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Summary 
The use of entrapment within the law enforcement in Sweden is not a new 
phenomenon. Despite this, the legal position was not established concerning 
the use of entrapment and the criminal consequences for a long time. There 
are two types of entrapment, inducing someone to commit a crime and 
inducing someone to expose evidence of an earlier or ongoing crime. These 
two types have no legal definitions in statutory law, why it is often hard to 
separate them only by their definitions. In general, it is often considered 
prohibited to induce someone committing a crime, while it is permitted 
inducing someone to expose evidence. However, to distinguish the types in 
this way is not sufficient. Instead, the decisive factor whether the entrapment 
is permitted or not is how it has been carried out in the particular case.    
 
For a long time, Swedish courts have been reluctant to remark the entrapment 
during the meting out of punishment. Though, because of the precedents from 
the European Court of Human Rights the view of the matter has changed, and 
Swedish courts are obliged to remark if the entrapment has led to a violation 
of article 6 ECHR and the right to a fair trial. The thesis therefore examines 
how Swedish law deal with the criminal liability of a person who is subject 
to the different types of entrapment in the light of the lack of a clear distinction 
between the two. Furthermore, it examines how this distinction corresponds 
to article 6 ECHR. In this matter it has been shown that judgments from 
Swedish courts regarding the criminal liability is entirely based on the 
precedents of the European Court of Human Rights.   
 
Regarding the entrapment of inducing someone to commit a crime the most 
important judgment is Teixeira de Castro v. Portugal. Later judgments have 
repeatedly referred to this. A great matter for the assessment of the criminal 
liability is whether the provocateur has actively induced or otherwise incited 
the person to commit a crime, or if the provocateur only acted in a passive 
matter without influence. Therefore, the question to be answered is if the 
crime would have been committed if the entrapment never took place. Beside 
the entrapped evidence the court has stated that there need to be other 
evidence in the trial and the entrapment procedure must be strictly 
documented. If the court in the light of all considerations concludes that the 
crime would not have occurred without the entrapment the result is that the 
suspect right from the outset has definitely been deprived of a fair trial, 
meaning there is a breach of article 6. With the judgment NJA 2007 s. 1037 
the Swedish legal position was changed as the Supreme Court interpreted the 
precedents of the European Court of Human Rights as domestic courts must 
be able to disrupt a trial and leave the prosecution without approval if the right 
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to a fair trial has been effectively undermined. That means that the presence 
of entrapment is treated as the requisites to hold the prosecuted responsible is 
not attained. In case the entrapment is less severe and therefore not effectively 
undermines the right to a fair trial, there may still be grounds for considering 
the entrapment as a mitigating circumstance which could lead to a remission 
of sanction.       
 
Swedish precedents are at large consistent with the ones of the European 
Court of Human Rights when it comes to the other type of entrapment, 
concerning inducement to expose evidence. The decisive factor for the legal 
consequences of such entrapment is how it has been carried out and whether 
the evidence was obtained in an extremely undue manner. If so, it has been 
shown that also this type of entrapment can lead to a breach of article 6 
ECHR. The fundamental circumstance to the assessment of whether the 
evidence was obtained in an extremely undue manner is the voluntary nature 
of the information provided. Thus, the suspect must not have been in a 
particularly stressful situation where he has suffered serious pressure from the 
provocateur.  
 
Lastly it is concluded that entrapment in many cases includes elements of 
both types, why the boundary of what constitutes one or the other is often 
hard to draw. Therefore, to determine the permissibility, it is not the 
designation of the method that is essential. The decisive factor is how the 
entrapment was actually carried out in the individual case.  
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Sammanfattning 
Förekomsten av provokativa åtgärder inom ramen för polisens 
brottsbekämpande verksamhet är ingen ny företeelse. Trots detta har 
rättsläget gällande användandet och dess straffrättsliga konsekvenser länge 
varit osäkert. Provokativa åtgärder innefattar det som brukar benämnas brotts- 
respektive bevisprovokation. Dessa begrepp saknar lagreglerade definitioner, 
varför det ofta är svårt att rent begreppsmässigt göra en gränsdragning mellan 
dem båda. I allmänhet brukar det sägas att brottsprovokation är otillåtet 
medan bevisprovokation är tillåtet. En sådan generell gränsdragning är dock 
inte tillräcklig, utan det avgörande för huruvida provokationen är tillåten eller 
inte är snarare hur den rent faktiskt har genomförts i det enskilda fallet.  
 
Länge har svenska domstolar haft en restriktiv hållning mot att beakta 
förekomsten av provokativa åtgärder vid straffmätningen. Mot bakgrund av 
Europadomstolens praxis har synen däremot ändrats och svenska domstolar 
är numera skyldiga att bedöma huruvida provokationen strider mot artikel 6 
EKMR om rätten till en rättvis rättegång. I framställningen utreds därför hur 
svenskt rätt behandlar den provocerades ansvar vid förekomsten av brotts- 
respektive bevisprovokation i avsaknaden av en klar gränsdragning mellan 
dem båda, samt hur denna gränsdragning förhåller sig till artikel 6 EKMR om 
rätten till en rättvis rättegång. Det har här visat sig att svenska domstolars 
bedömning av den provocerades ansvar är helt baserad på Europadomstolens 
praxis.  
 
I fråga om brottsprovokation konstateras tidigt att avgörandet Teixeira de 
Castro mot Portugal är det vägledande avgörandet som det senare 
återkommande hänvisats till. En fråga som spelar stor roll för bedömningen 
är huruvida provokatören aktivt provocerat och därigenom verkat för att brott 
ska begås eller ifall denne endast agerat passivt och utan påtryckningar. Det 
avgörande är alltså om brottet skulle ha begåtts även om provokationen aldrig 
hade ägt rum. Förutom bevisningen som provoceras fram ställs även upp ett 
krav på annan stödbevisning samt tillräcklig dokumentation. Om domstolen 
efter en helhetsbedömning av förfarandet konstaterar att provokatören 
faktiskt provocerat fram ett brott som annars inte hade begåtts, innebär det att 
den provocerade redan från början definitivt berövats rätten till en rättvis 
rättegång, varför brott mot artikel 6 EKMR föreligger. Med avgörandet NJA 
2007 s. 1037 ändrades det svenska rättsläget då HD tolkade Europa-
domstolens praxis som att nationella domstolar, ifall rätten till en rättvis 
rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd, måste ha möjlighet att avbryta 
förfarandet och lämna åtalet utan bifall. Det sagda innebär att förekomsten av 
provokationen då behandlas som en bristande materiell straffbarhets-
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betingelse. Om provokationen däremot inte anses ha oåterkalleligen 
undergrävt rätten till rättvis rättegång kan det ändå finnas skäl att beakta 
provokationen som en förmildrande omständighet vid påföljdsbestämningen 
med den yttersta konsekvensen att påföljdseftergift meddelas.  
 
Även vad gäller bevisprovokationer stämmer svensk praxis i hög grad 
överens med Europadomstolen. Det avgörande för den rättsliga följden vid en 
bevisprovokation är hur provokationen rent faktiskt har utförts och om 
bevisningen därigenom inhämtats på ett ytterst otillbörligt sätt. Om så är fallet 
har det visat sig att även bevisprovokationer kan anses strida mot rätten till 
rättvis rättegång i artikel 6 EKMR. Det som framstår som det mest centrala 
för bedömningen av om bevisningen inhämtats på ett ytterst otillbörligt sätt 
är frivilligheten i lämnandet av informationen. Den provocerade får alltså inte 
ha befunnit sig i en särskilt pressande situation där denne utstått allvarliga 
påtryckningar från provokatören.       
 
Avslutningsvis konstateras att den provokativa åtgärden i många fall kan 
innefatta inslag av såväl bevis- som brottsprovokation, varför gräns-
dragningen av vad som utgör det ena eller andra ofta är svår att dra. För att 
avgöra tillåtligheten är det därför inte benämningen på metoden som är 
väsentlig. Det avgörande är alltså hur den provokativa åtgärden rent faktiskt 
utförts i det enskilda fallet.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Det förekommer att polisen, inom ramen för den brottsbekämpande 
verksamheten, använder sig av så kallad provokation som spaningsmetod. 
Begreppet provokation har inte någon entydig juridisk innebörd och saknar 
en lagreglerad definition. Detsamma gäller för det som brukar benämnas 
brottsprovokation och bevisprovokation. Dessa båda metoder brukar anses 
falla in under begreppet provokativa åtgärder, vilket kan beskrivas som 
åtgärder polisen vidtar i sin brottsbekämpande verksamhet för att förmå 
någon till en åtgärd som kan vara besvärande eller på annat sätt negativt för 
denne eller någon i dennes närhet.1  
 
I Sverige har provokativa åtgärder främst vidtagits i kampen mot den grova 
och organiserade brottsligheten och då framförallt vid misstanke om grova 
narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.2 För att effektivt kunna 
bekämpa den grova organiserade brottligheten har användandet av 
provokativa åtgärder i vissa fall ansetts nödvändigt, då dessa brott till sin 
natur ofta är svårutredda. Åtgärderna fungerar då som ett effektivt redskap för 
att möjliggöra lagföring, men även för att avbryta pågående brottslighet och 
därmed även förebygga fortsatt brottslig verksamhet.3  
 
Om en brottsbekämpande myndighet utsätter en person för en otillbörlig 
provokation uppstår frågan huruvida personen kan åtalas och sedermera 
dömas till ansvar och påföljd för det framprovocerade brottet. I avsaknad av 
lagregleringar måste en stor del av svaret på frågan sökas i praxis. Frågor 
rörande brotts- respektive bevisprovokation har vid flera tillfällen varit 
föremål för prövning i Europadomstolen och HD, vilket tyder på att området 
väcker stora juridiska betänkligheter.4  
 
I ljuset av avsaknaden av lagregleringar gällande hanteringen av provokativa 
åtgärder beslutade regeringen i december 2007 att bemyndiga chefen för 
Justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. 
överväga vissa straffprocessuella frågor angående de brottsbekämpande 
myndigheternas dolda utredningsverksamhet.5 Utredningens utgångspunkter 
för förslagen syftade dels till att upprätthålla en effektiv brottsbekämpande 
                                                
1 Ågren (2011/12) s. 916.  
2 SOU 2010:103 s. 127.  
3 SOU 2010:103 s. 150 f.  
4 Jfr Vita (2008/09) s. 993 ff.  
5 SOU 2010:103 s. 4.  
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verksamhet, dels till att förstärka och bygga ut rättssäkerheten och 
integritetsskyddet för den enskilde vid användandet av de särskilda 
spaningsmetoderna.6  I december 2010 överlämnade utredningen slut-
betänkandet SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder, i vilket bl.a. föreslås 
införandet av en ny lag där användningen av provokativa åtgärder regleras.7 
Förslaget utreds alltjämt på Regeringskansliet, varför rättsläget istället får 
sökas i praxis, förarbeten och doktrin.  
 
Användandet av provokativa åtgärder är alltså en resultatinriktad åtgärd med 
syftet att utreda den grova organiserade brottsligheten. Frågan är därför vilket 
intresse som väger tyngst i intressekonflikten. Är det statens 
effektivitetsintresse av att utreda den svåruppklarade, grova organiserade 
brottsligheten eller är det intresset av att upprätthålla en rättssäker 
rättsordning där den enskildes rättigheter tillvaratas?  
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera behandlingen av 
brotts- respektive bevisprovokation i svensk rätt i förhållande till artikel 6 
EKMR om rätten till en rättvis rättegång. Uppsatsen definierar de båda 
begreppen och undersöker gränsdragningen mellan de båda i domstolens 
praktiska tillämpning, i syfte att kunna analysera om den svenska 
tillämpningen är förenlig med Europadomstolens praxis samt Sveriges 
åtaganden gentemot EKMR. Vad gäller domstolens tillämpning är syftet 
fokuserat till den provocerades ansvar.  
 
För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställning: 
 

- Hur gör svensk rätt skillnad mellan brotts- och 
bevisprovokation, gällande den provocerades ansvar, då en 
klar gränsdragning mellan dem båda saknas samt hur 
förhåller sig denna gränsdragning till rätten till rättvis 
rättegång i artikel 6 EKMR?  

 
 

                                                
6 SOU 2010:103 s. 19.  
7 SOU 2010:103 s. 4 och 20. 
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1.3 Avgränsningar 
Provokationsproblematiken har många infallsvinklar och därför har 
avgränsningar gjorts för att framställningen ska koncentreras till syftet och 
besvara frågeställningen.  
 
I enlighet med syftet avgränsas uppsatsen inledningsvis till att fokusera på 
den provocerades straffrättsliga ansvar. Detta innebär att uppsatsen primärt 
tar sikte på den som utsätts för en provokation, samt vilka straffrättsliga 
konsekvenser det kan innebära för denne. Därför kommer uppsatsen inte 
behandla det eventuella ansvar som provokatören kan åläggas. Det sagda 
innebär att det för uppsatsen inte spelar någon roll vem det är som varit 
provokatör, dvs. vem som provocerat fram gärningen, utan uppsatsen 
fokuserar på den provocerade.    
 
Vidare avgränsas uppsatsen från att behandla så kallad interimistisk passivitet 
och kontrollerad leverans. Interimistisk passivitet innebär att polisen 
underlåter att ingripa mot ett stundande eller pågående brott i syftet att kunna 
uppnå den maximala effekten med ingripandet. Det hela förutsätter dock att 
det säkerställs att ingripande kommer att ske vid ett senare tillfälle.8 
Kontrollerade leveranser innebär att polis och andra myndigheter avstår från 
att ingripa mot exempelvis en narkotikaleverans i syfte att bevaka den och vid 
leveransens slut säkra bevisning om vem som är mottagare eller huvudman. 
Kontrollerade leveranser innefattar normalt endast en underlåtenhet att 
ingripa, vilket därför faller utanför provokationsproblematiken.9   
 
Uppsatsen begränsas även till att inte djupare beröra infiltration. Med det 
avses normalt att polis, eller någon annan som agerar på polisens uppdrag, 
under täckmantel ”tar sig in” i en kriminell verksamhet för att få information 
och uppdaga brott.10 Inte heller kommer informatörer beröras djupare. 
Informatörer kan beskrivas som personer som själva tillhör den undre världen 
och vars uppgift är att mot ersättning i någon form lämna information åt de 
brottsbekämpande myndigheterna.11 Infiltratörer och informatörer kan, men 
behöver inte, användas som ett led i provokativa åtgärder.12 Då begreppen 
förekommer i uppsatsen är det endast i samband med då provokativa åtgärder 
vidtagits, varpå fokus ligger på provokationen. Det sagda gäller även 

                                                
8 SOU 2010:103 s. 130 f och 235.  
9 Asp (2001) s. 31 f.   
10 Asp (2001) s. 30.   
11 Asp (2001) s. 31.   
12 RättsPM 2016:5 s. 38.  
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undercoveragenter, vilka är poliser som under falsk identitet arbetar med att 
infiltrera eller skaffa information om kriminella grupper och miljöer.13   
 
EKMR gäller sedan 1995 såsom svensk lag här i landet.14 Med anledning 
härav görs, vad gäller den enskildes rättigheter, främst hänvisningar till 
EKMR istället för till rättighetskatalogen i 2 kap. regeringsformen 
(1974:152)15.    
 
Europadomstolens avgöranden berör ibland flera olika artiklar i EKMR. Då 
andra artiklar nämns är det endast översiktligt eftersom syftet är avgränsat till 
behandlingen av artikel 6 EKMR.  
 
Vidare berör inte uppsatsen i första hand frågan om möjligheterna att reglera 
användningen av brotts- respektive bevisprovokation. Med anledning av detta 
förs därför ingen djupare diskussion om hur en sådan eventuell lagstiftning 
skulle kunna se ut. Avgränsningen görs främst med anledning av att SOU 
2010:103, i vilken förslag på lagstiftning lämnas, alltjämt bereds på 
Regeringskansliet. Lagstiftning anses därför inte ligga nära i tiden, varför 
förslag på reglering inte anses relevant för uppsatsen. 
 
I flertalet av rättsfallen som redogörs för i uppsatsen uttalar domstolen att 
bevisvärdet ska anses lågt för bevisning som provocerats fram genom brotts- 
respektive bevisprovokation. Uppsatsen går dock inte in på olika 
bevisvärderingsteorier då detta faller utanför syftet.        
 
 

1.4 Metod och material 
I huvudsak utgår uppsatsen från en rättsdogmatisk metod, vilken går ut på att 
fastställa gällande rätt genom användandet av de allmänt accepterade 
rättskällorna. I den juridiska doktrinen råder olika uppfattningar om metodens 
innebörd samt lämpligheten i benämningen.16 Den traditionella synen på 
rättsdogmatisk metod är att den syftar till att genom de auktoritära 
rättskällorna utreda gällande rätt. Detta görs alltså genom att studera 
lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt doktrin.17 Utredningen innebär 

                                                
13 Asp (2001) s. 31. 
14 Se vidare avsnitt 4.1.  
15 Fortsättningsvis förkortad RF. 
16 Se exempelvis Sandgren som föreslår en uppdelning i rättsdogmatisk metod och 
rättsanalytisk metod. Sandgren (2018) s. 46 ff. 
17 Kleineman (2018) s. 21.  
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dels att tolka och fastställa gällande rätt, dels att sedan systematisera den 
gällande rätten i form av regler, principer och läror.18  
 
Synen på innebörden av den rättsdogmatiska metoden har dock förändrats 
och idag verkar flera författare vara överens om att metoden även inbegriper 
både analys och kritik.19 Jareborg menar att rättsdogmatiken främst 
förknippas med en rekonstruktion av gällande rätt men att detta inte hindrar 
att man vid en rättsdogmatisk argumentation vidgar perspektivet och därmed 
går utanför gällande rätt. Detta eftersom all vetenskap går ut på att hitta nya 
svar och bättre lösningar.20 Sandgren å sin sida hävdar att det är möjligt att 
rättsdogmatiken innefattar argument de lege ferenda så länge argumenten är 
en utveckling av analysen av gällande rätt. Det är däremot inte självklart att 
sådana argument kan föras utan att analysen istället får drag av andra metoder, 
såsom en rättspolitisk argumentation.21  
 
Vidare hävdar Kleineman att väl genomförda rättsdogmatiska 
undersökningar ökar rättssäkerheten och förutsebarheten i rättslivet. Även om 
doktrinen i sig saknar självständig auktoritet och därför inte kan konkurrera 
med lagar och prejudikat som är demokratiskt förankrade, samspelar 
doktrinen med resterande rättskällor vilket därigenom ökar de övriga 
rättskällornas demokratiska legitimitet.22  
 
I uppsatsen är det de ovannämnda rättskällorna som i princip uteslutande 
ligger till grund för framställningen. Större delen av uppsatsen baseras på 
praxis, dels från Europadomstolen, dels från HD. Anledningen till detta är att 
det inte finns några lagar gällande hanteringen av brotts- och bevis-
provokation. Gällande rätt bygger därför till stor del på uttalanden i praxis. I 
fall rörande förekomsten av provokationer gör domstolen en 
helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. I uppsatsen 
redogörs därför även för sakomständigheterna i målen. Detta då dessa ofta är 
av vikt för de principiella uttalandena från domstolen.  
 
Vid sidan av praxis har främst doktrin använts. Doktrin har framförallt 
använts i de två inledande kapitlen men även senare som ett hjälpmedel för 
att tolka praxis från Europadomstolen och HD. För att fylla ut luckor i praxis, 
har doktrin medfört nödvändiga förtydliganden och insikter för att utreda 
gällande rätt. I denna del har främst litteratur från Asp och Axberger använts, 
då deras respektive verk ”Straffansvar vid brottsprovokation” samt 

                                                
18 Sandgren (2018) s. 49. 
19 Se bl.a. Jareborg (2004) s. 4.; Olsen (2004) s. 114 f.   
20 Jareborg (2004) s. 4. 
21 Sandgren (2018) s. 51.  
22 Kleineman (2018) s. 27.  
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”Brottsprovokation” får ses som de mer centrala gällande provokations-
problematiken. Författarna har vidare publicerat artiklar som kommenterat 
utvecklingen i takt med ny praxis. Förutom Asp och Axberger har även 
Ågrens artikel ”Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som 
billighetsskäl” använts då denna artikel är en av få som mer renodlat 
behandlat det straffrättsliga ansvaret för den provocerade vid 
bevisprovokationer. Då övrig doktrin behandlar frågan mer sparsamt är det 
Ågrens artikel som legat till grund för avsnitt 6.2.  
 
Förarbeten har inte använts i någon större skala utan främst förekommit i 
kapitel 3 där det, tillsammans med doktrin, bidragit till att formulera 
vedertagna definitioner. Att förarbeten inte har fått en större roll i materialet 
beror på bristen av lagregleringar, vilket fått till följd att få förarbeten 
behandlar problematiken.  
 
När det gäller avsnittet ”Användande och tillåtlighet av provokativa åtgärder 
i praktiken” i kapitel 5 användes framförallt Riksåklagarens riktlinjer 2016:1 
Provokation och infiltration inom förundersökningen23 samt Åklagar-
myndighetens RättsPM 2016:5 Provokativa åtgärder och infiltrations-
åtgärder24. Dessa dokument är de som används i praktiken, och förekommer 
därför i uppsatsen i syfte att belysa de ställningstaganden åklagare ska rätta 
sig efter innan de beslutar om och genomför en provokation i praktiken. 
 
I framställningen sker analysen löpande genom att varje kapitel, med 
undantag av kapitel 2, avslutas med en delanalys. I dessa delanalyser 
kommenteras exempelvis praxis, för att slutsatser om rättsläget ska kunna 
dras av domstolens argumentation. Delanalyserna ligger sedan till grund för 
de avslutande reflektionerna i kapitel 7. Här besvaras frågeställningen genom 
att svensk rätts förenlighet med EKMR och Europadomstolens praxis 
analyseras.  
 
 

1.5 Perspektiv och teori 
Uppsatsen utgår ifrån ett rättssäkerhetsperspektiv där rättssäkerheten indirekt 
ställs mot effektivitetsskäl då staten effektivt vill beivra den svårutredda 
brottsligheten. Många av de svårigheter som provokationsproblematiken för 
med sig handlar om att bevara den enskildes rättssäkerhet genom att skydda 
denne mot statens intresse av att beivra svårutredd brottslighet. Det hela 

                                                
23 Fortsättningsvis förkortad RåR 2016:1. 
24 Fortsättningsvis förkortad RättsPM 2016:5. 
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handlar alltså om att den enskilde inte ska provoceras till att bli en brottsling 
eller att luras till att avslöja egen brottslighet. Staten har avsevärt mycket mer 
resurser än den enskilda, varför det allmänna så långt som möjligt ska ta till 
andra metoder, som är mindre ingripande för den enskilde, för att utreda 
brottslighet. Mycket av denna rättssäkerhet tillförsäkras den enskilde genom 
den rättighetskatalog som EKMR ställer upp.  
 
Begreppet rättssäkerhet har ingen entydig definition, men används ofta som 
ett samlingsbegrepp för olika omständigheter som värnar eller skyddar 
individen mot att utsättas för rättsliga övergrepp av staten. Exempel på sådana 
aspekter som innefattas i begreppet är legalitet, förutsebarhet och 
likabehandling.25 Det är till stor del detta uppsatsen handlar om, dvs. hur långt 
staten egentligen kan gå i sin önskan att bekämpa den allt grövre 
brottsligheten. I provokationsfallen minskar den enskildes handlingssfär 
genom att denne provoceras till ett handlande i strid mot sin vilja. Detta 
väcker frågor om förenligheten med den enskildes rättigheter, varför 
noggranna överväganden krävs för att dessa rättigheter inte ska kränkas.    
 
För att ett samhälle ska anses välfungerande krävs att rättsordningen har en 
hög legitimitet. I huvudsak innebär begreppet att normer, institutioner och 
fattade beslut ska accepteras av medborgarna. Rätten anses därför legitim om 
den kan förankras i rättsstaten och demokratin. Rättsstaten skapar 
rättssäkerhet och likhet inför lagen, medan demokratin ger folket inflytande 
på maktutövningen och garanterar vissa grundläggande rättigheter.26  
 
Teorin är alltså att den enskildes rättssäkerhetsintresse bevaras genom att 
dennes grundläggande rättigheter tillförsäkras, varför det är av intresse att 
studera hur väl gällande rätt tillförsäkrar den enskilde dessa rättigheter.  
 
 

1.6 Forskningsläget  
Användandet av olika typer av provokationer är ingen ny företeelse. Trots 
detta är det förvånansvärt få som berört problematiken i sin forskning. För 
svenskt vidkommande är det framförallt två författare som får ses som de 
centrala och som här särskilt bör nämnas. Hans-Gunnar Axberger har författat 
boken ”Brottsprovokation” i vilken framförallt tre frågeställningar behandlas. 
För det första berörs frågan om det straffrättsliga ansvaret för den som 
provocerats till att begå ett brott. För det andra berörs frågan om ansvaret för 

                                                
25 Ågren (2013) s. 88.  
26 Peczenik (1995) s. 11.  
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provokatören, samt för det tredje, myndigheternas möjligheter att använda 
provokativa åtgärder vid förebyggande och bekämpande av brottslighet.      
 
Vidare har Petter Asp författat boken ”Straffansvar vid brottsprovokation”. I 
boken behandlas bl.a. huruvida provokatören kan hållas straffrättsligt 
ansvarig för provokationen samt om det finns skäl att beakta provokationen 
vid den straffrättsliga bedömningen av den framprovocerade gärningen. Detta 
görs mot bakgrund av rättsläget i Tyskland, England och USA. Dessutom 
analyseras i vilken utsträckning förekomsten av brottsprovokation kan stå i 
strid med rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR.    
 
Vid sidan av dessa två har även Jack Ågren publicerat en artikel i Juridisk 
Tidskrift vid namn ”Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som 
billighetsskäl”. Artikeln författades med anledning av utfallet i NJA 2011 s. 
63827. Förutom att kommentera avgörandet, ställer sig Ågren frågan om under 
vilka förutsättningar rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR kan 
anses ha blivit kränkt till följd av att polisen använt sig av bevisprovokation 
samt vad den rättsliga följden i ett sådant fall blir för den provocerade.    
 
I praxis från HD hänvisas det i princip uteslutande till Axberger och Asp vad 
gäller svensk doktrin. Eftersom rättsläget dock länge varit oklart gällande 
behandlingen av provokativa åtgärder är det som sagt något underligt att inte 
fler har gjort studier på området. Provokationsproblematiken är i flera 
avseenden komplex, varför behovet av fortsatt forskning på området är 
tydligt.  
 
 

1.7 Terminologi 
Begreppen brottsprovokation respektive bevisprovokation används i 
uppsatsen i de sammanhang då det är av relevans och vikt att särskilt 
framhålla vilken av dessa åtgärder som berörs. I andra sammanhang används 
även begrepp som provokativa åtgärder, polisprovokation eller provokation 
som en typ av samlingsbegrepp för de provokativa arbetsmetoder polisen 
använder sig av.  
 
Att jag i framställningen skiftar mellan dessa tre begrepp har främst språkliga 
skäl och görs för att undvika störande upprepningar i texten. Då någon av 
dessa begrepp används är det alltså för att åtskillnaden mellan brotts- och 
bevisprovokation inte anses nödvändig.  

                                                
27 Avgörandet redogörs för i kapitel 6.  
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Det bör slutligen understrykas att begreppet provokation i denna 
framställningen inte åsyftar sådan provokation som kan utgöra en 
förmildrande omständighet i enlighet med 29 kap. 3 § 1 brottsbalken28.  
 
 

1.8 Disposition 
I kapitel 2 introduceras läsaren med en kort beskrivning av 
provokationsproblematikens tre huvudfrågeställningar. Detta görs i syfte att 
hjälpa läsaren förstå vilken av dessa frågeställningar som uppsatsen fokuserar 
på i huvudsak. Genom att direkt förstå skillnaden mellan frågorna, är det 
lättare för läsaren att tillgodogöra sig argumenten som framförts i praxis och 
som ligger till grund för analysen.  
 
I kapitel 3 definieras de olika typerna av provokation. Eftersom begreppen 
saknar lagstadgade definitioner, används praxis, förarbeten och doktrin i syfte 
att sammanställa de definitioner som uttryckts och anses vedertagna. Även 
om definitionerna i sig inte är avgörande för domstolens bedömning så har de 
ett pedagogiskt värde för förståelsen av problematiken.    
 
I kapitel 4 behandlas konventionsrättens syn på behandlingen av den 
provocerades ansvar vid olika typer av provokationer. Efter två korta 
introducerande avsnitt, läggs störst fokus vid Europadomstolens praxis 
gällande brotts- och bevisprovokationer. Att konventionsrätten behandlas 
före svensk rätt har ett kronologiskt syfte, då svenska domstolars behandling 
av provokativa åtgärder är helt baserad på Europadomstolens praxis.  
 
I kapitel 5 utreds behandlingen av brottsprovokation i svensk rätt. Gällande 
rätt delas upp i tiden innan och efter Europadomstolens avgörande i Teixeira 
de Castro mot Portugal29 för att visa på utvecklingen som skett. Förutom en 
genomgång av praxis, tillägnas ett avsnitt åt användandet och tillåtligheten av 
brottsprovokationer i praktiken. Kapitlet ligger till grund för analysen av hur 
väl svensk rätt stämmer överens med EKMR och Europadomstolens praxis 
gällande brottsprovokationer.  
 
I kapitel 6 redogörs för hur bevisprovokationer behandlas i svensk rätt. 
Kapitlet delas upp i två avsnitt som utreder praxis respektive doktrin på 
området. Likt kapitel 5 ligger detta kapitel till grund för analysen av hur väl 
                                                
28 Fortsättningsvis förkortad BrB. 
29 Teixeira de Castro mot Portugal, no. 25829/94, 9 juni 1998. Fortsättningsvis benämnd 
Teixeira de Castro mot Portugal. 
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svensk rätt stämmer överens med EKMR och Europadomstolens praxis 
gällande bevisprovokationer.     
 
I kapitel 7 ges slutligen avslutande reflektioner. Dessa baseras på de 
delanalyser som avslutar kapitel 3–6. I kapitlet sammanlänkas delanalyserna 
för att därigenom kunna besvara frågeställningen om svensk rätts förenlighet 
med artikel 6 EKMR om rätten till en rättvis rättegång.  
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2 Provokationsproblematikens 
tre huvudfrågeställningar 

Provokationsproblematiken är i flera avseenden komplex. För att få en klarare 
bild av vilken fråga som uppsatsen i huvudsak fokuserar på, introduceras 
läsaren i det följande för de tre huvudfrågeställningar som provokations-
problematiken för med sig.  
 
I huvudsak innefattar alltså provokationsproblematiken tre olika och från 
varandra skilda huvudfrågeställningar.30 Den första frågan handlar om i 
vilken utsträckning polisen får lov att använda provokation som polisiär 
arbetsmetod. Den andra frågan gäller provokatörens eventuella straffrättsliga 
ansvar. Den tredje frågan, och alltså den för uppsatsen primära, handlar om 
det straffrättsliga ansvaret för den som blivit utsatt för provokationen.31 
Frågorna är principiellt sett fristående från varandra genom att svaret på en 
fråga inte genererar svaret på en annan. Däremot finns det på flera sätt 
kopplingar mellan frågorna och ibland måste exempelvis vid bedömningen 
av provokatörens ansvar även beaktas huruvida provokationen är tillåten som 
polisiär arbetsmetod.32 
 
Den första frågan om vilka åtgärder polisen får använda sig av vid en 
provokation samt hur denne bör benämnas bör skiljas från frågan om vilka 
straffrättsliga följder en provokation, tillåten som otillåten, kan leda till. En 
sida av den straffrättsliga problematiken gäller situationen då provokationen 
i sig är otillåten, dvs. konsekvenserna för den som provocerats till att begå ett 
brott som denne annars inte skulle ha begått.33 Olika alternativa lösningar har 
i rättskällorna diskuterats för denna situation och kommer vidare utvecklas i 
den fortsatta framställningen. Det kan dock redan här kort noteras att svensk 
rätt hittills varit återhållsam med att beakta provokationen som en bristande 
ansvarsförutsättning.34 Mot bakgrund av de svenska reglerna om fri 
bevisprövning har HD vidare ansett det olämpligt att tillämpa ett bevisförbud 
i brottsprovokationsfallen.35 Istället har lösningen på problematiken varit att 
förekomsten av provokationen har utgjort en bristande materiell 
straffbarhetsbetingelse. En materiell straffbarhetsbetingelse kan kort 
sammanfattas som en förutsättning för att domstolarna ska kunna fälla till 

                                                
30 Asp (2008) s. 779.  
31 Ågren (2011/12) s. 918.  
32 Asp (2008) s. 780 f.  
33 Ågren (2011/12) s. 918.  
34 Axberger (2002) s. 65. 
35 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1059 f).  
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ansvar för ett brott som i och för sig anses begånget. Exempel på andra sådana 
förutsättningar kan vara att den tilltalade har uppnått straffmyndighet eller att 
gärningen inte är preskriberad. Om de materiella straffbarhetsbetingelserna 
inte uppfylls blir resultatet att åtal inte ska väckas och att eventuellt väckt åtal 
ska ogillas.36 Detta gäller dock enbart om provokationen har lett till att rätten 
till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR har blivit oåterkalleligt 
undergrävd. I sådana fall ska alltså förekomsten av provokationen leda till att 
åtal inte väcks, oavsett om det är visat att någon gjort sig skyldig till brott. 
Om åtal redan har väckts ska detta ogillas.37 Vidare kan provokationen 
beaktas som en förmildrande omständighet vid påföljdsbestämningen med 
den yttersta konsekvensen att påföljdseftergift meddelas. Slutligen kan det 
dock finnas situationer då provokationen inte alls bör påverka den 
provocerades ansvar.38  
 
Asp menar däremot att HD möjligtvis gick för långt i tolkningen av 
Europadomstolens praxis. Han menar att straffmätningslösningen 
kombinerad med möjligheten att meddela påföljdseftergift skulle vara 
förenlig med de krav som följer av EKMR. Detta då han inte är övertygad om 
att kraven i EKMR innebär att rättegången mot den provocerade måste 
förhindras eller avbrytas. Dessutom hävdar han att det inte är uteslutet att 
straffmätningslösningen skulle vara tillräcklig för att kunna få genomslag 
redan på åtalsnivån.39 
 
Det nyss sagda gäller dock inte situationen då provokationen syftat till att 
provocera fram bevisning för ett redan begånget brott. En sådan situation 
anses nämligen som huvudregel tillåten. Rättskällorna har inte i samma 
utsträckning behandlat frågan om vilken straffrättslig betydelse en sådan 
bevisprovokation kan få. Avgörandet NJA 2011 s. 63840 är ett av få fall där 
HD diskuterat under vilka förutsättningar som rätten till en rättvis rättegång 
enligt artikel 6 EKMR kan anses ha blivit kränkt med anledning av att polisen 
använt sig av så kallad bevisprovokation.41   
 
 

                                                
36 Asp (2008) s. 783 f. 
37 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1059 f).; Jfr Ågren (2011/12) s. 918.  
38 Se bl.a. Ågren (2011/12) s. 919.; NJA 1985 s. 544.; NJA 2007 s. 1037.  
39 Jfr Asp (2008) s. 786 f. 
40 Avgörandet redogörs för i avsnitt 6.1. 
41 Ågren (2011/12) s. 919.  
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3 Begreppsdefinitioner   
I avsaknad av lagreglerade definitioner är det för förståelsen av den fortsatta 
framställningen av vikt att tidigt redogöra för allmänt vedertagna definitioner. 
Nedan definieras inledningsvis provokation i allmänhet och därefter bryts 
begreppet ner till att definiera brotts- respektive bevisprovokation.  
 
 

3.1 Provokation 
Att definiera brotts- respektive bevisprovokation låter sig inte göras utan 
svårigheter. Anledningen är att det i Sverige saknas lagreglerade definitioner 
av de båda fenomenen.42 Trots detta bör det dras en gräns mellan fall då 
polisen anstiftat eller på annat sätt agerat för att brott ska komma till stånd 
samt situationer då polisens medverkan snarare syftat till att avslöja, eller 
skaffa fram bevisning om, redan påbörjad brottslig verksamhet och 
medverkan därmed är av sekundär betydelse.43  
 
Vad som däremot anses vedertaget är att de båda fenomenen faller in under 
vad som brukar kallas för provokativa åtgärder. Inte heller detta begrepp har 
dock någon entydig juridisk innebörd.44 Polisens möjligheter att använda sig 
av provokativa åtgärder är idag inte lagreglerad men i allmänhet, och väldigt 
förenklat, brukar det anses otillåtet för polisen att vidta brottsprovocerande 
åtgärder, medan bevisprovokation oftast anses tillåtet.45 Det kan alltså sägas 
att det som generellt anses tillåtet är att provocera fram bevisning för ett brott 
som redan har begåtts. Däremot är det otillåtet att vidta åtgärder med syftet 
att framkalla ett brott som annars inte skulle ha begåtts. I många fall kan dock 
den provocerande åtgärden innefatta inslag av såväl bevis- som 
brottsprovokation. Dessutom kan gränsdragningen av vad som utgör det ena 
eller andra ofta vara svår att dra. För att avgöra tillåtligheten är det därför inte 
benämningen på spaningsmetoden som är väsentlig, utan det avgörande är 
hur den provokativa åtgärden faktiskt genomförts i det enskilda fallet.46  
 
För att en handling ska kunna benämnas som en provokation måste den ha 
påbörjats av provokatören, annars föreligger inte någon provokation. I det 
omvända fallet, att initiativet kommer från den provocerade, föreligger ingen 

                                                
42 SOU 2010:103 s. 124. 
43 Danelius (2015) s. 289. 
44 SOU 2010:103 s. 124.  
45 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1044). 
46 Ågren (2011/12) s. 917 f. 
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provokation även om provokatören underlåtit att upplysa offret att denne är 
på väg att utföra något brottsligt. En provokation kan därmed inte begås 
genom underlåtenhet eller genom att passivt agera i ett händelseförlopp som 
drivs framåt av någon annan.47    
 
Ordet provokation har flera olika betydelser. Att provocera någon kan vara 
detsamma som att reta någon, och på så sätt förmå denne att göra något. En 
sådan benämning är däremot för den fortsatta framställningen inte 
tillfredställande då den innefattar ett för brett spektra av beteenden. Ett 
exempel på en situation som skulle innefattas med denna breda definition är 
att någon i en vardagssituation, exempelvis en släktmiddag, provocerar en 
familjemedlem till att tappa fattningen. I ett sådant fall framkallar 
provokationen enbart ett beteende som är generande eller på annat sätt 
besvärande för den provocerade. I andra fall kan provokationen begås med 
syftet att den enskilde ska begå ett brott. Även inom denna kategori finns olika 
typfall. Ett exempel är att en civilklädd polis misstänker en person såsom 
langare och därför ber denne skaffa fram narkotika. Men det kan även handla 
om en chef som misstänker att en anställd stjäl från sina kollegor och därför 
placerar ut en plånbok som lockbete i personalrummet. I båda exemplen är 
syftet med provokationen att brott ska begås, men att brotten direkt ska 
beivras av provokatören. Det går däremot även att tänka sig fall då syftet med 
provokationen är att brott ska begås men där provokatören inte själv har en 
vilja att beivra brottet. Ett exempel skulle kunna vara fallet då någon 
provocerar en annan till att börja slåss, med förhoppningen om att den senare 
ska gripas av polisen.48  
 
Det sagda visar att begreppet provokation kan ha olika innebörder. Asp menar 
dock att den kanske mest ”officiella” definitionen av ordet provokation, i för 
uppsatsen relevant mening, uttrycks i propositionen till polislagen.49 I den går 
att läsa att med provokation brukar avses: 
 

[…] att polisen i sitt brottsbekämpande arbete använder sig 
av metoden att locka eller utmana någon till en handling 
eller uttalande, som kan vara besvärande eller på annat sätt 
negativt för denne eller annan i dennes närhet (släkting, 
kompanjon etc.). Den person mot vilken åtgärden riktas är 
oftast en för brott misstänkt person, men det kan också vara 
frågan om någon annan som antas ha kunskaper om något 
av betydelse för polisens arbete, exempelvis ett vittne till en 
aktuell gärning.50 

 

                                                
47 Axberger (1989) s. 53. 
48 Asp (2001) s. 19.   
49 Asp (2001) s. 20.   
50 Prop. 1983/84:111 s. 45. 
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Mot bakgrund av denna definition av begreppet provokation definieras i de 
följande avsnitten brotts- respektive bevisprovokation. Då definitionerna inte 
finns uttryckta i lag används praxis, doktrin och förarbeten i syfte att hitta 
allmänt vedertagna definitioner.  
 
 

3.2 Brottsprovokation  
Vad gäller den juridiska begreppsbildningen kan det konstateras att ordet 
provokation oftast ges en avsevärt mer vidsträckt innebörd inom juridiken i 
förhållande till det ovan anförda. Det sagda gäller framförallt det för 
uppsatsen aktuella sammanhanget, dvs. vid brottsprovokation, till skillnad 
från den provokation som kan ses som en förmildrande omständighet vid 
våldsbrott enligt 29 kap. 3 § 1 BrB. Brottsprovokation gäller istället 
handlingar som snarare kan beskrivas som framkallande av en viss gärning 
eller underlättande av dess utförande, och diskuteras därför i sammanhang då 
det skulle framstå som överdrivet att tala om provokation i normalt språkbruk. 
Ordet provokation används därmed i juridisk mening snarare synonymt med 
att förmå någon till ett handlande.51  
 
Att ordet provokation kom att användas i detta sammanhang tycks enligt 
Axberger bero på det franska uttrycket ”agent provocateur”. Uttrycket 
översätts vanligen till polisprovokatör men kan även ges en vidare betydelse 
och även innefatta andra myndighetsagenter.52 Begreppet agent provocateur 
är inte nytt även om svensk doktrin behandlat begreppet sparsamt. Hoflund 
diskuterade begreppet i en uppsats där olika definitioner citerades.53 Redan 
1879 definierades det som ”Personer hvilka förleda andra till brott, för att 
ådraga dessa straff”.54 Hagströmer uttalade senare att ”Med en agent 
provocateur förstår man en sådan person, som uppsåtligen verkar för 
framkallandet av en annans beslut att begå en rättskränkning, utan att i hans 
uppsåt ingår, att rättskränkningen skall komma till fullbordan”.55 Strahl 
anförde för sin del att ”en typisk agent provocateur anstiftar men utan uppsåt 
att brottet skall fullbordas”.56 Efter en genomgång av nämnda citat 
formulerade Hoflund en egen definition och beskrev en agent provocateur 
som ”en person som vill att en annan person skall begå ett brott och därför 
anstiftar ett sådant utan att själv ha uppsåt till det”.57  
                                                
51 Axberger (1989) s. 7. 
52 Axberger (1989) s. 7. 
53 Hoflund (1970) s. 159 ff.  
54 Forsman (1879) s. 149 f.  
55 Hagströmer (1901) s. 305.   
56 Strahl (1953) s. 577.  
57 Hoflund (1970) s. 161. 
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Noterbart är att ingen av ovannämnda citat begränsar definitionen till poliser 
eller andra myndighetsrepresentanter, och begreppet kan därför omfatta 
vilken brottsprovokatör som helst. Med definitionerna framgår dock att 
provokationen liknar anstiftan till brott, med skillnaden att provokatörens 
syfte är att brotten inte ska fullbordas. Provokatören vill därmed förhindra 
skadan som det aktuella straffbudet ämnar förebygga. Provokationens syfte 
är därför snarare att den provocerade ska avslöja en brottslig vilja som denne 
senare kan straffas för.58  
 
 

3.3 Bevisprovokation 
Att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har rätt att vidta 
provokativa åtgärder för att införskaffa bevisning om ett redan begånget brott 
får anses som okontroversiellt.59 Som nämndes ovan har begreppet 
provokativa åtgärder traditionellt delats upp i brottsprovokation och 
bevisprovokation, där bevisprovokationer syftar till att skaffa fram bevisning 
om ett redan begånget brott.60  
 
Det har däremot uttalats från HD att bevisprovokation inte är ett entydigt 
juridiskt begrepp. I sammanhanget hävdade HD att begreppet 
bevisprovokation får bedömas som en praktisk samlingsbeteckning för de 
okonventionella spaningsmetoder som används vid förundersökningen med 
syftet att komma över information om ett misstänkt brott som inte kunnat 
uppklaras genom de mer traditionella tillvägagångssätten.61 Även om det 
förenklat brukar sägas att bevisprovokation, till skillnad från 
brottsprovokation, får användas under vissa förutsättningar är det enligt HD 
inte möjligt att endast utifrån den grundläggande distinktionen dra några 
detaljerade slutsatser om vad som är tillåtna respektive otillåtna 
arbetsmetoder vid en brottsutredning. Det avgörande för bedömningen är hur 
bevisprovokationen rent faktiskt har genomförts i det särskilda fallet.62      
 
För att bringa klarhet i begreppet menade Axberger att bevisprovokation 
skulle förstås som en framprovocerad gärning med syftet att styrka ett 
begånget brott eller en pågående brottslig gärning för vilken det redan 
föreligger misstanke. Syftet med bevisprovokationen är därför aldrig att 

                                                
58 Axberger (1989) s. 9. 
59 SOU 2010:103 s. 130.  
60 SOU 2010:103 s. 124.  
61 NJA 2011 s. 638 (på s. 656).  
62 NJA 2011 s. 638 (på s. 657).  
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lagföra den provocerade för gärningen som denne provocerats till. Detta 
gäller även om den framprovocerade gärningen i sig är brottslig. Axberger 
menade att åtgärden därmed definitionsmässigt måste förutsätta en rådande 
brottsmisstanke. Kravet på brottsmisstanke ingår därför i definitionen av 
bevisprovokation.63  
 
Bevisprovokationen syftar alltså inte alls till att förmå någon att begå brott. 
Axberger menar att begreppet bevisprovokation har ett pedagogiskt värde, 
men att det är tveksamt om det är särskilt användbart. Detta då det är en aning 
missvisande eftersom det utgår från att provocera fram bevisning om en 
brottslighet som provokatören redan är övertygad föreligger, vilket därmed 
får ses som något motsägelsefullt.64   
 
Distinktionen mellan bevis- och brottsprovokation hanteras alltså av 
Axberger genom att bevisprovokation avser en provokation som syftar till att 
frambringa bevisning om ett redan begånget brott även om nya brott 
provoceras fram. Ett vidare krav är dock att provokationen ämnar styrka ett 
begånget brott för vilket stark misstanke redan föreligger. Asp ställer sig 
kritisk till distinktionen och menar att syftet med provokationen inte kan 
anses vara lämpligt att använda som avgränsningskriterium vad gäller 
distinktionen mellan brotts- och bevisprovokation. Asp menar att en åtgärd, 
för att få kallas bevisprovokation, visserligen ska vidtas i syfte att skaffa fram 
bevisning om ett redan begånget brott, men menar att syftet med en handling 
inte har någon bäring på vad man senare kan, vill eller får göra med resultatet 
av handlingen. För att åstadkomma terminologisk klarhet menar Asp istället 
att provokationen måste relateras till varje enskild brottslig gärning. Om 
provokationen förmår någon att begå ett brott bör det alltid betraktas som en 
brottsprovokation i relation till det brottet. Skulle den tilltalade därutöver 
tidigare begått brott som man genom provokationen erhåller bevisning om 
kan det sägas ha varit fråga om bevisprovokation i relation till detta brott. 
Asp exemplifierar med situationen då en person som misstänks inneha 
narkotika provoceras till att begå ett nytt brott genom att sälja narkotikan och 
därmed även avslöja innehavet. I exemplet är det fråga om brottsprovokation 
i relation till försäljningen, medan det i relation till innehavet inte kan sägas 
handla om annat än en bevisprovokation.65  
 
 

                                                
63 Axberger (1989) s. 52. 
64 Axberger (1989) s. 52 f.  
65 Asp (2001) s. 205 f.   
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3.4 Delanalys 
Som framgått i de tidigare avsnitten är det ofta svårt att rent begreppsmässigt 
göra en gränsdragning mellan brotts- och bevisprovokation. En sida av 
problematiken är givetvis att de båda begreppen saknar entydiga juridiska 
definitioner. Det kan redan här konstateras att det inte är tillfredställande att 
allmänt säga att brottsprovokation är otillåtet medan bevisprovokation är 
tillåtet. En sådan uppdelning är alltför förenklad eftersom såväl brotts- som 
bevisprovokation kan vara både tillåten och otillåten som arbetsmetod vid 
förundersökningen. Utöver detta kan ibland samma provokativa åtgärd 
innefatta såväl brotts- som bevisprovokation. Det avgörande för 
bedömningen huruvida provokationen, oavsett benämning, är tillåten eller 
inte är därför snarare hur den rent faktiskt har genomförts i det enskilda fallet.  
 
Axberger menade att distinktionen mellan de båda begreppen ska förstås som 
att bevisprovokation avser en provokation som syftar till att få fram bevisning 
om ett pågående eller redan begånget brott. Det sagda verkar stämma till den 
del att för att åtgärden begreppsmässigt ska kunna benämnas som 
bevisprovokation ska den genomföras med syftet att framkalla bevisning om 
ett brott som redan begåtts. I detta sammanhang kan jag dock inte annat än 
instämma i Asps kritik gällande denna distinktion. Att en distinktion på detta 
sätt betonar syftet med åtgärden kan av flera anledningar inte anses lämpligt 
som avgränsningskriterium. Ett uppenbart problem med att åtgärdens syfte 
ska vara avgörande för distinktionen, och därmed tillåtligheten i användandet, 
är att syftet enbart kan fastställas av provokatören. Det leder till att det är fritt 
fram för provokatören att benämna provokationen på det ena eller andra sättet 
för att på så sätt möjligen kunna komma runt något som annars skulle anses 
otillåtet. Att på detta sätt förlita sig på subjektiva bedömningar är därför 
otillräckligt och behovet av objektiva kriterier är tydligt, inte minst ur ett 
senare kontrollhänseende. En annan anledning till varför syftet med åtgärden 
inte lämpar sig som avgränsningskriterium är den Asp påpekar då han 
konstaterar att syftet med åtgärden inte har någon som helst bäring på den 
efterföljande hanteringen av åtgärdens resultat. Resultatet av en provokation 
borde i många fall på förhand vara svårt att förutse och även om syftet sägs 
vara att provocera fram bevisning om ett redan begånget brott, är det lätt att 
förstå att det kan förekomma situationer då det efter avslutad provokation och 
med facit i hand kan vara frestande att även åtala den provocerade för 
eventuellt betydligt allvarligare brottslighet. Det sistnämnda gäller vid 
provokativa åtgärder som innefattar såväl brotts- som bevisprovokation.  
 
Jag anser därför att det bästa sättet att terminologiskt särskilja de båda 
begreppen är den metoden Asp förespråkar genom att hänföra provokationen 
till varje enskild brottslig gärning. Relaterar man provokationen till varje 
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enskilt brott försvinner problematiken som kommer med att provokatören 
subjektivt benämner syftet med åtgärden. Med Asps metod blir distinktionen 
alltså att om en provokation leder till att någon förmås att begå ett brott bör 
detta alltid betraktas som en brottsprovokation i relation till det brottet. Om 
det tidigare begåtts brott som det erhålls bevis för genom provokationen är 
det istället tal om en bevisprovokation i relation till detta brott. Genom att 
särskilja begreppen på detta sätt minskar problematiken med att bedöma 
tillåtligheten av provokationen och avsaknaden av entydiga definitioner blir 
därmed mindre påtaglig.  
 
Det finns även andra avseenden då avsaknaden av entydiga definitioner är 
problematisk. Användandet av provokativa åtgärder är i sig inte 
okontroversiellt varför behovet av klar och tydlig reglering bör utredas. Inte 
minst blir detta tydligt vad gäller rättssäkerheten för den enskilde som riskerar 
utsättas för en provokation. För att rättssäkerheten ska kunna garanteras bör 
begreppen och dess tillåtlighet vara uttryckligt reglerade, annars riskerar 
förutsebarheten bli lidande. Det förefaller tydligt att avsaknaden av 
definitioner och regleringar kring användandet av provokationer riskerar leda 
till att svåra bedömningar. Lika fall kan då få olika utfall vilket riskerar bidra 
till en heterogen rättstillämpning i frågan. 
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4 Konventionsrätten 
Svensk rätts behandling av provokativa åtgärder samt domstolarnas 
bedömning av den provocerades ansvar är baserad på Europadomstolens 
praxis och kraven som ställs upp i EKMR. Med anledning härav finns det ett 
kronologiskt syfte med att studera konventionsrätten före svensk rätt. Nedan 
följer inledningsvis två introducerande avsnitt till konventionsrätten och 
artikel 6. Därefter görs en mer djupgående undersökning av Europa-
domstolens praxis gällande brotts- respektive bevisprovokation.  
 
 

4.1 Bakgrund  
Sveriges första tydliga avtryck i europeisk rätt skedde då Sverige som en av 
de första staterna anslöt sig till EKMR.66 För att kunna ansluta sig till EKMR 
krävs medlemskap i Europarådet. Det är en samarbetsorganisation som 
bildades år 1949 och som sedan dess arbetar med att stärka demokrati och de 
mänskliga rättigheterna bland medlemsstaterna.67 EKMR öppnade för 
undertecknande 1950 och trädde i kraft 1953.68 Sverige ratificerade 
konventionen den 4 februari 1952.69  
 
EKMR bygger på grundkonventionen samt ett antal tilläggsprotokoll som 
upprättats efter ikraftträdandet. Dessa är endast bindande för de stater som 
tillträtt konventionen respektive aktuellt tilläggsprotokoll. Då stater tillträder 
konventionen och dess tilläggsprotokoll förpliktar de sig folkrättsligt att 
respektera de mänskliga rättigheter som slagits fast i konventionen respektive 
protokollet.70 Konventionens skydd gäller för var och en som befinner sig 
inom en konventionsstats jurisdiktion. ”Var och en” tar inte enbart sikte på 
fysiska personer utan även juridiska personer omfattas. Givet är dock att 
många av rättigheterna i konventionen är av sådan natur att endast fysiska 
personer kan åtnjuta dem. Det görs, vad gäller fysiska personer, ingen skillnad 
mellan en konventionsstats egna medborgare och utlänningar. Det avgörande 
är istället att personen i fråga befinner sig inom statens jurisdiktion genom att 
vara bosatt eller att tillfälligt vistas på statens territorium.71  
 

                                                
66 Nilsson och Lundberg (2010) s. 106. 
67 Fisher (2017) s. 42. 
68 Nilsson och Lundberg (2010) s. 106. 
69 Prop. 2002/03:32 s. 11.; prop. 1951:165.; bet. 1951:UU11.; rskr. 1951:2.  
70 Nilsson och Lundberg (2010) s. 107.  
71 Fisher (2017) s. 44 f. 
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Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som trädde 
ikraft den 1 januari 1995 blev EKMR med de ändringar och tillägg som gjorts 
i protokollen inkorporerade med svensk rätt, vilket innebär att konventionen 
blev gällande som svensk lag här i landet.72 Det faktum att EKMR tidigare 
inte utgjorde intern svensk rätt, innebar däremot inte att Sverige som stat inte 
var folkrättsligt förpliktade att lojalt följa de åtagande som följer av 
konventionen.73 I samband med inkorporeringen av EKMR, infördes 
samtidigt i regeringsformens andra kapitel en paragraf som stadgar att lag 
eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 
grund av konventionen. Införandet av 2 kap. 19 § RF74 gjordes för att markera 
konventionens betydelse för svensk rätt. Bestämmelsen innebär att vid en 
eventuell normkonflikt kan de rättstillämpande organen, med stöd av reglerna 
om lagprövning, underlåta att tillämpa en inhemsk föreskrift om denna 
uppenbart strider mot grundlagens förbud mot konventionsstridig 
lagstiftning.75  
 
 

4.2 Artikel 6 EKMR – Rätten till en rättvis 
rättegång 

Den artikel i EKMR som är av intresse för aktuell uppsats är artikel 6. 
Artikeln stadgar rätten till rättvis rättegång och lyder i relevant del: ”Var och 
en skall, vid prövning av hans civila rättigheter eller av en anklagelse mot 
honom för brott, vara berättigad rättvis och offentlig förhandling inom skälig 
tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.”.76  
Förutom ovanstående stadgar artikeln även den för framställningen relevanta 
så kallade oskyldighetspresumtionen. Den innebär att var och en som blivit 
anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills skuld lagligen fastställts. 
Presumtionen innefattar alltså rätten till att betraktas som oskyldig till 
motsatsen har bevisats i domstol.77    
 
Frågan om huruvida förekomsten av brottsprovokation kan medföra att det 
efterföljande rättsliga förfarandet mot gärningsmannen strider mot 
Europakonventionens artikel 6, och den där uttryckta rätten till en rättvis 
                                                
72 Ehrencrona, Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219), Karnov 2019-04-12. 
73 Prop. 1993/94:117 s. 11.  
74 Tidigare 23 § men ändrades till 19 § med Lag om ändring i regeringsformen 
(2010:1408).; Jfr. Nilsson och Lundberg (2010) s. 108. 
75 Prop. 1993/94:117 s. 37 f.  
76 Se artikel 6.1 EKMR.  
77 Se artikel 6.2 EKMR.; Jfr Anderberg (2018) s. 878. 
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rättegång, har varit uppe till prövning vid flertalet tillfällen. Det sagda innebär 
däremot inte att frågor rörande brottsprovokation har utgjort ett väsentligt 
tema i Europadomstolens praxis, utan endast i enstaka domstolsavgöranden 
har frågeställningen varit någorlunda renodlad.78 Det mest uppmärksammade 
avgörandet är Teixeira de Castro mot Portugal. Nedan följer en genomgång 
av Europadomstolens aktuella praxis gällande brotts- och bevisprovokation. 
Det bör betonas att prövningen i Europadomstolen gäller huruvida förfarandet 
i sin helhet varit rättvist i den mening som avses i artikel 6 EKMR.79               
 
 

4.3 Europadomstolens praxis – 
Brottsprovokation 

4.3.1 Teixeira de Castro mot Portugal 
Avgörandet Teixeira de Castro mot Portugal är det fall som anses vara 
vägledande vad gäller Europadomstolens praxis om brottsprovokation och 
användandet av otillbörliga polisprovokationer. I målet hade Europa-
domstolen att pröva huruvida förfarandet som helhet, varit rättvist i den 
mening som avses i artikel 6 i konventionen.80  
 
Omständigheterna i målet var följande. I samband med spaningar gällande 
narkotikabrott tog två civilklädda polismän kontakt med en person, V.S. som 
var misstänkt för mindre narkotikahandel för eget bruk. Polisernas syfte var 
att få V.S. att avslöja sin leverantör av narkotika. För att identifiera 
leverantören erbjöd sig poliserna att förvärva några kilo hasch av V.S., som 
utan vetskap om att männen var poliser gick med på att hitta en leverantör. 
Trots påtryckningar från de båda poliserna, misslyckades V.S. med uppgiften. 
En tid senare, i december 1992, återvände poliserna till V.S. och förklarade 
sig denna gång intresserade av att köpa heroin. Fortsatt utan vetskap om att 
männen var poliser, nämnde V.S. den i målet klagande Teixeira de Castro 
som en möjlig leverantör och förmedlade kontakt med denne. Poliserna 
erbjöd Teixeira de Castro ersättning för 20 gram heroin. Med anledning av 
detta vände sig Teixeira de Castro till en tredje person och anskaffade den 
begärda kvantiteten heroin. Teixeira de Castro återvände med heroinet till 
V.S. bostad där poliserna väntade och överlämnandet skulle ske. När han 
överlämnade heroinet presenterade sig männen såsom poliser och arresterade 
Teixeira de Castro.81  
                                                
78 Asp (2001) s. 209. 
79 Asp (2001) s. 209. 
80 Teixeira de Castro mot Portugal p. 34.  
81 Teixeira de Castro mot Portugal p. 9–12.  
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I första instans i portugisisk domstol dömdes Teixeira de Castro till sex års 
fängelse för narkotikabrott. Domstolen bedömde att varken användandet av 
undercoveragenter eller polisprovokatörer var förbjudet i nationell rätt, under 
förutsättning att försakandet av den anklagades individuella frihet 
rättfärdigades av de upprätthållna värdena med åtgärden. Domstolen hävdade 
att polisernas agerande inte hade varit avgörande för brottets utförande, och 
baserade sitt avgörande i huvudsak på polisernas vittnesmål.82  
 
Teixeira de Castro överklagade till högsta instans, och baserade sin 
överklagan bland annat på att hans rätt till en rättvis rättegång i enlighet med 
artikel 6 EKMR hade försummats. Domstolen avvisade överklagan och 
underrättens avgörande kom därför att stå fast.83 Efter att ha misslyckats med 
att föra upp målet till den portugisiska högsta domstolen klagade Teixeira de 
Castro till Europakommissionen84, och gjorde gällande att hans rätt till en 
rättvis rättegång hade blivit kränkt. Detta då han menade att polisen hade 
förmått honom att begå brottet han senare dömdes för. Europakommissionen 
konstaterade att brott mot artikel 6 förelåg eftersom Teixeira de Castro inte 
hade fått en rättvis rättegång i den mening som artikeln avser.85  
 
Utfallet i Europakommissionen ledde till att Europadomstolen kom att pröva 
målet. Domstolen inledde bedömningen med att konstatera att det primärt är 
en nationell angelägenhet att reglera tillåtligheten av bevisning. Den fråga 
som domstolen skulle ta ställning till var huruvida förfarandet, som en helhet, 
varit rättvist.86 Domstolen framhöll vidare att kampen mot organiserad 
brottslighet kräver att lämpliga åtgärder87 vidtas men att användandet av 
undercoveragenter måste hållas inom vissa gränser. Rätten till en rättvis 
rättegång i artikel 6 gäller vid alla brott, allt från de enklare till de mer 
komplexa.88  
 
Efter dessa inledande generella konstateranden fortsatte domstolen med 
bedömningen av det aktuella fallet och konstaterade att det var nödvändigt att 
bestämma ifall poliserna enbart handlat som undercoveragenter eller handlat 
därutöver och faktiskt provocerat fram brottet såsom provokatörer. 
Domstolen fastslog att poliserna inte handlande på uppmaning eller ledning 
                                                
82 Teixeira de Castro mot Portugal p. 20.  
83 Teixeira de Castro mot Portugal p. 21–22. 
84 Även kallad Europarådets kommission och ska inte förväxlas med Europeiska 
kommissionen. Europakommissionen var en organisation mellan 1953 och 1999 som hade 
till uppgift att granska anmälningar om brott mot EKMR. Se www.ne.se Sökord: 
’Europakommissionen’.  
85 Teixeira de Castro mot Portugal p. 28–29.  
86 Teixeira de Castro mot Portugal p. 34. 
87 Egen översättning, ”appropriate measures” i originaltext.  
88 Teixeira de Castro mot Portugal p. 36.  
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av en domare, samt att myndigheterna före brottet inte hade några 
brottsmisstankar mot Teixeira de Castro då han inte var aktuell i någon 
förundersökning eller förekom i något brottsregister. Det noterades vidare att 
Teixeira de Castro inte hade haft drogerna i sin besittning utan själv varit 
tvungen att införskaffa dem från en annan person. Vid gripandet hade han inte 
heller mer narkotika än vad som beställts av polisen, och därmed hade han 
inte gått utöver vad han blivit provocerad till av poliserna. Domstolen menade 
därför att Teixeira de Castro inte på förhand, dvs. innan provokationen, varit 
benägen att begå det aktuella brottet. Polismännen ansågs därför inte ha agerat 
på ett passivt sätt, utan istället ha anstiftat brottet.89  
 
Utifrån de anförda faktorerna besvarade alltså domstolen frågan, huruvida 
poliserna endast agerat som undercoveragenter eller om de därutöver 
provocerat fram brottet. Det konstaterandes att poliserna fick anses ha 
provocerat Teixeira de Castro, och därmed inte bara agerat som 
undercoveragenter, till att begå ett brott han annars inte skulle ha begått. 
Teixeira de Castro hade därmed redan från början definitivt berövats 
möjligheten till en rättvis rättegång, varför brott mot artikel 6 EKMR ansågs 
föreligga.90  
 
 

4.3.2 Calabrò mot Italien och Tyskland  
Med anledning av utfallet i Teixeira de Castro mot Portugal kan det vara av 
relevans och intresse att studera ett annat fall med liknande omständigheter, 
också narkotikarelaterat, men där utfallet blev det motsatta. Avgörandet 
Calabrò mot Italien och Tyskland91 handlade om den italienska medborgaren 
Calabrò som i juli 1993 arresterades i Italien för att ha importerat en stor 
mängd kokain.92    
 
Enligt polisrapporten hade en tysk undercoveragent, Jürgen, importerat 
kokainet till Italien som en del i en gemensam operation mellan italiensk och 
tysk polis. Jürgen bodde den 17 juli 1993 på ett hotell som stod under 
polisbevakning i den italienska staden Brescia. Den 18 juli kontaktade Jürgen 
en narkotikahandlare, X, som bodde i Marbella och som visat intresse för att 
köpa narkotika. Då Calabrò av X fick reda på att Jürgen befann sig i Brescia 
kontaktades Jürgen av Calabrò som frågade honom om han hade den aktuella 
narkotikan. Calabrò åkte därefter till Jürgens rum och visades till en väska 
                                                
89 Teixeira de Castro mot Portugal p. 38. 
90 Teixeira de Castro mot Portugal p. 39. 
91 Calabrò mot Italien och Tyskland, no. 59895/00, ECHR 2002-V, 21 mars 2002. 
Fortsättningsvis benämnd Calabrò mot Italien och Tyskland.  
92 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 271.  
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innehållandes 20 kg kokain. Då Calabrò accepterade affären blev han 
omedelbart gripen. Hela händelseförloppet på hotellet fanns då inspelat med 
ljud och bild.93 
 
Calabrò åtalades sedermera såsom misstänkt för internationell 
narkotikahandel. Vid förhandlingen utfrågades ett antal vittnen, däribland 
poliser från både Italien och Tyskland, i syfte att förse rätten med information 
om syftet med polisoperationen och dess genomförande samt detaljer om 
Calabròs gripande. Domstolen ansåg det ”absolut nödvändigt”94 att höra 
Jürgens version av operationen, och lämnade därför en begäran till de tyska 
myndigheterna om att i Tyskland samla in bevisning från Jürgen. De tyska 
myndigheterna svarade att de trots upprepade försök hade misslyckats med 
att lokalisera Jürgen. På Calabròs begäran valde domstolen därför istället att 
i förundersökningsmaterialet inkludera uttalanden som Jürgen gjort i 
pågående sammankopplade fall i Tyskland. I januari 1996 fann domstolen 
Calabrò skyldig och han dömdes till 15 års fängelse samt böter på 
motsvarande 154 937 euro. Beslutet baserades på det inspelade materialet 
från Calabròs gripande, telefonkonversationer samt uttalandena från italiensk 
och tysk polis. Denna bevisning bekräftades av Jürgens uttalanden i de 
pågående tyska processerna.95  
 
Både åklagaren och Calabrò överklagade domen. Den senare menade bl.a. att 
operationen han utsatts för var olaglig och att han aldrig skulle ha begått det 
påstådda brottet om det inte vore för polisens provokation. Även 
överinstansen ansåg det ”absolut nödvändigt” för Jürgen att vittna muntligt 
och på nytt skickades en begäran till Tyskland om att höra Jürgen i närvaro 
av en advokat. Återigen blev svaret från de tyska myndigheterna att Jürgen 
inte gick att finna. Trots detta valde överinstansen i juni 1997 att fastslå 
underinstansens dom i ansvarsdelen och därutöver skärptes påföljden till 16 
år och tre månaders fängelse samt böter på motsvarande 181 000 euro. 
Domslutet överklagades till Italiens kassationsdomstol men överklagandet 
avslogs.96  
 
Calabrò klagade till Europadomstolen och hävdade i relevant del att han 
berövats rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR då han av Jürgen 
utsatts för en brottsprovokation som resulterat i hans fällande dom.97 Gällande 
provokationen uttalade sig Europadomstolen inledningsvis att användandet 
av undercoveragenter ska ske restriktivt och med tillräckliga skyddsgarantier 

                                                
93 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 271. 
94 Egen översättning, ”absolutely necessary” i originaltext.    
95 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 271 f. 
96 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 273 ff. 
97 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 275. 
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även i mål rörande organiserad droghandel. Den enskildes rättigheter kan 
aldrig offras i syfte att komma åt den organiserade brottsligheten. Med 
hänvisning till Teixeira de Castro mot Portugal menade domstolen att 
allmänhetens intresse av att brott klaras upp, inte kan motivera användandet 
av bevisning som framkommit genom brottsprovokation.98    
 
Domstolen konstaterade dock att det aktuella fallet skiljde sig från Teixeira 
de Castro mot Portugal i vilket en kränkning av artikel 6 EKMR förelåg då 
de två poliserna provocerat fram ett brott och där det inte visats att brottet 
skulle ha begåtts även utan provokationen. I detta fall hade den påstådda 
provokationen begränsats till att Jürgen, i egenskap av undercoveragent, 
erbjudit sig att importera och sälja stora kvantiteter droger. Det var sedan 
Calabrò som spontant och utan påtryckningar hade kontaktat Jürgen, betalat 
honom och organiserat mötet för överlämnandet, och därigenom visat sig 
tillhöra ett internationellt nätverk av droghandel. Det konstaterades vidare att 
i motsats till Teixeira de Castros fall hade de nationella domstolarna i det 
aktuella målet inte på ett avgörande sätt baserat sina avgöranden på 
undercoveragentens uttalanden. Dessutom hade Calabrò haft möjligheten att 
korsförhöra de andra poliserna som deltagit i operationen om dess syfte och 
genomförande. Med anledning av det sagda ansåg domstolen att det inte var 
klarlagt att Jürgen hade provocerat fram ett brott som Calabrò annars inte 
skulle ha begått. Jürgen hade därmed inte gått utöver rollen som 
undercoveragent och därmed hade Calabròs rätt till en rättvis rättegång enligt 
artikel 6 inte kränkts.99     
 
 

4.3.3 Ramanauskas mot Litauen 
Några år senare kom Europadomstolen att bekräfta utfallet i Teixeira de 
Castro mot Portugal i målet Ramanauskas mot Litauen.100 Målet gällde en 
åklagare vid namn Ramanauskas som klagade till Europadomstolen och 
menade att han utsatts för otillbörlig brottsprovokation i strid mot bland annat 
artikel 6 EKMR.101    
 
Omständigheterna i målet var följande. I slutet av 1998 och början av 1999 
blev Ramanauskas kontaktad av AZ, en för Ramanauskas då okänd person, 
genom en gemensam bekant, VS. AZ erbjöd Ramanauskas en muta om 3 000 

                                                
98 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 278. 
99 Calabrò mot Italien och Tyskland s. 279. 
100 Ramanauskas mot Litauen, no. 74420/01, 5 februari 2008. Fortsättningsvis benämnd 
Ramanauskas mot Litauen. 
101 Ramanauskas mot Litauen p. 9–11.  
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amerikanska dollar i utbyte mot att Ramanauskas skulle säkerställa 
frikännandet av en viss person. Inledningsvis vägrade Ramanauskas 
acceptera mutan, men efter upprepade erbjudanden från AZ accepterade han 
senare. AZ, som i själva verket arbetade som polis vid en polisenhet för 
antikorruption vid inrikesdepartementet, informerade sin arbetsgivare om att 
Ramanauskas hade accepterat mutan. Arbetsgivaren ansökte därefter i slutet 
av januari år 1999 till riksåklagaren om godkännande för att få simulera 
brottsligt beteende genom att erbjuda Ramanauskas mutan.102   
 
Riksåklagaren godkände begäran och gav behörighet att genomföra 
simuleringen. Dagen därpå tog Ramanauskas emot 1 500 dollar från AZ, och 
två veckor senare ytterligare 1 000 dollar. Samma dag inledde riksåklagaren 
en förundersökning mot Ramanauskas för tagande av muta och kort därefter 
blev Ramanauskas avskedad från sin tjänst som åklagare.103  
 
I augusti 2000 dömdes Ramanauskas, i nationell domstols första instans, för 
tagande av muta till 19 månaders fängelse som påföljd. Domstolen 
konstaterade att AZ vid två tillfällen hade gett Ramanauskas pengar mot löftet 
att Ramanauskas skulle frikänna en viss person. Det ansågs även klarlagt att 
AZ kommit i kontakt med Ramanauskas med hjälp av VS. Domstolen 
baserade i huvudsak sitt avgörande på bevis från AZ samt hemliga 
inspelningar från dennes samtal med Ramanauskas.104  
 
Ramanauskas överklagade domen till högre instans, men domstolen instämde 
i underrättens avgörande. Detta motiverades med att det inte hade förekommit 
någon provokation och att myndigheterna inte hade utövat aktiva 
påtryckningar på Ramanauskas att begå brottet.105  
 
Ramanauskas överklagade på nytt och i februari 2001 ogillade den inhemska 
högsta domstolen överklagan. Domstolen menade bland annat att det inte 
fanns några bevis för att Ramanauskas fria vilja hade blivit begränsad på ett 
sådant sätt att han inte kunde undvika att agera olagligt. Vidare menade 
domstolen att eftersom Ramanauskas vid de inledande mötena med AZ och 
VS accepterade mutan, anslöt sig myndigheterna endast till en redan 
pågående process då begäran om simulationen gjordes och kort därpå 
godkändes. Domstolen menade vidare att även om AZ arbetade som polis, 
var han inte förbjuden att agera i egenskap av privatperson. Inte heller fanns 
någon bevisning för att AZ och VS inledningsvis förhandlade med 
Ramanauskas på polisens instruktioner, även om överlämnandena av pengar 

                                                
102 Ramanauskas mot Litauen p. 11–14.  
103 Ramanauskas mot Litauen p. 16–20. 
104 Ramanauskas mot Litauen p. 23–24. 
105 Ramanauskas mot Litauen p. 25. 
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skedde på order av polis. Det var enligt domstolen inte möjligt att med 
säkerhet säga att AZ och VS provocerade Ramanauskas till att acceptera 
mutan. Oavsett menade domstolen att en person som begår en brottslig 
handling efter en provokation, åtnjuter samma straffrättsliga ansvar som om 
personen agerat på egen hand. Ifall han skulle ha förmåtts att acceptera mutan, 
menade domstolen att han hade stora möjligheter att avböja erbjudandet och 
att det därför skedde av fri vilja.106     
 
Ramanauskas klagade till Europadomstolen och menade bland annat att han 
blivit provocerad till att begå ett brott i strid mot hans rätt till en rättvis 
rättegång enligt artikel 6 EKMR.107 Domstolen inledde bedömningen med att 
konstatera svårigheten för polisen att söka och samla bevis i syfte att upptäcka 
och utreda brottslighet. För ändamålet krävs ofta användande av bland annat 
undercoveragenter och informatörer, framförallt i kampen mot organiserad 
brottslighet och korruption.108 Användandet av speciella utredningsmetoder, 
såsom undercoveragenter, innebär inte i sig en kränkning av rätten till en 
rättvis rättegång. Med tanke på risken för polisprovokation som följer av 
sådana metoder, måste användandet däremot ske inom klara gränser.109 
 
Med hänvisning till bland andra Teixeira de Castro mot Portugal, 
konstaterade domstolen vidare att tillåtligheten av bevisning främst är en 
nationell fråga och att Europadomstolens uppgift istället är att tillse att 
förfarandet som helhet varit rättvist. Uppgiften var därför att utreda om 
bevisningen var införskaffad på ett sätt som kränkte en konventions-
rättighet.110   
 
Vidare konstaterade domstolen att användandet av undercoveragenter kan 
tolereras förutsatt att det sker med begränsningar och skyddsgarantier. Det 
allmännas intresse av att utreda brott kan inte rättfärdiga användandet av 
bevisning uppkommen genom brottsprovokation, då det skulle innebära risk 
för den misstänkte att redan från början berövas rätten till en rättvis 
rättegång.111 Domstolen menade att brottsprovokation uppstår då poliser, 
eller personer som agerar på polisens instruktioner, inte begränsar sig till att 
på ett passivt sätt utreda brottslig aktivitet utan istället provocerar en person 
att begå ett brott som denne annars inte hade begått, i syfte att anskaffa 
bevisning och väcka åtal.112  
 

                                                
106 Ramanauskas mot Litauen p. 27. 
107 Ramanauskas mot Litauen p. 38. 
108 Ramanauskas mot Litauen p. 49. 
109 Ramanauskas mot Litauen p. 51. 
110 Ramanauskas mot Litauen p. 52. 
111 Ramanauskas mot Litauen p. 54. 
112 Ramanauskas mot Litauen p. 55. 
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Efter att dessa generella principer fastslagits fortsatte domstolen med 
bedömningen av det aktuella fallet. Det konstaterades att ansökan om att 
simulera ett brottsligt beteende, samt att undanta AZ från straffrättsligt 
ansvar, gjordes efter att AZ kontaktat Ramanauskas och denne accepterat 
mutan. Det är enligt domstolen inte möjligt för myndigheterna att undgå 
ansvar för polisernas handlande genom att endast hävda att poliserna 
inledningsvis handlade i egenskap av privatpersoner. Inte heller fanns det 
enligt domstolen någon tillfredställande förklaring till vilket motiv AZ skulle 
haft att kontakta Ramanauskas på eget initiativ utan att meddela sina 
överordnade.113    
 
Domstolens uppgift var därefter att pröva ifall myndigheternas handlande 
innebar en förbjuden brottsprovokation i strid mot artikel 6 EKMR. 
Inledningsvis konstaterades att det saknades bevis för att Ramanauskas 
tidigare begått någon brottslighet. Dessutom var det bevisat att samtliga 
möten mellan Ramanauskas och AZ skedde på den senares initiativ. Det 
sagda innebar enligt domstolen att AZ inte hade agerat passivt i utredandet av 
brottslighet.114  
 
Med anledning härav ansåg domstolen att AZ och VS hade provocerat 
Ramanauskas till att begå brottet han sedermera dömdes för och att inga 
indikationer tydde på att brottet skulle ha begåtts utan deras åtgärder. 
Ramanauskas berövades därmed rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 
EKMR.115  
 
 

4.4 Europadomstolens praxis – 
Bevisprovokation 

4.4.1 Bakgrund 
I fall då bevisning som framskaffats på olagligt sätt eller i avsaknad av lagligt 
stöd åberopas i rättegången, uppkommer frågan om och på vilket sätt detta 
ska påverka rättegången. I sådana fall får bedömningen grundas på övriga 
omständigheter för att kunna avgöra om rättegången ändå kan anses rättvis 
för den tilltalade.116  
 

                                                
113 Ramanauskas mot Litauen p. 62–64. 
114 Ramanauskas mot Litauen p. 66–71. 
115 Ramanauskas mot Litauen p. 73. 
116 Danelius (2015) s. 293. 
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En avgörande omständighet är om det har funnits annan bevisning mot den 
tilltalade än den som framskaffats olagligt, samt om den tilltalade haft 
möjlighet att under rättegången försvara sig mot den olovligt införskaffade 
bevisningen. I sådana fall kan nämligen rättegången ur ett helhetsperspektiv 
vara förenlig med kraven som uppställs i artikel 6 EKMR.117 Nedan följer ett 
exempel på hur Europadomstolen har bedömt en bevisprovokation då 
bevisningen ansetts införskaffad på ett olovligt sätt. 
 

4.4.2 Allan mot Förenade Konungariket  
Ett av de mer talande målen gällande bevisprovokation som har prövats av 
Europadomstolen är Allan mot Förenade Konungariket.118 Målet hade 
föregåtts av flera provokativa åtgärder, vilka domstolen bedömde olika i fråga 
om förenligheten med EKMR. Av denna anledning är målet illustrativt när 
det kommer till domstolens argumentation i fall rörande bevisprovokation.  
 
Det inhemska målet hade sin bakgrund i ett mord begånget 1995. Efter ett 
anonymt tips till polisen arresterades Allan, mot sitt nekande, som misstänkt 
för mord. Till skillnad från Allan erkände hans misstänkte medgärningsman 
inblandning i mordet.119 Några dagar efter gripandet ansökte utredarna om att 
med ljud och bild få avlyssna cellen samt besöksrummet som användes av de 
båda misstänkta. Det hela motiverades med att alla sedvanliga 
utredningsmetoder för att identifiera den skyldige hade misslyckats. Samma 
dag beviljades ansökan om avlyssning på obestämd tid.120  
 
Vid gripandet informerades Allan om hans rätt att inte svara på några frågor 
vid förhör, en rätt som Allan också använde sig av. För att få fram information 
gjorde polisen, med anledning av Allans tystnad, video- och ljudupptagningar 
av samtalen mellan Allan och hans flickvän då hon kom och besökte honom, 
samt ljudupptagningar av hans samtal med den medtilltalade som han delade 
cell med. Då en annan person som länge fungerat som informatör åt polisen 
arresterades, placerades han i samma cell som Allan med uppdraget att få 
Allan att lämna upplysningar om mordet.121 Informatören lämnade några 
månader senare in ett 60 sidors långt vittnesmål där han bl.a. hävdade att 
Allan för honom hade erkänt att han befunnit sig på mordplatsen vid tiden för 
mordet. Erkännandet saknades dock på ljudupptagningarna och ingen annan 

                                                
117 Danelius (2015) s. 293.  
118 Allan mot Förenade Konungariket, no. 48539/99, 5 november 2002. Fortsättningsvis 
benämnd Allan mot Förenade Konungariket.  
119 Allan mot Förenade Konungariket p. 8–9. 
120 Allan mot Förenade Konungariket p. 10.  
121 Allan mot Förenade Konungariket p. 11–13. 
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bevisning än det påstådda erkännandet kopplade Allan till mordet.122 Med 
anledning av bl.a. det påstådda medgivandet dömdes Allan i februari 1998 till 
livstids fängelse för mord. Allan överklagade domen men överklagandet 
avslogs och domen stod därmed fast.123  
 
Allan klagade till Europadomstolen och menade att ljud- och 
bildupptagningarna i hans cell och besöksrummet, användandet av 
infiltratören samt informationen som inhämtats från denne stred mot artikel 
6, 8 och 13 EKMR.124 Europadomstolen konstaterade inledningsvis att 
samtalsinspelningarna som gjorts i fängelsets besöksutrymme och Allans cell 
saknade lagstöd och att hans rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt 
artikel 8 därmed hade kränkts.125 Med anledning av kränkningen av artikel 8 
konstaterade domstolen även att han inte hade haft något effektivt rättsmedel 
enligt inhemsk lag och således ansågs även en kränkning av artikel 13 
föreligga.126  
 
Gällande den eventuella kränkningen av artikel 6 uttalade sig domstolen 
inledningsvis att artikeln garanterar rätten till en rättvis rättegång men att den 
inte stadgar några specifika regler om tillåtlighet av bevisning, då detta i 
huvudsak är en nationell angelägenhet. Det ankom därför inte på domstolen 
att avgöra huruvida viss bevisning var tillåten eller inte, och inte heller att 
uttala sig i skuldfrågan. Frågan som domstolen hade att besvara var istället 
om förfarandet som helhet, inklusive sättet bevisning inhämtats, varit rättvist. 
Vidare konstaterades att rätten till en rättvis rättegång innefattar rätten till 
tystnad samt att inte behöva avslöja egen brottslighet.127   
 
Domstolen konstaterade att inspelningarna och informatörens vittnesmål 
utgjorde den huvudsakliga bevisningen i målet.128 Gällande inspelningarna 
innehållandes samtal mellan Allan och hans medtilltalade respektive flickvän 
uttalade sig domstolen att de inte med säkerhet kunde anses strida mot kraven 
i artikel 6. Däremot ansågs användandet av infiltratören, och tillväga-
gångssättet som bevisningen därigenom inhämtades, väcka desto större 
spörsmål.129   
 
Rätten till tystnad är enligt domstolen en fundamental del av en rättvis 
rättegång och finns för att skydda friheten för en misstänkt person att själv 

                                                
122 Allan mot Förenade Konungariket p. 16. 
123 Allan mot Förenade Konungariket p. 21–22. 
124 Allan mot Förenade Konungariket p. 3. 
125 Allan mot Förenade Konungariket p. 34–36. 
126 Allan mot Förenade Konungariket p. 54–55. 
127 Allan mot Förenade Konungariket p. 42–44. 
128 Allan mot Förenade Konungariket p. 45. 
129 Allan mot Förenade Konungariket p. 48–49. 



 38 

välja huruvida personen vill prata eller inte vid förhör. Domstolen menade att 
denna rätt blir effektivt underminerad då en misstänkt i polisförhör har valt 
att tiga men myndigheterna använder metoder som lurar den misstänkte till 
erkännanden som inte kunde erhållas under förhören, varpå dessa 
erkännanden används som bevisning i domstol. Det är däremot samtliga 
omständigheter i målet som avgör huruvida rätten till tystnad försvagats så 
mycket att det innebär en kränkning av artikel 6 EKMR.130  
 
Med hänvisning till omständigheterna i målet konstaterade domstolen att 
Allan efter uppmaning av sin försvarare valt att utnyttja sin rätt till tystnad. 
Av åberopad bevisning framgick att informatören blivit placerad i Allans cell 
och att han av polis blivit instruerad att provocera fram så mycket bevisning 
som möjligt. Vidare konstaterades att det påstådda erkännandet som Allan 
lämnat till informatören inte lämnats spontant utan hade föregåtts av 
påtryckande frågor från informatören. Den senare hade lett in samtalen till att 
handla om mordet på ett sätt som kunde liknas vid ett förhör men som saknade 
alla nödvändiga skyddsgarantier, exempelvis närvaron av försvarare, som 
finns vid ett formellt polisförhör. Även om inga faktorer av direkt tvång hade 
påvisats, menade domstolen att Allan hade utsatts för psykologiska 
påfrestningar som påverkade frivilligheten i de påstådda erkännandena. Med 
anledning av detta konstaterade domstolen att informationen som 
framkommit genom användandet av informatören på detta sättet kunde 
betraktas som inhämtad i strid med Allans vilja. Användandet av 
informationen i rättegången påverkade därför Allans rätt till tystnad samt 
rätten till att inte avslöja egen brottslighet. Domstolen konstaterade därför att 
det hade skett en kränkning av rätten till rättvis rättegång i strid mot artikel 6 
EKMR.131   
  
 

4.5 Delanalys  
Efter genomgången av Europadomstolens praxis gällande brotts- och 
bevisprovokation görs i det följande en nedbrytning av domstolens argument 
för att diskutera dessa. Inledningsvis konstateras att domstolens avgöranden 
primärt riktar in sig på frågan huruvida rätten till rättvis rättegång i artikel 6 
EKMR har blivit kränkt, och om förfarandet som helhet varit rättvist i den 
mening som artikeln avser. Detta innebär därför att Europadomstolen inte 
huvudsakligen tar ställning till utredningsmetoderna som sådana. Inte heller 
är det upp till domstolen att reglera tillåtligheten av bevisning eftersom detta 

                                                
130 Allan mot Förenade Konungariket p. 50–51. 
131 Allan mot Förenade Konungariket p. 52–53. 
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anses vara en nationell angelägenhet. Istället fokuserar avgörandena på under 
vilka förutsättningar det är möjligt att döma en tilltalad för brottet som denne 
blivit provocerad till att begå.  
 
Gällande brottsprovokation är det tydligt att avgörandet Teixeira de Castro 
mot Portugal är vägledande i Europadomstolens praxis. Det hänvisas 
nämligen återkommande till detta i efterföljande avgöranden. Det sagda 
innebär dock inte att domskälen i målet kan anses helt vattentäta, och därför 
är det välkommet att domstolen i senare avgöranden dels bekräftat uttalanden 
från fallet, dels utvecklat sina resonemang för att tydliggöra vad som gäller.  
 
I flera av avgörandena betonar domstolen vikten av att bekämpa den 
organiserade brottsligheten. Då dessa brott ofta är svårutredda krävs ibland 
okonventionella metoder då sedvanliga utredningsmetoder prövats men utan 
resultat. Användandet av sådana metoder innebär enligt domstolen i sig inte 
en kränkning mot rätten till rättvis rättegång, utan bedömningen ska ske i det 
enskilda fallet. Det är tydligt att domstolen åsyftar proportionalitetsprincipen 
då det sägs att lämpliga åtgärder får vidtas, men att dessa måste hållas inom 
vissa gränser. Principen verkar i detta fall innebära att provokativa åtgärder 
ska användas restriktivt och måste innehålla tillräckliga skyddsgarantier även 
i mål rörande den grövre organiserade brottsligheten. Det allmännas intresse 
av att allvarliga brott klaras upp, verkar därför inte kunna motivera ett 
oinskränkt användande av bevisning som provocerats fram. Domstolen tar 
därför tydligt ställning till att den enskildes rättigheter aldrig får offras enbart 
i syfte att komma åt den organiserade brottsligheten. Att domstolen så pass 
tydligt tar denna ståndpunkt kan inte betyda annat än att proportionalitets-
principen måste beaktas och tas hänsyn till vid användandet av provokativa 
åtgärder.  
 
Av domstolens bedömning i Teixeira de Castro mot Portugal tas tidigt 
ställning till huruvida poliserna endast handlar som undercoveragenter eller 
om de agerat därutöver och faktiskt provocerat fram brottet. Att denna fråga 
behandlas tyder på att domstolen anser det oacceptabelt att aktivt provocera 
och verka för att ett brott ska komma till stånd, men att det kan vara 
acceptabelt om provokatören endast agerar passivt. Det handlar alltså om att 
det måste visas att brottet skulle ha begåtts även om provokationen aldrig 
hade ägt rum. Kravet på passivitet verkar vara centralt och till synes var detta 
den avgörande skillnaden mellan Teixeira-målet och Calabrò-målet. I det 
senare fallet var det en undercoveragent som hade tillhandahållit narkotikan. 
Han hade däremot inte bjudit ut varan till försäljning utan istället var det den 
intresserade köparen som upprättat kontakt med undercoveragenten och 
organiserat överlåtelsen. Eftersom polisen i det fallet endast agerat passivt 
och utan påtryckningar ansågs förfarandet inte strida mot artikel 6 EKMR. En 
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annan skillnad mellan de båda avgörandena är att i Calabrò-fallet hade den 
nationella domstolen inte enbart baserat sina avgöranden på uttalanden från 
undercoveragenterna. Detta talar för att domstolen ställer upp någon form av 
krav på stödbevisning för att en fällande dom ska kunna komma till stånd.  
 
Ett ytterligare krav som till synes ställs upp av Europadomstolen är att det ska 
föreligga brottsmisstankar mot den som riskerar att utsättas för 
provokationen. Det handlar då om att det ska visas att personen på förhand 
besuttit en brottslig vilja och att denne varit benägen att begå brottet även utan 
provokationen. Detta hänger samman med det ovan anförda om att 
provokationen endast får ske passivt. Att så är fallet visades tydligt i 
avgörandet mot Teixeira de Castro. Innan provokationen hade myndigheterna 
inga brottsmisstankar specifikt mot honom och han förekom inte i något 
brottsregister. Dessutom hade han inte haft drogerna i sin besittning utan själv 
behövt införskaffa dem från en annan person. Vidare gick han inte utöver vad 
han provocerats till, då han vid gripandet endast innehade den mängd 
narkotika som poliserna beställt. Det kunde därför inte visas att Teixeira de 
Castro på förhand varit benägen att begå det aktuella brottet.          
 
Slutsatsen av domstolens praxis gällande brottsprovokation är att om det 
konstateras att poliserna inte agerat passivt utan istället anses ha provocerat 
fram ett brott som annars aldrig annars skulle ha begåtts, blir följden att den 
provocerade redan från början definitivt berövats rätten till en rättvis 
rättegång, varför brott mot artikel 6 EKMR anses föreligga.   
 
Analysen ovan har hittills gällt situationen då den åtalade har utsatts för 
brottsprovokation. Frågan om det rättsliga ansvaret vid bevisprovokation har 
behandlats mer sparsamt av Europadomstolen. Som nämndes i tidigare avsnitt 
är ett av de mer framstående målen som prövats av domstolen Allan mot 
Förenade Konungariket. Domstolen konstaterade i målet att artikel 6 
garanterar rätten till en rättvis rättegång men stadgar inga regler om vilken 
bevisning som är tillåten då detta anses vara en nationell angelägenhet. Det 
domstolen därför prövade var, i likhet med avgörandena om 
brottsprovokation, huruvida förfarandet som helhet varit rättvist, inklusive 
sättet bevisningen inhämtats på.  
 
Målet hade föregåtts av ljud- och bildupptagningar i fängelset samt 
användande av en informatör. Inspelningarna samt uttalanden från 
informatören utgjorde senare den huvudsakliga bevisningen i domstol. Med 
anledning av detta uttalade domstolen att rätten till rättvis rättegång även 
innefattar rätten till tystnad och att inte avslöja egen brottslighet. Det är därför 
intressant att domstolen hävdade att samtalen som spelades in mellan Allan 
och hans medtilltalande respektive hans flickvän inte med säkerhet skulle 
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anses strida mot kraven i artikel 6. Domstolen ståndpunkt tycks bl.a. bero på 
att samtalen inte ansågs ofrivilliga eller att de föregåtts av tvång. Dessutom 
stred inspelningarna inte mot inhemsk rätt. Allans försvar hade därutöver 
möjlighet att föra fram argument om bevisningens tillförlitlighet samt sättet 
den inhämtats på. Dessa argument från domstolen visar att relativt kränkande 
ljud- och bildupptagning anses vara tillåten för att kunna säkra bevisning 
enligt artikel 6. Att det däremot ansågs strida mot rätten till skydd för privat- 
och familjeliv då lagstöd för åtgärden saknades blir något motsägelsefullt. 
Skillnaden tycks dock vara att bedömningen av om artikel 6 har kränkts 
omfattar förfarandet i sin helhet och att avsaknaden av tvång samt 
möjligheten att ifrågasätta bevisningen sammantaget vägde upp för 
inspelningen.  
 
Även om inspelningarna inte med säkerhet skulle anses strida mot rätten till 
en rättvis rättegång ansågs användandet av infiltratören väcka större 
betänkligheter. Domstolen ansåg att rätten till tystnad är en fundamental 
beståndsdel i rätten till en rättvis rättegång. Denna rätt blir därför effektivt 
underminerad om den misstänkte luras till erkännanden som inte framkom 
under polisförhören då den misstänkte på sin försvarares inrådan valde att 
tiga. Bedömningen av om rätten till tystnad har försvagats till den grad att det 
innebär en kränkning av artikel 6 beror på samtliga omständigheter i målet 
och domstolen tycks här landa i bedömningen att Allans samtal med 
informatören snarare kunde liknas vid ett förhör. Slutsatsen av avgörandet blir 
därför att bevisprovokation av aktuellt slag kan accepteras, så länge inte 
samtalen som föranlett bevisningen kan liknas vid ett förhör utan de 
sedvanliga skyddsgarantierna. Denna slutsats förefaller rimlig. Även om 
inget tvång påvisats i erkännandet, är det svårt att argumentera för att 
informationen som provocerades fram av informatören inte lämnades i strid 
med Allans vilja, att vara tyst, varför hans rätt till tystnad och att inte avslöja 
egen brottslighet måste anses kränkt. Domstolen ställer alltså här upp en gräns 
för hur långt myndigheterna får inskränka den misstänktas rättigheter i syfte 
att inhämta bevisning om ett begånget brott. Att på ett förhörsliknande sätt 
provocera fram ett erkännande ska därför anses strida mot artikel 6 EKMR.  
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5 Brottsprovokation i svensk 
rätt 

I ljuset av konventionsrätten och Europadomstolens praxis gällande 
brottsprovokation, görs i det följande en undersökning av hur svensk rätt 
behandlar den provocerades ansvar. Inledningsvis görs en historisk återblick 
för att studera utvecklingen som skett för svenskt vidkommande i takt med 
Europadomstolens praxis. Därefter utreds det nuvarande rättsläget med en 
genomgång av praxis från HD, för att därefter undersöka användandet och 
tillåtligheten av provokativa åtgärder i praktiken.   
 
 

5.1 Rättsläget före Teixeira de Castro 
Problematiken och frågorna rörande brotts- och bevisprovokation fick ny fart 
efter Europadomstolens avgörande i Teixeira de Castro mot Portugal. Med 
avgörandet blev det tydligt att tidigare svensk praxis på området 
omkullkastades och inte längre kunde anses gällande.132 För framställningen 
och den kommande diskussionens skull kan det däremot, för förståelsen av 
utvecklingen, vara av intresse att kort gå igenom den praxis som tidigare 
ansågs utgöra rättsläget.  
 
I NJA 1985 s. 544, även kallat Juvelmålet, uttalade HD för första gången att 
grund för strafflindring skulle kunna tänkas föreligga, om polisen använder 
sig av uppenbart otillbörliga metoder. Som exempel gavs situationen då 
polisen själva deltar i den brottsliga gärningen och i samband med det förmår 
någon till att begå brott som denne sannolikt annars inte skulle ha begått.133 
Målet handlade om att poliser på spaningsuppdrag vid flera tillfällen 
observerade två personer sittandes i en bil utanför en juvelerare. Juveleraren 
var handelsresande och medförde ofta en kollektion till ett värde av 2–3 
miljoner kronor i bilen, vilken han brukade ha parkerad utanför kontoret. En 
kriminalkommissarie meddelade juveleraren om vad som pågick. På inrådan 
av polisen accepterade juveleraren att lasta bilen med tomma väskor så det 
skulle se ut som att han skulle på affärsresa. De två personerna stal sedermera 
bilen med de tomma väskorna. Frågan i domstol var huruvida stölden utgjorde 
försök till grov stöld av de ädelstenar som de två tjuvarna trodde fanns i 
väskorna.134  
                                                
132 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1045). 
133 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1055).  
134 Axberger (1989) s. 48.  
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I domen diskuterade HD främst om faran för fullbordan av brottet varit 
utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter, dvs. om de tilltalade 
gjort sig skyldiga till försök till brott.135 När HD väl konstaterat att 
gärningarna utgjorde försök till grov stöld uttalades dock följande:  
 

Grund för strafflindring kan tänkas föreligga, om polisen 
använder sig av metoder, som framstår som uppenbart 
otillbörliga, t.ex. om polisen själv deltar i brottslig gärning 
och i samband därmed förmår någon att begå ett brott som 
denne sannolikt annars aldrig skulle ha begått. I det nu 
aktuella fallet kan emellertid polisens handlande inte anses 
utgöra någon strafflindringsgrund.136   

 
Asp menade att HD:s uttalande om ”uppenbart otillbörliga” metoder fick 
förstås som att det krävdes relativt extrema omständigheter för att 
provokationen skulle beaktas vid straffmätningen. Det sagda borde enligt Asp 
ha inneburit att det inte kunde tas för givet att en provokation som bedömdes 
som otillåten, enligt principerna för okonventionella spaningsmetoder, alltid 
skulle beaktas vid straffmätningen. Däremot öppnade HD upp möjligheten att 
ge strafflindring då en uppenbart otillbörlig provokation förekommit.137    
 
Ett annat mål rörande den provocerades ansvar, NJA 1989 s. 498, handlade 
om utlämning av en chilensk medborgare till USA på grund av narkotikabrott. 
Brottet hade bestått i innehav och försäljning av kokain, och för utlämning 
krävdes dubbel straffbarhet. Den tilltalade hävdade bl.a. att de med 
utlämningsframställan avsedda gärningarna inte utgjorde brott enligt svensk 
lag då han påstod sig ha blivit provocerad av en polis till att begå det aktuella 
brottet.138  
 
HD konstaterade, i relevant del, inledningsvis att straffbestämmelsen om 
överlåtelse av narkotika även träffade situationen då försäljningen sker till en 
polisman som agerar i tjänsten. Däremot menade HD, utan att precisera 
närmre, att under vissa förutsättningar kunde grund för mildare bedömning 
tänkas föreligga. Några sådana omständigheter ansågs dock inte föreligga i 
det aktuella fallet. HD framhöll istället att förhållandet att någon provocerats 
till att begå ett brott genom en provokativ åtgärd från polisen, i syfte att förmå 
personen att röja sin egen eller annans brottslighet, i princip inte inverkade på 
gärningens straffbarhet enligt vad som fick anses vara vedertagen uppfattning 
i svensk rätt.139      

                                                
135 Asp (2001) s. 190. 
136 NJA 1985 s. 544 (på s. 552).  
137 Asp (2001) s. 191. 
138 Asp (2001) s. 191. 
139 NJA 1989 s. 498 (på s. 499).  
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5.2 Rättsläget efter Teixeira de Castro 

5.2.1 Praxis 
5.2.1.1 Stölden på Nationalmuseum 
Till följd av Teixeira de Castro mot Portugal ändrades svensk rätt gällande 
synen på brottsprovokation. Detta kom att bekräftas i NJA 2007 s. 1037, där 
HD fann att den omständighet att de tilltalade provocerats till att begå den 
åtalade gärningen innebar att deras rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 
EKMR oåterkalleligen hade undergrävts och att åtalet därmed skulle lämnas 
utan bifall.140 Nedan följer en genomgång av omständigheterna i målet och 
domstolarnas bedömning.  
 
Målet hade sin början i det uppmärksammade rånet mot Nationalmuseum. 
Vid rånet stals konstverken ”Konversation” och ”Ung parisiska” av Renoir 
samt Rembrandts ”Självporträtt”. Då polisen år 2001 grep ett antal personer 
som försökte sälja den förstnämnda återbördades densamma. Dessa personer 
åtalades och dömdes bl.a. för grovt häleri i både tingsrätt och hovrätt. De två 
andra konstverken förblev dock försvunna. Historien om de försvunna verken 
fick dock ny fart då Bo.K-v greps misstänkt för allvarlig narkotikabrottslighet 
i USA. Inom ramen för det amerikanska systemet med ”plea bargaining”141, 
och i syfte att förhandla till sig en lindrigare påföljd, uppgav han för 
amerikansk polis att han hade tillgång till och var beredd att återbörda ”Ung 
parisiska”. Dessutom erbjöd han sig att medverka till att återbörda 
Rembrandts ”Självporträtt”. Med anledning av detta kontaktades svensk polis 
i april 2005. Det beslutades att, under polisens insyn, låta Bo.K-v försöka få 
kontakt med de personer som hade tavlan. Bo.K-v kontaktade då sin svenske 
son A.L. för att genom denne få mer information om tavlan. A.L. tog i sin tur 
kontakt med B.K. som efter en tid kom i direktkontakt med Bo.K-v. Efter en 
del kontakter bestämdes att de skulle mötas i Köpenhamn och att Bo.K-v där 
skulle hämta konstverket mot en betalning på 245 000 amerikanska dollar. 
Tillsammans med två ytterligare inblandade personer begav sig A.L. och B.K. 
till Köpenhamn för att där möta Bo.K-v och den påstådde köparen som i 
själva verket var en undercover FBI-agent. Det hela slutade med att dansk 

                                                
140 Asp (2008) s. 779. 
141 Plea bargain är ett system som innebär att åklagaren kan besluta om att inte väcka åtal 
för vissa gärningar om den misstänkte erkänner andra gärningar eller att istället väcka åtal 
för lindrigare brott i utbyte mot att den misstänkte erkänner det brottet. Se SOU 2005:117 s. 
49.   
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polis grep de inblandande när tavlan skulle överlämnas. A.L., B.K., och 
ytterligare en person kom därefter att åtalas för grovt häleri.142  
 
Tingsrätten konstaterade att såväl de objektiva som de subjektiva rekvisiten 
var uppfyllda och att förutsättningar därmed fanns att döma för grovt häleri 
enligt åtalet. De åtalade hade samtliga invänt att de utsatts för en otillåten 
brottsprovokation vilken i första hand skulle innebära att de skulle gå fria från 
ansvar och/eller påföljd.143 Huvudfrågan i målet blev därför om, och i så fall 
hur, förekomsten av brottsprovokation skulle beaktas vid bedömningen av de 
åtalades ansvar.144 Tingsrätten fann det uppenbart att den svenska praxis som 
fanns gällande brottsprovokation, och om hur den ska beaktas vid prövningen 
av den provocerades ansvar, inte längre kunde anses vägledande i samma 
utsträckning som vid tiden innan avgörandet i Teixeira de Castro mot 
Portugal. Det konstaterades dock att vilka konsekvenser avgörandet hade för 
svenskt vidkommande fortfarande var oklart och att det inte utan vidare kunde 
anses innebära att varje form av brottsprovokation måste leda till att den 
provocerade går fri från straffrättsligt ansvar.145 Med beaktande av 
Europadomstolens praxis fann dock tingsrätten att de provokativa åtgärderna 
som polisen vidtagit hade varit av sådan karaktär att de hade betydelse för det 
straffrättsliga ansvaret. Brottsprovokationen beaktades därför som skäl för att 
påtagligt sätta ner straffet i enlighet med 29 kap. 5 § 8 BrB.146  
 
Målet överklagades till Svea hovrätt av samtliga parter. Hovrätten instämde 
med tingsrätten och konstaterade att såväl de objektiva som de subjektiva 
rekvisiten avseende åtalet för häleribrott var uppfyllda.147 Även hovrätten 
konstaterade att en otillbörlig brottsprovokation hade skett och hade därför att 
pröva vilken inverkan denna skulle få för bedömningen av de tilltalades 
straffrättsliga ansvar.148 Hovrätten slog fast att frågan om ett förfarande med 
provokativa åtgärder strider mot artikel 6 måste prövas utifrån en 
helhetsbedömning, där resultatet måste bli att den tilltalade inte berövats en 
rättvis rättegång för att kunna accepteras.149 Gällande påföljden delades 
tingsrättens bedömning om att förekomsten av brottsprovokation bör kunna 
beaktas som en grund för strafflindring och därmed även som en grund för 
påföljdseftergift i enlighet med 29 kap. 6 § BrB. Hovrätten gjorde däremot, 
till skillnad från tingsrätten, bedömningen att provokationen i det aktuella 

                                                
142 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1037 f).   
143 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1043). 
144 Asp (2008) s. 782.  
145 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1045). 
146 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1048 f).; Jfr Asp (2008) s. 782.  
147 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1051). 
148 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1053). 
149 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1054).  
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fallet varit av så uppenbart otillbörligt slag att det efter beaktande av kravet 
på rättvis rättegång fanns skäl att meddela påföljdseftergift.150  
 
Även hovrättens dom överklagades av samtliga parter. HD slog fast att det 
saknades skäl för att göra en annan bedömning än hovrätten gällande frågan 
om vad som var styrkt i målet och rekvisiten för häleribrott ansågs uppfyllda. 
Samtliga åtalade hade på nytt invänt att de inte skulle ha begått de åtalade 
gärningarna om de inte blivit provocerade till detta av polisen. Även i HD 
kom därför frågan att handla om, och i så fall hur, provokationen skulle 
påverka bedömningen av åtalet.151 Efter en genomgång av Europadomstolens 
praxis konstaterade HD att den avgörande frågan, gällande huruvida 
förekomsten av provokation ska anses innebära att rätten till rättvis rättegång 
blivit oåterkalleligen undergrävd, är om infiltratören enbart agerat som sådan 
eller därutöver provocerat fram ett brott som den provocerade annars inte 
skulle ha begått. Vidare tolkade HD Europadomstolens praxis som att relativt 
långtgående provokationer accepteras så länge staten inte ingriper 
straffprocessuellt mot de personer som begått de framprovocerade 
gärningarna.152   
 
HD konstaterade efter en samlad bedömning att de åtalades rätt till en rättvis 
rättegång hade blivit oåterkalleligen undergrävd som en direkt följd av 
provokationen. Vid bedömningen konstaterades bl.a. att befattningen med 
tavlan inte hade sträckt sig utöver en befattning som ingick i ett naturligt led 
i det genom polisen initierade fingerade köpet. Befattningen hade vidare inget 
annat syfte än att medverka till den framprovocerade överlåtelsen. Det 
konstaterades även att det inte spelade någon roll att provokatören inte var 
polis då denne handlade enligt polisens instruktioner. Avslutningsvis 
konstaterades att det inte fanns någonting som visade att de tilltalade hade 
tagit befattning med den stulna tavlan om de inte provocerats till det genom 
polisens ingripande.153   
 
I den fortsatta bedömningen diskuterade HD ett antal möjliga sätt att hantera 
förekomsten av brottsprovokation. Det konstaterades att i de fall då rätten till 
en rättvis rättegång får anses ha blivit oåterkalleligen undergrävd som en 
direkt följd av provokationen borde det enligt praxis från Europadomstolen 
finnas en skyldighet för nationella domstolar att avbryta ett straffrättsligt 
förfarande så fort det står klart att brott mot artikel 6 EKMR föreligger. I 
sådana fall föreligger enligt domstolen två alternativ, där det ena innebär att 
domstolen kan avvisa talan och det andra innebär att domstolen kan lämna 

                                                
150 Asp (2008) s. 782.  
151 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1055). 
152 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1056). 
153 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1057 f).  
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åtalet utan bifall utan vidare prövning. Det förstnämnda alternativet skulle då 
innebära att brottsprovokationen betraktas som ett rättegångshinder medan 
provokationen enligt det andra alternativet bedöms som en bristande 
materiell straffbarhetsbetingelse. Enligt EKMR spelar det, menade HD, 
ingen roll ifall talan avvisas eller lämnas utan bifall, utan det väsentliga är att 
domstolen har möjlighet att avbryta ett inlett förfarande.154 Efter att belysa 
för- och nackdelar med de båda alternativen kom HD till den samlade 
bedömningen att övervägande skäl talar för att, i fall där rätten till en rättvis 
rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd, betrakta brottsprovokationen som 
en bristande materiell straffbarhetsbetingelse. I detta avseende poängterades 
dock att då provokationen i sig inte utesluter straffbarhet kan det finnas skäl 
att beakta provokationen genom att, i enlighet med 29 kap. 5–6 §§ BrB, lindra 
påföljden eller meddela påföljdseftergift. Detta skulle däremot förutsätta en 
fällande dom och lämnar därför inte utrymme åt att avbryta ett redan inlett 
brottmålsförfarande.155  
 
I målet konstaterades alltså att samtliga åtalades rätt till en rättvis rättegång 
hade blivit oåterkalleligen undergrävd och att det därför inte förelåg 
förutsättningar för att åtala och döma för häleribrotten. Det sagda innebar att 
domstolen lämnade åtalen utan bifall.156     
 
 

5.2.1.2 Resningsärendena 
Två år efter att HD slog fast rättsläget kom frågan om brottsprovokation att 
prövas av domstolen på nytt i avgörandena NJA 2009 s. 476 I och II. Denna 
gång rörde det sig om två resningsärenden. I målen uppkom frågan om 
betydelsen av att polisen vidtagit provokativa åtgärder.157 Avgörandena är av 
intresse då domstolen kommer till två olika slutsatser trots att båda åtalen 
föregåtts av provokativa åtgärder. Målen visar därmed att det inte är 
förekomsten av provokation som är det väsentliga för utfallet, utan 
omständigheterna som helhet i det enskilda fallet.  I målen bekräftade även 
HD rättsläget som slogs fast med avgörandet NJA 2007 s. 1037.  
 
Det första resningsärendet (I) hade sin bakgrund i att D.D. i maj 2003 dömdes 
av hovrätten för grovt vapenbrott samt ringa vapenbrott, till fängelse i ett år. 
D.D. överklagade domen men HD fann i juli 2003 inga skäl att meddela 
prövningstillstånd. En tid senare ansökte D.D. om resning och anförde att han 
utsatts för en brottsprovokation, något som framkommit efter hovrättens 

                                                
154 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1058). 
155 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1059). 
156 NJA 2007 s. 1037 (på s. 1059). 
157 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 475).  
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dom.158 Enligt det inledande åtalet bestod det grova vapenbrottet i att D.D. 
och den medtilltalade M.Q. i januari 2003 uppsåtligen innehaft en 
kulsprutepistol med tillhörande magasin och ljuddämpare, utan att ha tillstånd 
till det. Dessutom hade D.D. vid samma tillfälle utan tillstånd innehaft sju 
patroner. Vid tiden för tillslaget hade polisen bedrivit spaning mot D.D. med 
anledning av tips som inkommit till polisen om att D.D. och M.Q. på krogar 
skrutit om att de innehade och kunde anskaffa vapen. Vid dagen för tillslaget 
iakttog polisen de båda åtalade när de gick in i en fastighet i Stockholm. När 
de kom ut igen bar de på två väskor som de lastade i en bil varpå polisen 
ingrep. I väskorna och bilen anträffades då handgranater och en 
kulsprutepistol med tillhörande magasin. Både tingsrätten och hovrätten 
ansåg det klarlagt att D.D. kände till innehållet i väskorna och bilen, trots att 
han själv hävdade motsatsen, och dömde honom för det åtalade brottet.159   
 
D.D. hävdade som stöd för sin resningsansökan att han utsatts för en 
brottsprovokation av polisen. Provokationen hade uppdagats en tid efter 
domen i en utredning mot en kriminalkommissarie. Denne hade under hösten 
2002 haft den aktuella kulsprutepistolen i sin besittning, samt haft tillgång till 
den fastigheten där de båda åtalade hämtade vapnet. Det framkom dessutom 
att den person, från vilken de hämtade vapnet, i själva verket var en av 
kriminalkommissarien anlitad infiltratör som hade använts som provokatör i 
flera uppmärksammade utredningar. D.D. hävdade att det var infiltratören 
som tog samtliga initiativ till kontakter, att den gärning som han dömts för 
hade varit direkt framprovocerad av polisen och att den aldrig skulle ha skett 
om inte provokationen hade ägt rum. Att provokationen skett bekräftades av 
riksåklagaren som konstaterade att det efter hovrättens dom framkommit att 
en infiltratör uppträtt som säljare av vapnet och ammunitionen. Detta var 
något som flera av de inblandade poliserna inte känt till samt något som 
varken D.D., åklagaren eller domstolarna hade informerats om.160    
 
Varken kriminalkommissarien eller infiltratören ville under utredningen 
lämna några upplysningar gällande operationen. Den senare medgav 
emellertid att han agerat såsom infiltratör på uppdrag av kriminal-
kommissarien. Utredningen gav i övrigt inget svar på frågan varför de åtalade 
utsatts för provokationen. Det saknades därtill dokumentation om 
omständigheterna kring provokationens syfte och utförande. Riksåklagaren 
menade därför att osäkerheten kring utredningen gjorde att det inte gick att 
utesluta att polisen agerande hade utgjort en otillåten brottsprovokation som 

                                                
158 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 475 f). 
159 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 477). 
160 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 478). 
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skulle leda till ansvarsfrihet. På grund av EKMR:s krav på en rättvis rättegång 
fanns det därför skäl för HD att bevilja resning i målet.161  
 
Att det från polisens sida förekommit provokativa åtgärder, menade HD med 
hänvisning till bl.a. Teixeira de Castro mot Portugal, kan innebära en 
kränkning mot rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR. Vidare 
konstaterade HD att det av NJA 2007 s. 1037 följer att det saknas 
förutsättningar för att fälla någon till ansvar för ett från polisens sida 
framprovocerat brott som annars inte skulle ha begåtts. I ett sådant fall anses 
nämligen rätten till rättvis rättegång ha blivit oåterkalleligen undergrävd. Att 
bedöma om någon som provocerats att begå ett brott skulle ha begått ett 
likartat brott i avsaknad av provokationen, menade HD dock är besvärligt. 
Det måste i sådana fall vara ett krav att den tilltalade och dennes försvarare 
får kännedom om provokationen för att kunna föra fram bevisning och 
motargumentation. Ifall kravet åsidosatts föreligger, menade HD, starka skäl 
för att bevilja resning om den tilltalade dömts sedan nuvarande rättsläge 
etablerades år 2007. Vidare menade HD att även för mål som avgjorts 
dessförinnan måste förutsättningarna för resning som huvudregel vara 
uppfyllda, om det görs sannolikt att det framprovocerade brottet inte skulle 
ha begåtts om provokationen aldrig ägt rum.162  
 
Det konstaterades att det saknades information om provokationens syfte och 
genomförande, samt att ingenting i utredningen gav stöd för att D.D. skulle 
ha begått brottet även om provokationen inte ägt rum. Därmed fanns skäl som 
talade för att D.D. utsatts för en sådan provokation som i enlighet med praxis 
är av betydelse vid bedömningen av straffbarhet. Med anledning av det sagda 
beviljades resning och målet förordnades att tas upp av hovrätten på nytt.163  
 
Det andra resningsavgörandet (II) gällde A.H. som i augusti 2000 dömdes av 
Svea hovrätt för grovt narkotikabrott till fängelse i nio år samt utvisning med 
förbud att återvända före juni 2015. Domen vann laga kraft och en tid senare 
ansökte A.H. om resning.164  
 
I hovrätten dömdes A.H. mot sitt nekande för grovt narkotikabrott. Enligt det 
inledande åtalet bestod brottet i att han och en medåtalad, tillsammans och i 
samförstånd, i maj 2000 olovligen tagit befattning med 1483 gram heroin i 
centrala Visby. Detta ansågs inte vara avsett för eget bruk och därmed hade 
han olovligen i överlåtelsesyfte innehaft och transporterat narkotikan. Den 
aktuella dagen för gripandet var polisen efter tips utplacerad vid Wisby hotell. 

                                                
161 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 478 f). 
162 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 480). 
163 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 481). 
164 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 481). 
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Insatsen avslutades då A.H. och den medtilltalade greps utanför hotellet, 
bärandes på en väska med den nämnda narkotikan. I både tingsrätten och 
hovrätten ansågs det styrkt att A.H. skulle fällas för grovt narkotikabrott då 
han tagit sådan befattning med narkotikan.165  
 
A.H. ansökte i HD om resning och som stöd för sin ansökan anförde han i 
huvudsak att brottet varit framprovocerat av polisen samt att vittnena i de 
båda underrätterna undanhållit domstolens aktörer sanningen om 
provokationen och lämnat felaktig information. A.H. menade att han mot en 
utlovad ersättning på 120 000 kr hade transporterat narkotikan från en bil i 
Almedalen till Wisby hotell. Även i detta fallet bekräftade riksåklagaren att 
det efter hovrättens dom framkommit att polisen använt sig av provokativa 
åtgärder, i syfte att få bort det aktuella heroinpartiet från marknaden. Vad flera 
av poliserna inte kände till och som varken A.H., domstolarna eller åklagaren 
informerats om, var att en infiltratör uppträdde som köpare på polisens 
uppdrag.166   
 
Vid uppdagandet av de nya uppgifterna genomförde Åklagarmyndighetens 
riksenhet förundersökningar om eventuellt olagliga arbetsmetoder vid 
polisen. I utredningarna framkom att A.H. förekom i polisens spanings-
register och var knuten till en person som misstänktes vara innehavare av ett 
större mängd heroin i Malmö. Vid förundersökningarna berättade 
infiltratören att han kontaktades av A.H. och den andra personen då de hade 
heroin till försäljning varpå de tre förde förhandlingar om en narkotikaaffär. 
Mot bakgrund av utredningen efter hovrättens dom var riksåklagaren av 
uppfattningen att inget tydde på att infiltratören eller polisen förmått A.H. att 
begå ett brott som annars inte skulle ha begåtts. Detta då det fick anses 
uppenbart att A.H. skulle ha tagit kontakt med någon annan om infiltratören 
inte hade velat hjälpa till. Även om det inte kunde accepteras att domstolarnas 
aktörer inte fick kännedom om provokationen, menade riksåklagaren att den 
snarare varit ett typexempel på en tillåten bevisprovokation och som därför 
inte ska inverka på gärningens straffbarhet.167        
 
HD konstaterade att det fick anses anmärkningsvärt att varken A.H., 
åklagaren eller domstolarna hade fått kännedom om den företagna 
provokativa åtgärden. Däremot ansåg HD att det av utredningen framgått att 
det redan före provokationen genomfördes fanns konkreta misstankar mot 
A.H. Denne hade förvisso förnekat att det var han som kontaktat infiltratören, 
men HD menade att det inte fanns några omständigheter till stöd för hans 
uppfattning. Tillsammans med övriga omständigheter menade HD att detta 
                                                
165 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 482 f). 
166 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 483). 
167 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 483 f). 
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talade för att A.H. skulle ha begått brottet på ett annat sätt även om 
infiltratören inte hade medverkat. Det fanns därför inget i utredningen som 
gav stöd för att de nya omständigheterna sannolikt skulle ha lett till att 
underrätterna skulle ha bedömt ansvarsfrågan annorlunda om uppgifterna om 
provokationen framkommit tidigare. Med anledning härav avslog HD 
resningsansökan.168     
 
 

5.2.2 Användande och tillåtlighet av provokativa 
åtgärder i praktiken 

5.2.2.1 Bakgrund 
Användandet av provokativa åtgärder anses i viss utsträckning vara en tillåten 
metod vid brottsbekämpning.169 Som framgått tidigare i framställningen 
saknas dock lagstiftning om var gränsen går mellan tillåtna och otillåtna 
provokationer, varför rättsläget måste fastställas med hjälp av bl.a. praxis, 
förarbeten och doktrin. Provokativa åtgärder har i Sverige främst vidtagits 
mot den organiserade brottsligheten och då framförallt vid misstanke om 
grova narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.170 Användandet av denna 
typ av åtgärder anses i vissa fall nödvändig för att effektivt kunna bekämpa 
den allvarliga och organiserade brottsligheten. Då dessa brott ofta är 
svårutredda kan provokativa åtgärder vara en lösning för att möjliggöra 
lagföring, men också för att avbryta pågående brottslighet och därmed 
förebygga fortsatt brottslig verksamhet.171  
 
Gällande grov narkotikabrottslighet har användandet av provokativa åtgärder 
lett till stora beslag vilket därmed har hindrat stora mängder narkotika från att 
nå marknaden. Att utge sig för att vara intresserad köpare av objekt som säljs 
på internet är ett område där behovet av att vidta provokativa åtgärder kraftigt 
har ökat. Det kan röra sig om försäljning av narkotika, vapen, barnpornografi 
och läkemedel. Andra situationer då denna typ av åtgärder har använts är i 
samband med stölder av värdefull konst. Ett exempel är stölden vid 
Nationalmuseum som redogjordes för ovan, där tavlor värda flera hundra 
miljoner kronor kunde återföras till Nationalmuseum.172 
 
 
 

                                                
168 NJA 2009 s. 475 I och II (på s. 484 f). 
169 Ågren (2011/12) s. 916.  
170 SOU 2010:103 s. 127.  
171 SOU 2010:103 s. 150 f.  
172 SOU 2010:103 s. 127.  
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5.2.2.2 Riksåklagarens riktlinjer och 
Åklagarmyndighetens RättsPM 

År 2007 utfärdade riksåklagaren riktlinjer för hur provokativa åtgärder skulle 
hanteras.173 Dessa kom, med anledning av det ändrade rättsläget efter NJA 
2007 s. 1037, senare att revideras och ersattes 2016 med nya riktlinjer.174 
Syftet med riktlinjerna var att skapa tydliga rutiner som därmed främjar en 
enhetlig, förutsebar och rättssäker tillämpning när provokativa åtgärder 
används under förundersökningen. Riktlinjerna behandlar bl.a. de 
grundläggande materiella förutsättningarna för att få vidta provokativa 
åtgärder men även den formella hanteringen rörande beslutsfattare, 
beslutsunderlag, genomförande, dokumentation och registrering.175  
 
Gällande de grundläggande materiella förutsättningarna för att få vidta 
provokativa åtgärder stadgar riktlinjerna att sådana åtgärder endast får utföras 
då det föreligger en stark misstanke om allvarlig brottslighet samt att 
åtgärderna ska vara försvarliga ut både ett rättsligt och etiskt perspektiv. Det 
senare betyder enligt riktlinjerna att provokativa åtgärder endast får företas 
om de är förenliga med den enskildes fri- och rättigheter som framgår av 
EKMR och RF. Vidare framgår av riktlinjerna att behovs- och 
proportionalitetsprincipen särskilt ska beaktas. Därutöver ska åtgärderna 
genomföras med respekt för den enskildes personliga integritet och värdighet. 
Avslutningsvis får de provokativa åtgärderna inte genomföras med tvång eller 
hot på ett sätt som annars framstår som otillbörligt.176   
 
Vad gäller den formella hanteringen framgår av riktlinjerna att beslut om att 
företa provokativa åtgärder inom förundersökningen ska fattas av allmän 
åklagare i egenskap av förundersökningsledare. Polisen, Tullverket eller 
Ekobrottsmyndigheten ska som underlag för beslutet upprätta en 
genomförandeplan. I den ska anges vilket eller vilka brott som misstanken 
avser, den eller de personer som är misstänka, skälen till varför provokationen 
bör vidtas, en redogörelse för när, var och hur åtgärderna ska genomföras, 
samt de resultat som åtgärderna förväntas leda till. Om åklagaren godkänner 
genomförandeplanen innebär beslutet som huvudregel att denne uppdrar åt 
aktuell myndighet att utföra de provokativa åtgärderna i enlighet med 
genomförandeplanen. Gällande genomförandet stadgar riktlinjerna att 
behörig myndighet ska informeras om att åklagaren måste kontaktas för det 
fall genomförandet av de provokativa åtgärderna kräver väsentliga ändringar 
gentemot genomförandeplanen, varpå åklagaren fattar beslut om åtgärderna 
får genomföras eller ska avbrytas. En redogörelse för genomförandet och 
                                                
173 Riksåklagarens riktlinjer 2007:1.  
174 Riksåklagarens riktlinjer 2016:1.  
175 RåR 2016:1 s. 1.  
176 RåR 2016:1 s. 1.  
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resultatet ska lämnas till åklagaren så snart det är möjligt. Avslutningsvis 
stadgar riktlinjerna att beslut om samt genomförande av de provokativa 
åtgärderna ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå vem som 
fattat beslutet och när, det underlag som legat till grund för beslutet, hur 
åtgärderna utförts samt resultatet av dessa.177 
 
I samband med att riktlinjerna utfärdades utkom även Åklagarmyndighetens 
RättsPM 2016:5. I denna behandlas mer utförligt de centrala rättsliga frågor 
som kan aktualiseras i samband med beslut om och genomförande av 
provokativa åtgärder.178 Promemorian ersatte RättsPM 2007:4 som gavs ut 
innan dom avkunnades i NJA 2007 s. 1037, och med anledning av det 
förändrade rättsläget innehåller promemorian ett antal uppdateringar kring 
behandlingen av provokativa åtgärder.179 Syftet med promemorian var i likhet 
med ovannämnda riktlinjer att på ett sammanhållet sätt redogöra för de 
rättsliga frågor som kan aktualiseras i samband med användandet av 
provokativa åtgärder samt att skapa tydliga rutiner som främjar en enhetlig, 
förutsebar och rättssäker tillämpning av provokativa åtgärder.180  
 
I promemorian konstateras tidigt att det faktum att den misstänkte har 
provocerats till att begå ett brott inte är av avgörande betydelse för om en 
brottsprovokation är tillåten eller inte. Det avgörande är istället om någon har 
förmåtts att begå ett brott han eller hon annars inte hade begått. Det sagda 
förklaras med att en provokation får användas om brottet ändå skulle ha 
begåtts, men vid en annan tidpunkt, plats och med andra personer, varför det 
är tillåtet att framkalla den brottsliga gärningen men inte att väcka en brottslig 
vilja. Vidare föreskrivs att provokatörens agerade ska ha varit så 
handlingspåverkande att det haft inflytande på handlingarna som utförts av 
den provocerade. I annat fall har ingen provokation förekommit.181    
 
Vad gäller förutsättningarna för att få använda provokativa åtgärder 
understryks inledningsvis att rekommendationerna som lämnas i 
promemorian endast rör provokativa åtgärder som vidtas i situationer då en 
förundersökning redan har inletts. Målet med provokationen ska alltså vara 
lagföring avseende brottet som misstanken avser. Detta gäller även om en 
genomförd provokation även kan resultera i att andra brott begås till föll följd 
av den provokativa åtgärden. Vidare konstateras att förutsättningarna för och 
på vilket sätt en myndighet får lov att använda sig av provokativa åtgärder har 
utvecklats i praxis.182    
                                                
177 RåR 2016:1 s. 2 f.  
178 RåR 2016:1 s. 1. 
179 RättsPM 2016:5 s. 4.  
180 RättsPM 2016:5 s. 5.  
181 RättsPM 2016:5 s. 9.  
182 RättsPM 2016:5 s. 11.  
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Likt de ovannämnda riktlinjerna görs i promemorian en uppdelning mellan 
de materiella och formella förutsättningarna. Vad gäller de materiella 
förutsättningarna konstateras att behovs- och proportionalitetsprincipen ska 
beaktas. Vidare gäller att det aldrig är tillåtet att provocera någon att begå ett 
brott som denne aldrig annars skulle ha begått. Det ska föreligga en stark 
misstanke om brott och de provokativa åtgärderna får endast vidtas för att 
avslöja allvarlig brottslighet. De formella förutsättningarna sammanfattas 
med att beslutet om provokationen ska fattas av åklagare samt att åtgärderna 
måste dokumenteras noggrant.183   
 
Behovs- och proportionalitetsprincipen anses fundamentala för användandet 
av provokationer. Behovsprincipen innebär i sammanhanget att ett ingripande 
från polisen endast får ske då det är nödvändigt för den aktuella farans 
undanröjande. Mer konkret innebär principen att det inte ska finnas några 
mindre ingripande eller alternativa tillvägagångssätt eller att dessa primärt 
prövats men utan framgång. Proportionalitetsprincipen innebär allmänt att de 
olägenheter för ett motstående intresse som ingripandet riskerar medföra inte 
får stå i missförhållande till syftet med åtgärden. Mer konkret betyder 
principen att provokationen endast får vidtas mot brottslighet av allvarligt 
slag. Principen ska beaktas i det enskilda fallet, vilket exemplifieras med 
situationen då det övervägs en provokation mot en mindre krets starkt 
misstänkta men där misstanken inte är preciserad till en speciell individ. I det 
fallet måste alltid risken för att någon oskyldig utsätts för en kränkning vägas 
mot syftet med åtgärden. Vidare får principen även betydelse vid 
bedömningen av om provokationen får vidtas mot seriebrottslighet när varje 
enskilt brott inte når upp till allvarlighetskravet. Avslutningsvis konstateras 
att principen innebär, att förutom för att hitta och lagföra gärningsmän, kan 
mer ingripande provokationer vara möjliga när de sker i syfte att förhindra 
mycket allvarlig brottslighet.184  
 
Nästa materiella förutsättning som listas i promemorian är att det aldrig är 
tillåtet att provocera någon att begå ett brott som denne aldrig annars skulle 
ha begått. Det sagda innebär att en provokation är tillåtet om brottet ändå 
skulle ha blivit begånget men vid en annan tidpunkt, plats och med andra 
personer. Det är alltså otillåtet att väcka en brottslig vilja men tillåtet att 
framprovocera den specifika brottsliga handlingen. Det som provoceras fram 
är alltså endast den handling där den brottsliga viljan röjs. Därmed förutsätts 
att brottslighet redan föreligger eller att det kan konstateras en brottslig vilja 
av sådan styrka att det endast är en tidsfråga innan brottet ska fullbordas. Det 

                                                
183 RättsPM 2016:5 s. 11.  
184 RättsPM 2016:5 s. 12.  
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sagda innebär enligt promemorian att de provokativa åtgärderna inte får 
inverka på gärningsmannens handlande i andra hänseenden än till tid, plats 
och andra yttre omständigheter.185 Gällande Europadomstolens praxis dras i 
promemorian slutsatsen att det avgörande för om provokationen ska anses 
tillbörlig är att myndigheterna inte får agera så aktivt att de frambringar ett 
brott samt att det inte finns någonting som tyder på att brottet ändå hade 
begåtts även om provokationen inte hade genomförts.186  
 
En ytterligare materiell förutsättning är att det ska föreligga stark misstanke 
om brott. Det är förekomsten av misstanke och dess styrka som utgör den 
huvudsakliga gränsen mellan vad som anses tillåtet och otillåtet. Samtidigt 
konstateras att det inte är möjligt att generellt bestämma hur stark misstanken 
måste vara. Trots detta anses kravet på stark misstanke vara ett försök att 
förhindra otillåtna provokationer genom ett konkret rekvisit. Enligt 
promemorian förutsätter ett beslut om och genomförande av provokativa 
åtgärder att förundersökningen har inletts. Detta ses som ett naturligt led av 
23 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) i vilken det stadgas att förunder-
sökning ska inledas om det på grund av angivelse eller annat skäl finns 
anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Om det 
inte finns anledning att anta att ett brott har förövats, kan inte kravet på stark 
misstanke anses vara uppfyllt.187  
 
Den avslutande materiella förutsättningen för att få vidta provokativa åtgärder 
och som listas i promemorian är att sådana åtgärder endast får användas för 
att avslöja allvarlig brottslighet. Efter att ha konstaterats att det inte är möjligt 
att dra en klar gräns för vad som omfattas i begreppet allvarlig brottslighet 
exemplifieras ett antal brottstyper för vilka, sett till brottets allvarlighet, det 
utan tvivel anses tillåtet att använda provokationer. Det handlar exempelvis 
om människohandel och koppleri, grova vålds- och sexualbrott, grova stölder 
och rån, narkotikabrott och grova vapenbrott. Det sagda innebär dock att 
kravet på att brottsligheten ska vara allvarlig inte utan undantag måste vara 
uppfyllt. Det enskilda brottet behöver inte vara så allvarligt som ovangivna 
exempel men om brottsligheten är organiserad eller på annat sätt satt i system 
bör det enligt promemorian räcka för att kravet på allvarlig brottslighet ska 
anses uppfyllt.188     
 
I promemorian anges som formella förutsättningar för att få vidta provokativa 
åtgärder att beslutet fattas av åklagare samt att åtgärderna måste 
dokumenteras noggrant. Anledningen till att åklagare ska fatta beslut är enligt 

                                                
185 RättsPM 2016:5 s. 13.  
186 RättsPM 2016:5 s. 15.  
187 RättsPM 2016:5 s. 20 f.  
188 RättsPM 2016:5 s. 24.  
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promemorian att ett sådant beslut om och genomförande av provokationer 
kräver att ställning tas till svårbedömda juridiska spörsmål och innebär 
därutöver att förundersökningen, genom provokationen, går in i ett mer aktivt 
skede. För att kunna fatta ett sådant beslut krävs att aktuell myndighet skriver 
en utförlig promemoria till åklagaren i vilken ska anges utredningsläget och 
en bedömning av alla övriga utredningsåtgärder, syftet med provokationen, 
samt en genomförandeplan som ger förslag på utförande av operationen. 
Anledningen som anges till varför åtgärderna måste dokumenteras är att 
förundersökningsprotokollet inte bara är viktigt för att dokumentera 
utredningsresultatet utan det har även stor betydelse från kontrollsynpunkt. 
Det är alltså viktigt både för den enskildas rättssäkerhet samt för åklagare och 
polis för att säkerställa att det finns underlag för att bedöma om provokationen 
genomförts på ett korrekt sätt. För den enskilde är det särskilt viktigt då 
noggrann dokumentation ger försvararen och den misstänkte en möjlighet att 
ifrågasätta bevisningen som provocerats fram. Om detta inte efterlevs 
föreligger enligt promemorian en kränkning av den misstänktes rätt till en 
rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR.189  
 
 

5.3 Delanalys  
Att praxis spelar en högst avgörande roll gällande hanteringen av 
brottsprovokationer i svensk rätt är ingen överdrift. I bristen på lagregleringar 
är det naturligtvis viktigt att HD har prövat frågor som rör denna problematik 
för att försöka klargöra rättsläget på området. NJA 2007 s. 1037 får ses som 
det centrala avgörandet, i vilket tidigare rättsläge omkullkastades till följd av 
Teixeira de Castro mot Portugal. Det är trots detta av relevans att beskriva 
den utveckling som skett på området, med avstamp i avgörandena från 1980-
talet som länge ansågs utgöra gällande rätt.  
 
Före avgörandet NJA 1985 s. 544 var svenska domstolar främmande inför att 
beakta förekomsten av brottsprovokation vid straffmätningen. Det var först 
vid nämnda avgörande som HD för första gången öppnade upp för 
möjligheten att brottsprovokation kunde utgöra grund för strafflindring. För 
detta krävdes enligt HD ”uppenbart otillbörliga” omständigheter för att vid 
straffmätningen kunna beakta provokationen. Det sistnämnda tyder därför på 
att det alltjämt krävdes att relativt extrema omständigheter förelåg. Att så var 
fallet blev tydligt efter NJA 1989 s. 498 där HD snarare verkade backa från 
sin tidigare praxis och istället hävdade att vedertagen uppfattning i svensk rätt 
var att brottsprovokationen i princip inte inverkade på gärningens 

                                                
189 RättsPM 2016:5 s. 25 f.  
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straffbarhet. Med NJA 2007 s. 1037 ändrades däremot den restriktiva 
inställningen till en mer generös inställning som istället är rättighetsbaserad 
och fortfarande innebär att förekomsten av brottsprovokation ytterst kan 
undergräva rätten till en rättvis rättegång.  
 
Innan avgörandet år 2007 var rättsläget i Sverige att förekomsten av 
provokation kunde beaktas vid straffmätningen och ytterst leda till 
påföljdseftergift. Med avgörandet kom HD istället att komplettera detta med 
en mer långtgående lösning, vilken ger möjlighet att lämna åtalet utan bifall. 
Det sagda innebär att om rätten till en rättvis rättegång har blivit 
oåterkalleligen undergrävd till följd av provokationen kan den senare 
lösningen, att lämna åtalet utan bifall, tillämpas. Om provokationen anses 
påverka den provocerades ansvar, men dock inte så mycket att rätten till en 
rättvis rättegång oåterkalleligen undergrävts, kan domstolen istället använda 
straffmätningslösningen.  
 
Som framgått tidigare bör alltså förekomsten av en provokation från polisens 
sida beaktas så att den ytterst kan innebära att det brister i de materiella 
straffbarhetsbetingelserna. Att HD valde att införa en sådan ordning, i vilken 
åtalet kan lämnas utan bifall, kan inte innebära annat än att HD tolkade 
avgörandet Teixeira de Castro mot Portugal som att artikel 6 EKMR kräver 
att åklagaren ska kunna underlåta åtal och att nationella domstolarna måste 
ha en möjlighet att kunna avbryta ett påbörjat rättegångsförfarande. Det sagda 
tycks bero på Europadomstolens uttalande om att Teixeira de Castro redan 
från början definitivt berövats möjligheten till en rättvis rättegång. I motsats 
med Asp menar jag att EKMR kräver att rättegången mot den provocerade 
måste förhindras eller avbrytas, och att straffmätningslösningen kombinerad 
med möjligheten till påföljdseftergift därmed inte kan anses tillräcklig. Om 
någon redan från början definitivt har berövats möjligheten till en rättvis 
rättegång bör rimligen rättegången undvikas eller avbrytas. Asp tycks 
dessutom mena att straffmätningslösningen skulle vara tillräcklig för att 
kunna få genomslag redan på åtalsnivån. Att så skulle vara fallet får snarare 
ses som ett önsketänkande, varför HD:s tolkning av Europadomstolens praxis 
ligger mer i linje med kraven som EKMR ställer på staterna. Däremot är jag 
överens med Asp gällande det faktum att om det faktiskt är så att HD gick 
utöver vad EKMR kräver, kan inte detta ses som något beklagligt. Istället var 
det högst välkommet att HD tydligt klargjorde att det kan finnas skäl för 
åklagare att inte väcka åtal när ett begånget brott på ett otillbörligt sätt 
provocerats fram.190  
 

                                                
190 Jfr kapitel 2. 
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För svensk del innebär det förändrade rättsläget att förekomsten av 
provokationer kan behandlas på fyra olika sätt. För det första gäller att 
provokationer som oåterkalleligen har undergrävt rätten till en rättvis 
rättegång innebär brist i de materiella straffbarhetsbetingelserna vilket har till 
följd att eventuellt väckt åtal ska lämnas utan bifall. För det andra gäller att 
om provokationen inte kan anses ha oåterkalleligen undergrävt rätten till 
rättvis rättegång men där det trots detta finns skäl att meddela påföljdseftergift 
ska provokationen beaktas enligt 29 kap. 6 § BrB via 29 kap. 5 § 8 BrB. För 
det tredje gäller att om provokationer inte kan anses ha oåterkalleligen 
undergrävt rätten till rättvis rättegång eller leda till påföljdseftergift men där 
provokationen ändå bör påverka den provocerades ansvar, ska detta beaktas 
vid straffmätningen enligt 29 kap. 5 § 8 BrB. Avslutningsvis gäller att om 
provokationer inte anses påverka den provocerades straffrättsliga ansvar ska 
förekomsten av provokationen inte beaktas alls. Det sistnämnda får då anses 
föreligga vid exempelvis tillåtna bevisprovokationer eller provokationer som 
annars är synnerligen neutrala.  
 
Som anförts ovan utfärdade, efter avgörandet NJA 2007 s. 1037, 
riksåklagaren riktlinjer för hur provokativa åtgärder ska hanteras. Syftet var 
att skapa tydliga rutiner som därmed främjar en enhetlig, förutsebar och 
rättssäker tillämpning då provokativa åtgärder används under för-
undersökningen. Av samma anledning utkom även Åklagarmyndighetens 
RättsPM som behandlar de centrala rättsliga frågorna i riktlinjerna mer 
utförligt. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det naturligtvis positivt att 
myndigheten som driver förundersökningar och tar beslut om genomförandet 
av provokativa åtgärder har utfärdat interna riktlinjer för hur åklagare runt om 
i landet ska förhålla sig till problematiken. Dessutom stämmer de båda 
dokumenten väl överens med den praxis HD och Europadomstolen upprättat. 
För att rättssäkerheten för den enskilde samt dennes rättigheter enligt EKMR 
ska kunna säkras, är det av stor vikt att användandet av provokativa åtgärder 
ska ske enhetligt. I bristen på klara regler i lagstiftningen, bidrar därför de 
båda dokumenten till en ökad förutsebarhet för den enskilde. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att dokumenten upprättats ensidigt av en statlig 
myndighet, varför myndighetens agenda vid upprättandet kan ifrågasättas. 
Här verkar agendan dock varit att bibehålla rättssäkerheten för den enskilde, 
varför det varit av intresse att redogöra för hur Åklagarmyndigheten ställer 
sig till problematiken i praktiken.      
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6 Bevisprovokation i svensk 
rätt 

I likhet med föregående kapitel ska i det följande redogöras för svensk rätts 
behandling av den provocerades ansvar, men här vid förekomsten av 
bevisprovokationer, för att på så sätt kunna studera förenligheten med EKMR. 
Nedan utreds rättsläget genom att inledningsvis studera praxis från HD för att 
därefter redogöra för vad som skrivits i doktrin. 
 
 

6.1 Praxis 
Gällande behandlingen av bevisprovokationer i svensk rätt är avgörandet 
NJA 2011 s. 638 av stor betydelse. Detta då målet till viss del förändrade 
synen på bevisprovokation, som fram till avgörandet i allmänhet ansetts 
tillåtet. Målet hade sin bakgrund i att en kvinna, M.J., i oktober 2005 
anmäldes försvunnen. Med anmälan inleddes en polisutredning och snart 
ansågs brott ligga bakom försvinnandet. Misstankarna riktades snart mot C.V. 
som redan en vecka efter anmälan häktades såsom skäligen misstänkt för 
mord.191  
 
C.V. och M.J. lärde känna varandra någon gång i början av 2000-talet. 
Inledningsvis som vänner men senare utvecklades relationen till ett sexuellt 
förhållande. Efter att M.J. den 7 oktober 2005 åkte för att besöka C.V. på 
gården han bodde, anmäldes hon som försvunnen den 18 oktober av sin 
syster, som inte hört ifrån M.J. sedan hon åkte till C.V.192  
 
C.V. häktades den 25 oktober men häktningsbeslutet hävdes redan efter en 
vecka. I juni, drygt sju månader senare, lades förundersökningen ned. Trots 
nedläggandet av förundersökningen fortsatte sökandet efter M.J., men utan 
resultat. En tid senare hittades dock ett antal föremål som tillhört M.J. på 
fastigheten där C.V. bodde, varför C.V. i januari 2008 kom att anhållas på 
nytt. Även denna gång försattes C.V. på fri fot endast några dagar senare.193    
 
Polisens utredning fortgick, med C.V. som fortsatt huvudmisstänkt, men utan 
att några avgörande resultat uppnåddes. Avsaknaden av resultat ledde till att 
en begäran inkom till Rikskriminalpolisen om stöd genom bevisprovokation. 
                                                
191 Ågren (2011/12) s. 920.; NJA 2011 s. 638 (på s. 639).   
192 NJA 2011 s. 638 (på s. 639).  
193 NJA 2011 s. 638 (på s. 639).  
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Enligt planen skulle polisinfiltratören Mike provocera C.V. till att berätta var 
kroppen fanns.194 Planen blev verklighet och provokationen kom att innefatta 
löften om ekonomisk ersättning samt en falsk bild av att C.V. stod under ett 
indirekt hot av kriminella om han inte medverkade.195 Under det första mötet 
mellan C.V. och Mike förnekade C.V. efter Mikes frågor att han hade några 
uppgifter att lämna, vilket ledde till att polisen bestämde sig för att pressa 
C.V. hårdare. Med anledning därav kontaktades C.V. utanför sin bostad av 
två poliser förklädda till öststatsmedborgare. Av rädsla för dessa kontaktade 
C.V. samma dag Mike varpå de träffades igen. Under en bilfärd pekade en 
drogpåverkad C.V. ut den plats på fastigheten där M.J. låg och berättade att 
han ensam dödat och grävt ner hennes kropp i en gödselstack på gården.196 
Den utpekade platsen undersöktes med anledning av uppgifterna och man 
fann då kroppen förpackad i plastsäckar. Fyndet ledde till att C.V. häktades 
på sannolika skäl misstänkt för mord.197  
 
Tingsrätten bedömde att C.V. lämnade uppgifter till Mike till följd av en 
polisprovokation. Gällande provokationen uttalade tingsrätten endast att 
frågan om sådana uppgifter kan tillåtas som bevisning i en svensk 
brottmålsprocess har prövats och besvarats jakande i ett tidigare 
hovrättsavgörande. Omständigheterna i hovrättsmålet påminde om det 
aktuella målet, varför tingsrätten beslutade att bevisningen skulle tillåtas.198 
Tingsrätten dömde därför C.V. för mord enligt lagstiftningen som gällde vid 
brottet, till fängelse i tio år.199   
 
Hovrättens bedömning kom att skilja sig från tingsrätten, då den ägnade 
betydligt större utrymme åt betydelsen av provokationen. Hovrätten 
hänvisade till förarbetsuttalande och praxis från svenska domstolar och 
Europadomstolen, vilket applicerades på det aktuella målet. Vid en samlad 
bedömning fann hovrätten att kombinationen av de åtgärder som vidtagits 
under bevisprovokationen innebar oproportionerliga påtryckningar mot C.V. 
Dessa medförde en kränkning av C.V:s rätt att inte avslöja att han gjort sig 
skyldig till brott samt mot rätten att inte uppge bevisning som avslöjar egen 
brottslighet. Hans rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR hade 
därför kränkts.200 Däremot ansågs inte rätten till en rättvis rättegång ha blivit 
oåterkalleligen undergrävd. Detta motiverades med att inom ramen för det 
svenska systemet med fri bevisprövning hade C.V. haft möjlighet att i 
efterhand ifrågasätta provokationen och den där tillkomna bevisningen. 

                                                
194 NJA 2011 s. 638 (på s. 639). 
195 Ågren (2011/12) s. 921. 
196 NJA 2011 s. 638 (på s. 639 f).  
197 Ågren (2011/12) s. 921. 
198 NJA 2011 s. 638 (på s. 644).  
199 NJA 2011 s. 638 (på s. 648). 
200 NJA 2011 s. 638 (på s. 652). 
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Vidare hade provokationen i huvudsak dokumenteras varför den varit möjlig 
för domstolarna att granska under prövningen av målet. Det fanns dessutom 
annan bevisning än den som var en följd av provokationen varför C.V:s 
muntliga uppgifter inte tillmättes något avgörande bevisvärde. I likhet med 
tingsrätten fann hovrätten därför att C.V. gjort sig skyldig till mord. 
Straffvärdet sattes till tio år men med stöd av 29 kap. 5 § 8 BrB sänktes straffet 
med 30 % och påföljden bestämdes till sju år fängelse.201      
 
C.V. överklagade domen till HD och yrkade i första hand att domstolen skulle 
ogilla åtalet för mord.202 Inledningsvis bör kommenteras att även HD i likhet 
med underrätterna benämnde den aktuella provokationen som en 
bevisprovokation. HD hade därför att avgöra om bevisprovokationen skulle 
påverka bedömningen i brottmålet och att det ytterst ankom på domstolen att 
beakta C.V:s rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR. I det 
avseseendet skulle även vägas in hur bevisningen hade framskaffats.203  
 
Med hänvisning till Europadomstolens praxis, menade HD att i rätten till en 
rättvis rättegång ligger att en misstänkt inte behöver uttala sig eller lämna 
annan information som är belastande för den misstänkte. Ifall 
bevisprovokationen genomfördes på ett sätt som strider mot denna rätt att tiga 
och inte belasta sig själv, påverkar det bedömningen av det rättvisa i 
rättegången. Däremot menade HD att bedömningen enligt artikel 6 ska 
omfatta förfarandet som helhet snarare än enskilda inslag.204 Med fortsatt 
hänvisning till Europadomstolens praxis konstaterade HD att bevisning som 
provocerats fram kan åberopas utan att det strider mot artikel 6, men att 
bevisningen då måste ställas i relation till övriga utredning. Bevisningen som 
framkommit genom sådana okonventionella metoder, och utan sedvanliga 
garantier för den enskildes rättssäkerhet, måste bedömas med extra stor 
försiktighet.205     
 
Vidare konstaterade HD att en förutsättning för att kunna bedöma om 
rättegången som helhet varit rättvis är att försvaret har haft möjlighet att 
ifrågasätta den framprovocerade bevisningen och därmed kunnat framföra 
motbevisning samt att domstolen haft bra förutsättningar för sin 
bevisvärdering. Det sistnämnda förutsatte att åklagaren lagt fram uppgifter 
om syftet och genomförandet av provokationen. För bevisningens värde 
menade HD att av stor betydelse för helhetsbedömningen är om den 
anklagade befunnit sig i en särskilt pressande situation med allvarliga 

                                                
201 NJA 2011 s. 638 (på s. 653 f). 
202 NJA 2011 s. 638 (på s. 654).  
203 NJA 2011 s. 638 (på s. 658). 
204 NJA 2011 s. 638 (på s. 658). 
205 NJA 2011 s. 638 (på s. 659). 
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påtryckningar.206 Om övrig bevisning är otillräcklig för bifall skulle, enligt 
HD, användandet av otillbörliga påtryckningar ytterst kunna leda till att en 
fällande dom inte kan meddelas enligt artikel 3 EKMR om förbudet mot 
tortyr, eftersom bevisningen då inte kan åberopas. Om de otillbörliga 
åtgärderna är mindre allvarliga men kan innebära kränkning av artikel 6, kan 
kränkningen dock komma att påverka påföljdsbestämningen.207 
Sammanfattningsvis konstaterade HD att det därför ytters blir en fråga om att 
bedöma det rättvisa i rättegången ur ett helhetsperspektiv. Det ska därmed 
beaktas om otillbörliga åtgärder förekom under bevisprovokationen.208      
 
Efter dessa generella konstateranden gick HD vidare med att bedöma 
bevisprovokationen i det aktuella målet. Bevisprovokationen ansågs av 
omständigheterna i målet ha skapat en påtagligt hotfull situation vilket lett till 
att C.V. av rädsla provocerats att lämna uppgifter som starkt talade till hans 
nackdel, vilket därmed ansågs otillbörligt. Uppgifterna han lämnat tillmättes 
därför ett mycket lågt bevisvärde. Domstolen konstaterade dock att åtalet 
även till stor del stöddes av annan bevisning än den som framkommit genom 
provokationen. Av betydelse för helhetsbedömningen var vidare det faktum 
att försvaret kunnat granska bevisningen och åberopa egen bevisning vilket 
därmed gav domstolarna bra förutsättningar för bedömandet av utredningen 
som helhet. Vid en sammantagen bedömning ansåg HD att det otillbörliga 
inslaget i bevisprovokationen inte skulle påverka ansvarsfrågan varför C.V. 
dömdes för mord. I likhet med underrätterna bedömdes straffvärdet till tio års 
fängelse men vid straffmätningen togs hänsyn till de otillbörliga 
påtryckningarna. Genom hänvisning till 29 kap. 5 § 8 BrB ansågs en 
straffrabatt om 20 % vara motiverat, men då C.V. endast överklagat 
hovrättens dom i ansvarsdelen kunde inte fängelsestraffet skärpas. Straffet 
fastställdes därmed till sju års fängelse.209      
 
 

6.2 Doktrin 
Avgörandet ovan är ett av få fall där frågan om vilken straffrättslig betydelse 
en provokation kan få handlar om eventuella straffrättsliga konsekvenser för 
den provocerade, när provokationen syftat till och bestått i att provocera fram 
bevisning för ett redan begånget brott. Det handlar om fall av 
bevisprovokation som ofta i sig anses tillåtet. Problematiken har inte 
behandlats till lika stor grad som brottsprovokation i rättskällorna. Med 
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anledning härav skrev Ågren en artikel med syftet att utreda under vilka 
förutsättningar rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR kan anses 
ha blivit kränkt med anledning av att polisen använt sig av så kallad 
bevisprovokation samt vad den rättsliga följden blir för den provocerade i 
sådana fall.210   
 
Med utgångspunkt i målet ställde sig Ågren frågan om den rättsliga 
argumentationen gällande fall då provokationen lett till att den provocerade 
begått ett brott som denne annars inte skulle ha begått, på samma vis kan föras 
vid situationen då den provokativa åtgärden syftat till och lett till att provocera 
fram bevisning för ett redan begånget brott. Det konstateras att frågan om den 
provokativa åtgärdens benämning och metodens förenlighet med gällande 
regler inte är det avgörande. Istället ska bedömningen ske utifrån en 
helhetsbedömning.211 
 
Avgörande för bedömningen av den rättsliga följden vid förekomsten av en 
provokativ åtgärd är alltså inte etiketteringen utan hur åtgärden rent faktiskt 
har genomförts i det enskilda fallet. Det sagda innebär att tillvägagångssättet 
vid en normalt tillåten provokation är av betydelse för bedömningen av om 
en kränkning skett av artikel 6 EKMR. Av den anledningen behöver 
domstolen inte i huvudsak ta ställning till huruvida provokationen ska anses 
tillåten eller otillåten. Rätten till en rättvis rättegång kan alltså ha blivit 
oåterkalleligen undergrävd även vid en bevisprovokation, som i sig kan anses 
tillåten, som en indirekt följd av att bevisning har provocerats fram på ett 
ytterst otillbörligt sätt.212  
 
Metoden för provokationen och sättet som bevisningen har införskaffats på 
är vid bedömningen av om artikel 6 har kränkts dock inte de enda 
omständigheterna att ta i beaktning. Även om rättssäkerhetsskäl motiverar att 
framprovocerad bevisning tillmäts ett lågt bevisvärde behöver inte detta 
ensamt leda till att rätten till en rättvis rättegång har kränkts. I 
helhetsbedömningen som görs ska därför även tas i beaktande huruvida det 
finns annan bevisning, om den provocerade fått möjlighet att bemöta den 
framprovocerade bevisningen samt om domstolen har goda möjligheter att 
värdera bevisningen i sin helhet.213   
 
Följden av att otillbörliga åtgärder förekommit och påverkat det rättvisa i 
rättegången under bevisprovokationen, liknar i flera avseende rättsföljden vid 
en brottsprovokation. I första hand ska bevisvärdet påverkas i lindrande 
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riktning. Detta kan till sin yttersta spets leda till att det finns anledning att 
överhuvudtaget inte lägga bevisningen till grund för en fällande dom. I andra 
hand ska hänsyn tas vid bestämmande av påföljd. Det senare förutsätter en 
fällande dom där det kan finnas särskilda skäl att döma lindrigare i enlighet 
med 29 kap. 5 § 8 BrB.214  
 
 

6.3 Delanalys 
Efter att ha studerat den något knapphändiga praxis gällande rättsföljden av 
en bevisprovokation kan det snabbt konstateras att det är alldeles för simpelt 
att hävda att bevisprovokationer alltid är tillåtna. Bedömningen är svårare än 
så och kräver att en helhetsbedömning görs i det enskilda fallet. Det 
avgörande för den rättsliga följden är alltså hur bevisprovokationen rent 
faktiskt har genomförts och om bevisningen inhämtats på ett ytterst 
otillbörligt sett. Om så är fallet kan alltså även en bevisprovokation strida mot 
rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR.  
 
För den enskilde som utsätts för en bevisprovokation är det naturligtvis av 
stor vikt för tillvaratagandet av dennes rättigheter att bedömningen inte ska 
fästa särskilt stor vikt vid etiketteringen. Det skulle i sådana fall vara vara allt 
för enkelt för den brottsutredande myndigheten att sätta en subjektiv 
benämning på åtgärden, varpå den provocerades rättigheter riskerar att 
kränkas. Det är därför rimligt att även andra, mer objektiva, kriterier vägs in 
i bedömningen.  
 
Praxis visar att domstolarna inledningsvis tillmäter den framprovocerade 
bevisningen lågt bevisvärde. Detta synes bero på att risken är överhängande 
att den provocerade lämnat uppgifterna av rädsla och att dessa uppgifter 
senare starkt talar till den provocerades nackdel. Om provokationen har 
skapat en påtagligt hotfull situation för den provocerade, är detta 
omständigheter som givetvis inte ska vara till nackdel för denne. I rätten till 
en rättvis rättegång ingår rätten att inte behöva lämna information som är 
belastande för en själv. Av stor vikt för domstolens bedömning är därför 
förekomsten av annan bevisning än den som framkommit genom 
provokationen. I NJA 2011 s. 638, som redogjordes för ovan, var just 
stödbevisning en stor anledning till varför bevisprovokationen inte ansågs så 
otillbörlig att den skulle påverka ansvarsfrågan.    
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Andra objektiva kriterier som måste beaktas av domstolen vid bedömningen 
är om den provocerade har fått möjlighet att bemöta bevisningen som 
provocerats fram samt om domstolen genom detta haft en god möjlighet att 
värdera bevisningen i dess helhet. Ur ett rättighetsperspektiv för den enskilde 
är det naturligtvis av stor vikt för det rättvisa i rättegången att allt som 
åberopas mot den misstänkte får bemötas. Jag har dock svårt att se att detta 
kravet inte efterlevs i svenska domstolar, varför just det kriteriet sällan borde 
vålla några bekymmer. Dock kan det ske, vilket även visade sig i 
resningsavgörandena som redogjordes för i avsnitt 5.2.1.2 och därför är det 
bra att HD väljer att framhäva kriteriet som en bedömningsgrund. Det sagda 
tyder alltså på att i likhet med vid genomförandet av en brottsprovokation, 
kräver praxis att även bevisprovokationer dokumenteras väl så att samtliga 
rättens aktörer är väl införstådda med vad som skett och vad som provocerats 
fram.  
 
Vad jag dock finner anmärkningsvärt är rättsföljden som verkar vara gällande 
rätt vid bevisprovokationer. I domen öppnar HD upp för möjligheten att det 
ibland kan finnas skäl att frångå huvudregeln om den fria bevisprövningen. 
Situationen som skulle kunna aktualisera ett sådant utfall är om den 
avgörande bevisningen framskaffats med otillbörliga påtryckningar i strid 
med tortyrförbudet i artikel 3 EKMR och det i övrigt saknas tillräcklig 
stödbevisning. I sådana fall får bevisningen inte åberopas vilket skulle kunna 
leda till att en fällande dom inte kan meddelas. Dessvärre uttalade sig HD inte 
om situationen då det inte alls finns någon annan bevisning än den 
otillbörliga. Det är därför inte säkert att bevisningen i sådana fall ska ses som 
en bristande materiell straffbarhetsbetingelse som vid brottsprovokationerna. 
Jag instämmer därför med Ågren och menar att det snarare verkar handla om 
att bevisningen ska ses som ett rättegångshinder och som därför ska avvisas, 
även om målet i sin helhet trots det ska prövas.215 Det sagda innebär då att en 
fällande dom inte kan meddelas eftersom bevisningen har avvisats. 
Osäkerheten kring hur situationen ska behandlas kan därför tänkas motivera 
ett klargörande från HD.  
 
Om de otillbörliga inslagen är mindre allvarliga och därför inte anses kränka 
artikel 3 kan istället artikel 6 ha kränkts vilket därmed kan komma att påverka 
påföljdsbestämningen. Det sagda förutsätter dock en fällande dom. Om så är 
fallet kan det finnas särskilda skäl som talar för att döma till lindrigare påföljd 
i enlighet med 29 kap. 5 § 8 BrB. Situationen avspeglar sig i det ovan 
redogjorda avgörandet där HD kom fram till att bevisprovokationen innehållit 
ett otillbörligt inslag. Det otillbörliga hade dock inte varit allvarligt nog för 
att en kränkning av artikel 3 skulle anses föreligga varför ansvarsfrågan inte 

                                                
215 Jfr Ågren (2011/12) s. 924. 



 66 

påverkades och den tilltalade dömdes för mord. Även om det inte framgår av 
domskälen, måste avgörandet dock tolkas som att HD ansett de otillbörliga 
inslagen i provokationen varit allvarliga nog för att leda till en kränkning av 
artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång. Det ansågs därför ha funnits 
särskilda skäl för att döma till ett lindrigare straff med stöd av 29 kap 5 § 8 
BrB, varpå straffet sattes ned med två år. Eftersom det tidigare saknats ett 
tydligt klargörande av hur följden av bevisprovokationer ska behandlas i 
svensk rätt, är det något beklagligt att HD inte tog tillfället i akt och mer 
tydligt motiverade varför en straffnedsättning om just 20 % ansågs tillräcklig 
i målet. Dessutom görs inget ställningstagande av HD huruvida det finns 
möjligheter och i så fall under vilka förutsättningar som en bevisprovokation 
ytterst kan leda till att påföljdseftergift meddelas med stöd av 29 kap. 6 § BrB.  
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7 Avslutande reflektioner 
I inledningskapitlet framgick att uppsatsens syfte är att beskriva och analysera 
behandlingen av brotts- respektive bevisprovokation i svensk rätt i 
förhållande till rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR. För att nå dit 
definierades, i avsaknad av lagreglerade definitioner, de båda begreppen för 
att därefter kunna undersöka gränsdragningen mellan dem båda i domstolens 
praktiska tillämpning vad gäller den provocerades ansvar. Resultatet av det 
sagda skulle därefter analyseras i förhållande till Europadomstolens praxis 
och EKMR.216  
 
Eftersom de båda begreppen saknar lagreglerade definitioner fanns det för 
den fortsatta framställningen behov av att tidigt formulera allmänt vedertagna 
definitioner med hjälp av praxis, förarbeten och doktrin. Detta gjordes i 
uppsatsens kapitel 3. Redan efter att begreppen definierades stod det klart att 
det rent begreppsmässigt ofta är svårt att göra en gränsdragning mellan brotts- 
och bevisprovokation. En anledning till detta är att en provokativ åtgärd 
många gånger kan innefatta inslag av såväl brotts- som bevisprovokation. 
Vidare konstaterades att det trots detta ofta lite slarvigt sägs att 
brottsprovokation är otillåtet medan en bevisprovokation är tillåten. En sådan 
gränsdragning mellan de båda är dock alldeles för bristfällig och 
otillfredsställande. Det avgörande för bedömningen huruvida provokationen 
är tillåten eller inte är istället hur det rent faktiskt har genomförts i det enskilda 
fallet. Detta gäller för såväl brotts- som bevisprovokation, varför 
benämningen i sig är relativt intetsägande. 
 
Med anledning av det sagda är det tydligt att det behövs andra kriterier för att 
terminologiskt särskilja dem båda begreppen. I kapitel 3 framställdes två 
teorier från olika författare om hur detta ska gå till. För att särskilja de båda 
åtgärderna menade Axberger att bedömningen ska grunda sig i vad åtgärderna 
syftar till att uppnå. Om åtgärden syftar till att frambringa bevisning om ett 
pågående eller redan begånget brott är det tal om en bevisprovokation. Om 
syftet med åtgärden istället är att lagföra den provocerade för gärningen som 
denne provocerats till att begå, handlar det om en brottsprovokation. Som 
framgick i avsnitt 3.4 ställer jag mig dock kritisk till att använda åtgärdens 
syfte som avgränsningskriterium. Det är bara provokatören som med säkerhet 
kan bestämma syftet med åtgärden varför denne fritt skulle kunna benämna 
provokationen efter eget intresse och på så vis möjligen kringgå något som 
annars skulle anses otillåtet. Jag instämmer därför mer i den andra teorin som 
framförts av Asp. Hans metod bygger på att, istället för att förlita sig på 
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subjektiva bedömningar, hänföra provokationen till varje enskild brottslig 
gärning. Om provokationen leder till att någon förmås att begå ett brott, ska 
det betraktas som en brottsprovokation i förhållande till det brottet. Om 
provokationen däremot leder till bevisning om ett tidigare begånget brott är 
det istället tal om en bevisprovokation i relation till detta brott. En stor 
anledning till varför jag anser detta vara en bättre metod för att särskilja 
begreppen är för att provokativa åtgärder, som nämndes tidigare, ofta 
innefattar såväl brotts- som bevisprovokation. Genom Asps metod blir det 
lättare att studera varje enskild del av den provokativa åtgärden, för att 
därefter bedöma tillåtligheten i dessa.217   
 
Svenska domstolars behandling av provokativa åtgärder samt bedömningen 
av den provocerades ansvar är helt baserad på Europadomstolens praxis och 
EKMR. Av denna anledning fanns det ett kronologiskt syfte med att börja 
med att behandla konventionsrätten för att därefter studera hur väl svensk rätt 
stämmer överens med denna. I kapitel 4 gjordes därför en relativt utförlig 
redogörelse av den praxis som är framstående gällande hanteringen av 
provokativa åtgärder. Avgörandena som redogjordes för riktar främst in sig 
på frågan huruvida rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 har blivit kränkt. 
Europadomstolen tar alltså ställning till om förfarandet som helhet varit 
rättvist i den mening som artikeln avser. Det sagda innebär att domstolen inte 
i huvudsak tar ställning till utredningsmetoderna som sådana. Men även om 
Europadomstolens avgöranden inte primärt är inriktade på under vilka 
förutsättningar och när provokativa åtgärder får användas, går det ur 
domstolens uttalanden att se ett mönster över vad som krävs för att ett 
framprovocerat brott ska få lagföras. Dessa uttalanden borde därför även i hög 
utsträckning kunna vara vägledande för under vilka förutsättningar svenska 
brottsutredande myndigheter kan använda sig av provokativa åtgärder.  
 
I fråga om brottsprovokation konstaterades tidigt att Teixeira de Castro mot 
Portugal är det vägledande avgörandet i Europadomstolens praxis. I senare 
avgöranden hänvisas det återkommande till detta, även om domstolen i de 
senare avgörandena utvecklat sina resonemang för att tydligare klargöra vad 
som gäller. Domstolen inleder flera av bedömningarna med att trycka på 
vikten av att proportionalitetsprincipen efterlevs. I kampen mot den grövre 
och organiserade brottligheten krävs ibland att andra metoder än de 
sedvanliga utredningsmetoderna används, men dessa måste hållas inom vissa 
gränser. Den enskildes rättigheter får alltså inte offras enbart i syfte att klara 
upp svårutredd brottslighet, varför provokativa åtgärder ska användas med 
viss restriktivitet samt säkerställa tillräckliga skyddsgarantier för den 
enskilde. Proportionalitetsprincipen måste därför ses som fundamental och en 
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bedömning av om denne efterlevts verkar vara ett krav som de inhemska 
domstolarna måste följa.  
 
Vidare läggs i avgörandena stor vikt vid frågan huruvida provokatören aktivt 
provocerat och därigenom verkat för att brott ska begås eller ifall 
provokatören endast agerat passivt och utan påtryckningar. Bedömningen 
grundar sig alltså i en annan omständighet som måste ses som fundamental, 
om brottet skulle ha begåtts även om provokationen aldrig hade ägt rum. Att 
frågan är av stor vikt är tydligt då den är ständigt återkommande i domstolens 
praxis. Det måste därför ses som märkligt att domstolen inte på ett tydligt sett 
uttalat sig om hur den bedömningen ska ske. Naturligtvis är det en fråga som 
inte går att besvara utan stora betänkligheter. Det måste dock tolkas som att 
domstolen hävdar att det krävs klara bevis som tyder på brottet ändå kommer 
begås, men vid en eventuellt annan tidpunkt, plats och med andra personer. I 
annat fall skulle bedömningen snarare rikta in sig på den misstänktes person. 
En person med ett brottsligt förflutet skulle då löpa avsevärt högre risk att 
utsättas för en brottsprovokation än en person som saknar kriminellt förflutet. 
En sådan ordning kan inte domstolen ha åsyftat, eftersom den skulle leda till 
att oskyldighetspresumtionen undermineras. I Teixeira de Castro-målet 
nämnde domstolen flera aspekter som inte talade för att han besatt en brottslig 
vilja innan provokationen, bl.a. att han inte förekom i något brottsregister, han 
var inte misstänkt för brott samt att befattningen han tog med narkotikan inte 
sträckte sig utöver den mängd som polisen efterfrågade. Domstolens 
uttalanden måste därför innebära att det ställs höga krav på bevisning som 
visar att personen på förhand besuttit en brottslig vilja och att personen varit 
benägen att begå brottet även i avsaknad av provokationen.  
 
Ett ytterligare krav domstolen ställer upp i sina avgöranden är att de nationella 
domstolarna inte får basera sin avgöranden enbart på uppgifter från 
provokatörerna. Det ställs alltså upp ett krav på annan form av stödbevisning, 
även om inga närmre förtydliganden om vad det innebär görs. Tydligt är 
åtminstone att domstolen vill undvika en ”ord mot ord-situation”. Dessutom 
krävs erforderlig dokumentation av åtgärdens syfte och genomförande. Detta 
motiveras av domstolen med att den provocerade ska ges tillräckliga 
möjligheter att bemöta den framlagda bevisningen och kunna komma med 
motargument.  
 
Slutsatsen gällande brottsprovokationer är alltså att det redan på förhand 
måste föreligga brottsmisstankar mot den som utsätts för provokationen, 
samtidigt som provokatören inte på något sätt, aktivt och med påtryckningar, 
får verka för att brottet ska begås. Vidare ställs ett krav på stödbevisning samt 
tillräcklig dokumentation. Om det efter domstolens bedömning av förfarandet 
som helhet konstateras att provokatören faktiskt provocerat fram ett brott som 
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annars inte skulle ha begåtts, innebär det att den provocerade redan från 
början definitivt berövats rätten till en rättvis rättegång, varför brott mot 
artikel 6 föreligger.  
 
Något annorlunda blir bedömningen vid förekomsten av bevisprovokationer. 
Inledningsvis konstaterades att frågan om det rättsliga ansvaret för personer 
som utsatts för bevisprovokationer har behandlats mer sparsamt i 
Europadomstolens praxis. Avgörandet som får ses som ett av de mer talande 
inom konventionsrätten är Allan mot Förenade Konungariket. I målet 
konstaterade domstolen att även om artikel 6 stadgar rätten till en rättvis 
rättegång, så ger artikeln inget svar om vilken bevisning som är tillåten. Detta 
då bevisning anses vara en nationell angelägenhet att reglera. Det domstolen 
därför prövade, och som domstolar har att pröva i mål rörande 
bevisprovokationer, är huruvida förfarandet som helhet varit rättvist, vilket 
inbegriper sättet som bevisningen inhämtats på.  
 
I det nämnda målet hade den misstänkte konsekvent nekat till anklagelserna. 
Dessutom hade han på sin försvarares inrådan valt att inte uttala sig under 
förhör. Med anledning av detta konstaterade domstolen att i rätten till en 
rättvis rättegång ingår även rätten till tystnad och att inte avslöja egen 
brottslighet. Målet hade bl.a. föregåtts av ljud- och bildinspelningar i 
fängelsets besöksutrymme samt den misstänktes cell. Dessa inspelningar 
ansåg domstolen inte med säkerhet strida mot kraven i artikel 6. Det hela 
tycks motiveras av att samtalen som förkommit mellan Allan och hans 
flickvän respektive medtilltalade ansågs frivilliga. Den information som 
Allan lämnade vid samtalen ansågs därför inte framtvingad. Dessutom hade 
hans försvar möjlighet att framföra motbevisning och föra argument om 
bevisningens tillförlitlighet. Det sagda innebär alltså att Europadomstolen 
tycks tillåta relativt integritetskränkande ljud- och bildinspelningar, i 
förhållande till artikel 6, så länge uppgifterna som framkommer lämnats utan 
tvång samt att försvaret haft tillräcklig möjlighet att ifrågasätta bevisningen.  
 
Förutom inspelningarna placerades en informatör i Allans cell med uppdrag 
att provocera fram bevisning om mordet Allan var misstänkt för. Domstolen 
konstaterade att rätten till tystnad blir effektivt underminerad i fall en 
misstänkt luras till erkännande som inte framkommit under polisförhör då den 
misstänkte på försvarets inrådan valt att utnyttja sin rättighet. Det är dock 
samtliga omständigheter i målet som är avgörande för bedömningen av om 
rätten till tystnad försvagats till den grad att det innebär en kränkning av 
artikel 6. Domstolen uttalade här några bedömningsgrunder som var 
avgörande för den samlade bedömningen i det aktuella fallet. Det 
konstaterades att det påstådda erkännandet som lämnats till informatören inte 
hade lämnats spontant. Istället hade informatören genom påtryckningar lett in 
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samtalen till att handla om mordet. Detta hade skett på ett sätt som kunde 
liknas vid ett polisförhör men utan nödvändiga skyddsgarantier, såsom 
närvaro av försvarare, som garanteras vid ett formellt polisförhör. 
Informationen som inhämtades på detta sätt ansågs därför inhämtad i strid 
med Allans vilja, varför användandet av informationen i rättegången 
påverkade hans rätt till tystnad samt att inte avslöja egen brottlighet. Det 
sagda innebär därmed att bevisprovokationer av aktuellt slag kan accepteras 
så länge inte samtalet som föranlett bevisningen kan liknas vid ett förhör. 
Slutsatsen som kan dras av detta är alltså att den stora skillnaden mellan 
inspelningarna och användandet av informatören är frivilligheten i den 
lämnade informationen. I inspelningarna rörde det sig om frivilliga samtal, 
om än utan vetskapen att det spelades in, medan informationen lämnades till 
informatören först efter förhörsliknande påtryckningar.218  
 
Efter genomgången av konventionsrätten och dess praxis riktade kapitel 5 in 
sig på hur brottsprovokationer behandlas i svensk rätt. Detta för att senare 
kunna analysera förenligheten med EKMR. Det har tidigare konstaterats att 
precis som i konventionsrätten spelar praxis en stor roll även i den svenska 
hanteringen av brottsprovokationer.  För svenskt vidkommande har NJA 2007 
s. 1037 en central roll då avgörandet förändrade rättsläget i Sverige till det nu 
gällande. Argumenten som framfördes av HD var i flera fall hämtade från 
Teixeira de Castro mot Portugal, varför svensk rätt får anses ha anpassats till 
följd av Europadomstolens klargöranden.   
 
Som konstaterades i avsnitt 5.3 var svenska domstolar tidigare restriktiva med 
att beakta förekomsten av brottsprovokationer. Även om provokationer 
förekom långt tidigare var det först i NJA 1985 s. 544 som HD för första 
gången uttalade möjligheten att beakta provokationen som grund för 
strafflindring. Inställningen var dock fortfarande restriktiv och det krävdes 
uppenbart otillbörliga omständigheter. Sedan avgörandet har restriktiviteten 
minskat. Fram till avgörandet NJA 2007 s. 1037 beaktades alltså provo-
kationen vid straffmätningen och kunde ytterst leda till påföljdseftergift. Med 
avgörandet kompletterade dock HD denna lösning med en lösning som 
innebar att behandla provokationen som en bristande materiell 
straffbarhetsbetingelse och lämnade därför åtalet utan bifall. Att HD valde att 
införa en sådan ordning måste, som sagts ovan, innebära att domstolen 
tolkade Europadomstolens avgörande Teixeira de Castro mot Portugal som 
att artikel 6 EKMR kräver att åklagaren ska kunna underlåta åtal, men om 
detta inte görs ska de nationella domstolarna ha en möjlighet att avbryta 
förfarandet.  
 

                                                
218 Se avsnitt 4.5.  
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Att HD valde denna lösning förefaller rimligt. Asp hävdade dock att 
straffmättningslösningen kombinerad med möjligheten till påföljdseftergift 
vore tillräckligt, samt att denna lösning även skulle kunna få genomslag redan 
på åtalsnivån. Problemet med Asps resonemang är dock Europadomstolens 
uttalande om att Teixeira de Castro redan från början definitivt berövats 
rätten till en rättvis rättegång. Om så är fallet är det ur rättssäkerhetssynpunkt 
av stor vikt för den enskilde att åklagaren kan underlåta åtal eller att 
domstolen kan avbryta rättegångsförfarandet. Detta eftersom straffmätnings-
lösningen, som Asp menade räcker, dessutom kräver en fällande dom. Asps 
lösning verkar snarare förutsätta att förfarandet ska slutföras i sin helhet och 
att beaktandet av konventionsbrottet endast ska ske i påföljdsdelen. Om den 
enskilde redan från början definitivt berövats rätten till en rättvis rättegång 
genom en otillbörlig provokation måste en rättssäker rättsordning erbjuda en 
lösning där den provocerade inte ska behöva lägga sina förhoppningar till att 
påföljdseftergift meddelas genom en fällande dom. Det rimliga är snarare att 
konventionsbrottet föreligger redan vid åtalets väckande, varför förfarandet 
måste avslutas så snart som möjligt. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det 
därför bra att HD tydligt klargjorde att det kan finnas skäl för åklagaren att 
inte väcka åtal när ett begånget brott föregåtts av en otillbörlig provokation.   
 
I målet konstaterade HD, efter en genomgång av Europadomstolens praxis, 
att den avgörande frågan för helhetsbedömningen av om provokationen skulle 
anses innebära att rätten till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen 
undergrävd, var om infiltratören enbart agerat passivt eller gått därutöver och 
faktiskt provocerat fram ett brott som den provocerade annars inte skulle ha 
begått. I bedömningen tog HD hänsyn till att befattningen inte sträckte sig 
utöver en befattning som ingick som ett naturligt led i det av polisen fingerade 
köpet. Vidare hade befattningen inte något annat syfte än att medverka till 
den framprovocerade överlåtelsen. Det konstaterades även att det faktum att 
provokatören inte var polis inte hade någon betydelse för bedömningen då 
denne handlade helt enligt polisens instruktioner. Avslutningsvis fanns det 
ingenting som visade att de tilltalade skulle ha tagit befattning med den stulna 
tavlan om de inte provocerats till det genom polisens agerande.  
 
Det är tydligt att helhetsbedömningen tog sin utgångspunkt i 
Europadomstolens praxis. Flera av bedömningskriterierna liknar dem som 
uttalats av Europadomstolen. Med detta sagt tål det dock att kommenteras att 
uttalandena om omständigheter som beaktas, i Europadomstolen respektive 
HD, rimligen inte borde ses som en uppräknande lista över nödvändiga 
förutsättningar för att en provokation och den efterföljande rättegången ska 
stå i strid med artikel 6 EKMR. Det sagda innebär att svenska domstolar 
självständigt borde kunna få bedöma vilka förhållanden som är av relevans 
vid bedömningen av om förekomsten av brottsprovokation ska påverka den 
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provocerades ansvar. Detta dock enbart om det sker i en förmånlig riktning 
för den tilltalade så dennes rättigheter inte kränks.  
 
Kort ska även något sägas om riksåklagarens riktlinjer och 
Åklagarmyndighetens RättsPM. Som nämnts tidigare utfärdades dessa 
dokument efter NJA 2007 s. 1037 med syftet att skapa tydliga rutiner för att 
främja en enhetlig, förutsebar och rättssäker tillämpning då provokativa 
åtgärder används under förundersökningen. Genom dessa finns det numera 
interna riktlinjer för hur landets åklagare ska förhålla sig till problematiken 
innan beslut tas om användande och genomförande av provokativa åtgärder. 
Förutsättningarna som listas i dokumenten stämmer väl överens med de 
bedömningsgrunder som Europadomstolen och HD uttalat använt sig av 
under helhetsbedömningarna. Det ska dock sägas att Europadomstolens 
praxis gör skillnad mellan tillåtligheten av provokationen som sådan och 
möjligheten att sedermera lagföra den provocerade. Relativt långtgående 
provokationer tycks därför accepteras så länge staten inte ingriper 
straffprocessuellt mot de personer som begått gärningarna som provocerats 
fram. Därför är det positivt, ur rättssäkerhetssynpunkt, för den enskilde att 
åklagare har dokument som reglerar tillåtligheten och användandet av 
provokativa åtgärder. Även om dokumenten snarare sätter gränser över hur 
långt staten får gå i den brottsutredande verksamheten, är det tydligt att detta 
görs med anledning av att garantera den enskildes rättigheter. Staten med dess 
resurser ska så långt som möjligt använda mer sedvanliga metoder, och får 
aldrig genom provokation riskera att göra den enskilde till en brottsling.219  
 
Avslutningsvis utreddes i kapitel 6 behandlingen av bevisprovokationer i 
svensk rätt. Praxis på området är knapphändig, varför rättsläget på området 
måste slås fast med viss försiktighet. Det avgörande för den rättsliga följden 
vid en bevisprovokation är hur provokationen rent faktiskt har utförts samt 
om bevisningen kan sägas ha inhämtats på ett ytterst otillbörligt sätt. Om så 
är fallet kan bevisprovokationen anses strida mot rätten till rättvis rättegång i 
artikel 6 EKMR.  
 
Inledningsvis kan konstateras att domstolen tillmäter den framprovocerade 
bevisningen ett lågt bevisvärde. Om provokationen har skapat en påtagligt 
hotfull situation för den misstänkte, är risken överhängande att den 
provocerade av rädsla har lämnat uppgifter som senare kan belasta denne 
själv. Rätten att inte behöva lämna information som är belastande för sig själv 
ingår som nämnts ovan i rätten till rättvis rättegång. Istället för den 
framprovocerade bevisningen ska domstolen därför lägga stor vikt vid 
förekomsten av annan bevisning än den som framkommit genom 

                                                
219 Se avsnitt 5.3. 
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provokationen. En annan omständighet som domstolen måste beakta vid 
bedömningen är om den provocerade har fått möjlighet att bemöta 
bevisningen. Detta ställer ett högt krav på att beslut och genomförande av 
bevisprovokationer, i likhet med brottsprovokationer, dokumenteras väl så att 
rätten har möjlighet att värdera bevisningen i dess helhet. För bevisvärdet 
uttalade HD, i NJA 2011 s. 638, att av stor betydelse för helhetsbedömningen 
är huruvida den anklagade befunnit sig i en särskilt pressande situation med 
allvarliga påtryckningar.  
 
Det sagda innebär att svensk praxis gällande bevisprovokationer i hög grad 
stämmer överens med Europadomstolens praxis. De omständigheter som 
uttalats ligga till grund för helhetsbedömningen är nästintill desamma. Vad 
som framstår som det mest centrala för bedömningen av om bevisningen har 
inhämtats på ett ytterst otillbörligt sätt är frivilligheten i lämnandet av 
informationen. Om informationen lämnats spontant och frivilligt visar 
Europadomstolens praxis att relativt integritetskränkande provokationer kan 
tillåtas så länge lämnandet av information inte är påtvingat. Däremot får den 
provocerade inte ha befunnit sig i en särskilt pressande situation där denne 
utstått allvarliga påtryckningar från provokatören. Särskilt allvarligt anses det 
vara om påtryckningarna kan liknas vid ett vanligt förhör, där provokatören 
är den som leder in samtalet på ämnet, men där de nödvändiga 
skyddsgarantierna inte efterlevs.  
 
Rättsföljden vid förekomsten av otillbörliga bevisprovokationer har redan 
behandlats i avsnitt 6.3 och ska därför endast kort beröras här. Det kan 
konstateras att det i förhållande till konventionsrätten är svårt att göra några 
jämförelser om rättsföljden, eftersom Europadomstolen har uttalat att det är 
en nationell angelägenhet att reglera tillåtligheten och hanteringen av 
bevisning. HD har öppnat upp för möjligheten att frångå den fria 
bevisprövningen om den avgörande bevisningen framskaffats med 
otillbörliga påtryckningar i strid mot tortyrförbudet i artikel 3 EKMR. I annat 
fall kan det, om kränkning av artikel 6 föreligger, finnas skäl som talar för att 
döma till lindrigare påföljd i enlighet med 29 kap. 5 § 8 BrB. I avsaknaden av 
klarläggande i denna del är det dock fortfarande oklart huruvida HD anser det 
finnas möjligheter och i så fall under vilka förutsättningar som en 
bevisprovokation ytterst kan leda till påföljdseftergift.220  
 
Gällande uppsatsens frågeställning är slutsatsen att det avgörande för 
bedömningen huruvida provokationen är tillåten eller inte är hur 
provokationen rent faktiskt har genomförts i det enskilda fallet. Såväl brotts- 
som bevisprovokation kan strida mot artikel 6 EKMR, varför benämningen i 
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sig är obetydlig. Bedömningskriterierna som ligger till grund för domstolens 
helhetsbedömning är desamma i såväl HD som Europadomstolen, varför 
svensk rätt är förenlig med EKMR i denna del. Även rättsföljden vid 
förekomsten av brotts- respektive bevisprovokation stämmer väl överens med 
den som Europadomstolen tycks ha förespråkat. Har en person provocerats 
på ett otillbörligt sätt och därmed berövats rätten till en rättvis rättegång ska 
inte en fällande dom kunna meddelas.  
 
Med det ovan anförda kan slutligen konstateras att hanteringen av brotts- och 
bevisprovokationer många gånger är komplex och ofta innefattar svåra 
bedömningsfrågor. De senaste decennierna har dock många av de frågetecken 
som tidigare funnits, om hur förekomsten av provokationer ska beaktas 
gentemot den provocerade, klargjorts och rättsläget idag får anses mer klart 
än på länge. Fortfarande finns dock en del obesvarade frågor i vilka 
klargörande från Europadomstolen och HD är välkomna. Med anledning av 
den utveckling som skett på området, tillsammans med den allt större 
problematiken som den grova organiserad brottslighet för med sig, får tiden 
utvisa hur den provocerades ansvar vid förekomsten av provokativa åtgärder 
kommer att behandlas i framtiden.  
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