakerna till det motiveras i mina slutsatser.
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6.6 Är tjänstefelsbestämmelsen ett tillräckligt
och bra kontrollerande verktyg för att
kontrollera polisens/åklagarnas arbete?

Tjänstefelsbestämmelsen är det verktyg som hittills varit mest använt för att
förhindra oönskat beteende från polisens sida vid provokation. I mitt tycke
har den tre fördelar:
1. Problemet med provokation är inte så omfattande. Att åtal sker relativt

sällan i provokationsfrågor betyder bara att problemet egentligen är
ganska litet.

2. Det finns inget som egentligen visar att det inte skulle vara ett effektivt
medel att avhålla polisen från otillbörliga metoder.

3. Det är inte någon nackdel att staten skulle kunna hållas ansvarig för
begångna fel mot medborgarna, tvärtom skapar det ett öppnare samhälle
samtidigt som det tvingar berörda parter (polis och åklagare) att inte ta
till oacceptabla metoder.

Bestämmelsen har även tre svagheter som gör den olämplig att använda mot
otillbörlig provokation:
1. JO verkar inte ha tillräcklig insyn och medel till sitt förfogande för att

kunna kontrollera alla oönskade beteenden. Det visar sig genom att
frågan så sällan prövas.

2. Domstolarna hindras indirekt från prövning av frågan eftersom
bestämmelsen finns och detta i vissa fall verkar ge åklagarna en ursäkt
att inte väcka åtal vad gäller brottsligt beteende från polisens sida.

3. Det är (enligt Asp) helt ohållbart att staten i princip kan bli
skadeståndsskyldig för att, via polis/åklagare, ha använt otillåtna
metoder.

I mitt tycke är bestämmelsen tillräcklig i sin nuvarande utformning och
tillämpning. Dock kanske det krävs mer befogenheter och kontroll av
aktörerna om det skulle visa sig att problemet är eller blir större än vad som
hittills framkommit.
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7 Slutsatser
Jag tänker börja med att behandla de frågeställningar som togs upp i
inledningsavsnittet. Dessa anser jag  besvarade i den utsträckning detta varit
möjligt. 
Av arbetet framgår att metoderna som används är ungefär de samma i båda
rättssystemen. De går i de allra flesta fall ut på att skaffa fram bevisning om
brottslighet som annars är svår att avslöja. Via common law i England synes
gränsen för vad som betraktas som provokation och därmed otillåtet vara lite
klarare utmejslad än vad som är fallet här.
Däremot anser jag att medverkansansvaret varken prövats eller utretts
tillräckligt i något av rättssystemen. Som ovan nämnts beror det
huvudsakligen i avsaknad av direkt prövning av frågeställningarna inför
domstol samt att ingen direkt tillämplig lagstiftning funnits. Prövningen har
endast skett genom disciplinerande funktioner (tjänstefelsbestämmelsen här
och processuella regler om bevisning i England). 
Ansvarsregleringen genom lag är därmed endast indirekt och detta speglar i
mitt tycke bara att behovet av uttryckliga lagregler ännu inte är tillräckligt
stort. En reservation måste dock göras för om det kommer fram mer material
om att otillbörliga metoder används mer än vad hittillsvarande praxis
utvisar.
Domstolarna kan knappast skyllas för att frågorna inte direkt kommit upp på
deras bord. Här anser jag att det svenska systemet har en lite bättre
utformning via tjänstefelsbestämmelsen och JO. Frågorna har i vart fall
behandlats av svenska domstolar, vilket har gjort att ansvarsfrågorna inte
lämnats helt utanför deras prövning. På så sätt går det att hävda att vi här har
kommit längre i lösningar av problematiken.
Doktrinen har inte behandlat frågan i så stor omfattning. Det gör att det inte
blir lika lätt att se klara linjer. Men även här tycker jag att den svenska rätten
kommit längre och vissa mönster går att se. 
Det torde stå klart att vad som gäller enligt svensk rätt är att vid försök
saknas det erforderliga uppsåtet hos en provokatör. Det skulle då vara tillåtet
enligt svensk rätt för polisen att ”köpa” narkotika för att kunna få säljaren
fälld för försök till överlåtelse utan att provokatören kan fällas för
medverkan. Vad som däremot inte är tillåtet är att ”skapa” brottslighet
genom frestande och lockande beteenden utan en tillräckligt hög
misstankegrad om bakomliggande brottslig verksamhet. Var den gränsen
ligger har inte varit möjligt att utröna.
När det gäller ansvar för medverkan till fullbordade brott, finns det enligt
min mening ingen annan väg att gå än att tillskapa en allmän
ansvarsfrihetsgrund för provokatören. Den bör helst bygga på att polisen i
sitt arbete har till uppgift att hindra skadliga effekter av brottsligt beteende.
Lämpligen kan dessa regler införas i polislagen. Fasställandet av kriterierna
för tillåtligheten av provokation bör ligga i linje med de uttalanden som
framförts i förarbeten och domstolarna fasställt. Det skall således bli möjligt
för polis/åklagare att provocera fram vissa brott under förutsättning att det
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handlar om allvarlig brottslighet, bevisningen skall inte kunna åtkommas på
annat sätt, gärningen skulle ha begåtts ändå och beslutsnivån måste ligga på
åklagarnivå. Handlande mot egen rättssfär (som framförts från vissa håll) är
enligt min mening inte tillräckligt som grund för ansvarsfrihet. Detta
eftersom det egentligen inte skapas någon otillåten handling i sådana fall. En
fördel med den allmänna ansvarsfrihetsgrunden är att frågan blir lagreglerad
och i förarbetena till denna lagstiftning kan problematiken behandlas
utförligt. Avsikten är således inte att förbjuda provokation, utan att
legitimera den i särskilda undantagsfall.
Avslutningsvis kan sägas att en sådan ordning varit önskad i både doktrinen
och  förarbeten. Jag hävdar också att det vore enklare för polis och åklagare
att utföra sitt arbete vilket ger en effektivare och säkrare rättstillämpning på
ett svårt område.

Gorm Suenson, Lund, 021205.
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