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Summary 

The mitigating effect of provocation has for a long time been considered a 

given part of the Swedish as well as other judicial systems. In 1989, a new 

regulation was introduced in the Swedish Penal Code, explicitly confirming 

the mitigating power of provocation, or, as directly translated from the 

regulation, “obviously abusive behaviour”, in the assessment of the penal 

value of a crime. The clues in the legislative history, as to why the principle 

was introduced as law, are, however, not greatly elaborated on; when the 

sanction system was due for reform, its introduction was practically taken for 

granted. The principle was already part of an established practice, although 

the courts have never clearly established on which grounds the evaluation was 

done. The purpose of this essay is to answer the question of why provocation 

ought to be seen as a mitigating factor in the assessment of penal value of a 

crime. In the doctrine that I have studied, I have found a lot of the reasoning 

to be based upon the criminal system’s view on human emotions; whether 

they are inherent to humankind or, rather, instrumental to values learned. I 

have found that Swedish law puts emphasis on a normative, moral judgment.  

   I also dedicate a chapter of the essay to reflection on my conclusion as 

related to the change of direction in penal ideology, from prevention to 

proportion and equivalence, which has taken successfully taken place since 

the first introduction of the Penal Code. Since the mitigating power of 

provocation can be tracked further back than to 1989, my question has been 

whether the change in penal ideology affects my conclusions about the basic 

premises of the regulation of provocation. My conclusion in this part is that 

the mitigating power of provocation cannot be based upon the same 

arguments with a preventionist ideology, as it would be with a proportionalist 

one. To match the first ideology, justice would need to focus mainly on the 

spirit of the perpetrator’s actual state of mind and their risk of being put in a 

similar situation again, whereas the latter does not allow the assessment to 

consider the risk of future crime as a factor. Because of this, focus is shifted 

from the perpetrator to the provocateur and their guilt in the case. 
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Sammanfattning 

Provokationers strafflindrande effekt har länge setts som självklar i såväl det 

svenska som andra länders rättssystem. 1989 infördes en bestämmelse i 

Brottsbalken som uttryckligen bekräftade att provokationer, eller ordagrant 

enligt bestämmelsen ”uppenbart kränkande beteende”, skulle ses som en 

förmildrande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. I 

förarbetet till bestämmelsen utvecklas dock inte skälen för principen i någon 

större utsträckning, utan den togs snarast för given när påföljdssystemet 

skulle reformeras. Även i praxis tycks principen i stort sett ha betraktats som 

underförstådd, utan att domskälen närmare gått in på hur bedömningen skett. 

Syftet med denna uppsats är att svara på frågan varför provokation ska ses 

som en förmildrande faktor vid bedömningen av straffvärdet för ett brott. I 

den doktrin som jag studerat har jag funnit att mycket bygger på vilken syn 

rättssystemet har på mänskliga känslor, om de är inneboende hos vår art eller 

inlärda. Jag har hittat en ganska stark konsensus om att svensk rätt lägger 

tonvikten vid en normativ, moralisk bedömning. 

   Jag ägnar också ett kapitel av uppsatsen åt att reflektera över min slutsats i 

relation till förändringen i straffideologi, från prevention till förtjänst, 

proportionalitet och ekvivalens, som successivt ägt rum sedan Brottsbalkens 

införande. Eftersom provokationens förmildrande verkan går att spåra långt 

längre tillbaka än till 1989, har frågeställningen varit om denna 

straffideologiska ändring har någon inverkan på mina antaganden om 

provokationsbestämmelsens grundvalar. Min slutsats i denna del är att 

provokationers förmildrande verkan svårligen moraliskt kan underbyggas på 

samma sätt med en preventionistisk ideologi som med en proportionalistisk. 

Detta eftersom rättskipningen enligt den första ideologin måste lägga fokus 

på gärningspersonens faktiska sinnelag och dennes risk för att försättas i en 

liknande situation igen, medan det enligt den senare inte är tillåtet att 

överväga framåtblickande skäl, varför fokus flyttas från gärningspersonen till 

provokatören och dennes skuld.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen har sin upprinnelse i tankar om vilken roll våld har i vårt 

samhälle. Som för andra som skrivit om provokation i sina kandidat- eller 

examensarbeten, har hederskultur varit en av grunderna också för mitt 

intresse. Jag intresserar mig också för frågan, då jag tycker mig leva i en tid 

och i ett samhälle, där det inte råder någon konsensus om glåpord och 

gliringars moraliska betydelse. På ena sidan av diskursen syns både en 

växande diskussion om hederskultur, vare sig den är religiös eller sekulär (”Sa 

du något eller?”), och ett större och större ifrågasättande av våld som medel 

för konfliktlösning. På andra sidan har fötts en diskussion om ”psykisk 

misshandel”, en term som jag anser syfta till att flytta diskussionen om såväl 

mobbning och retsamheter i skolan och på krogen, som gaslighting1 och 

manipulation i hemmet, närmare den om fysiskt våld. Jag inser förstås att 

dessa två läger inte nödvändigtvis utkämpar en medveten strid mot varandra, 

men tycker mig ändå se en potentiell konflikt som är värd att belysa. Med 

detta i åtanke har mitt intresse för lagstiftningens inställning till frågan väckts, 

och jag tror att provokation är ett rimligt ställe att börja på. Baserat på de 

rättsprinciper jag känner till efter tre års studier, kan jag föreställa mig 

åtminstone två sätt att motivera provokationers mildrande verkan: 1) 

gärningspersonen kunde inte hejda sig i sin vrede och ska därför komma 

undan lite billigare och 2) provokatören är medskyldig till händelsen och ska 

därför bära en bit av skulden. Jag har inte haft för avsikt att begränsa mig till 

några särskilda brottstyper, även om såväl förarbetena som praxis pekar mot 

att misshandel är det område där provokation oftast förs på tal.  

   Såväl det rättsliga fenomenet provokation, som den svenska bestämmelsen 

om det, har väckt andras intresse före mitt. Flera kandidat- och 

examensuppsatser har tidigare behandlat praxis på området och diskuterat 

problematiken i att låta olika sorters beteenden, exempelvis otrohet, vara 

 
1 En form av psykisk manipulation där information förvrängs för att få offret att tvivla på 

sitt eget minne och sinne.  
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provocerande i lagens mening. Vidare finns det en mer generell och 

internationell filosofisk diskussion om begreppet provokation; vad det 

innehåller och vilka perspektiv på mänsklig känsla och samhälleligt 

inflytande det kan ge uttryck för. Mitt bidrag till området är dels en 

redogörelse för den rättsfilosofiska bakgrunden till den svenska 

provokationsbestämmelsen utifrån lagtext och förarbeten, dels en diskussion 

om bestämmelsens lämplighet ur rättsideologisk synpunkt.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika sätt att motivera 

provokationers strafflindrande verkan. Detta för att senare kunna jämföra 

olika argument med gällande svensk rätt och dra en slutsats om 

provokationsbestämmelsens filosofiska premisser. Ytterligare ett syfte med 

uppsatsen är att diskutera provokationsbestämmelsens förenlighet med den 

straffideologi som gäller för rättskipningen i Sverige.   

1.3 Frågeställningar 

1. På vilken grund vilar regeln om strafflindring vid provokation i svensk 

rätt?  

2. Är den svenska regeln om strafflindring försvarlig i förhållande till 

avståndstagandet från prevention i rättskipningen? 

1.4 Metod och material 

Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod. Materialet jag har använt mig 

av är i första hand Brottsbalken och förarbeten till denna. Jag har också läst 

juridisk och filosofisk doktrin på området provokation. En del av denna har 

befunnit sig på en allmän, principiell nivå medan andra texter behandlat 

provokation ur ett svenskt perspektiv. Doktrinen har jag använt för att skapa 

mig en bild av vilka möjliga sätt som finns för att besvara min första 

frågeställning. Jag har sedan jämfört dessa upptäckter med mitt eget fall, den 

svenska provokationsbestämmelsen, för att slutligen kritiskt diskutera 

bestämmelsens konformitet med gällande straffideologi.  
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1.5 Förtydliganden 

Genom detta arbete har jag använt begreppet ”provokationsbestämmelsen” 

som benämning på 29 kap. 3 § BrB. Jag inser att begreppen provokation och 

det i bestämmelsen valda uttrycket ”uppenbart kränkande beteende” inte 

nödvändigtvis är helt synonyma och har tagit hänsyn till det i min 

framställning. 

   Uppsatsen behandlar till stor del förmildrande omständigheter och 

straffvärde, men i vissa delar av texten har jag behandlat förmildrande 

omständigheter som helt ursäktande. Detta har jag gjort för att förenkla för 

både mig själv och läsaren. Eftersom min diskussion inte på något ställe 

behandlar kvantitativa frågor så tycker jag inte att denna förenkling har någon 

inverkan på resonemangens giltighet.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en introduktion till den svenska 

bestämmelsen om provokation, dess placering i Brottsbalken och vissa 

relevanta aspekter av påföljdssystemet. Jag går också i korthet in på den 

rådande straffrättsideologi som sägs ligga bakom bestämmelsen.  

   Kapitel 3 beskriver den allmänna diskussion som finns kring begreppet 

provokation, såväl i Sverige som internationellt. Jag beskriver framför allt 

olika perspektiv på mänskliga känslor och hur dessa kan påverka lagens 

utformning. 

   I kapitel 4 besvaras frågeställningarna. Först diskuterar jag, utifrån de två 

tidigare kapitlen, hur den svenska provokationsbestämmelsen ska tolkas. Med 

utgångspunkt i mitt svar på denna frågeställning, resonerar jag mig vidare 

fram genom frågeställning 2.  
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2  Rättsläget 

2.1 Bakgrund 

Vid Brottsbalkens införande 1965 fanns endast en bestämmelse om 

påföljdsbestämning, 1 kap. 7 §, med lydelsen ”Vid val av påföljd skall 

rätten, med iakttagande av vad som kräves för att upprätthålla allmän 

laglydnad, fästa särskilt avseende vid att påföljden skall vara ägnad att 

främja den dömdes anpassning i samhället”. I bestämmelsen syns att stort 

utrymme givits åt prevention genom rättskipning, på såväl allmän som 

individuell nivå. Formuleringen fokuserade visserligen mer på 

påföljdsbestämning än straffmätning, men var likväl den enda vägledningen 

för att bedöma både vilka omständigheter hos ett brott som kunde åberopas 

som förmildrande och hur mycket utrymme dessa skulle ges. Den gav 

tydligt uttryck för den attityd till straffmätning som rådde vid tidpunkten, 

nämligen att moraliska bedömningar inte var lämpade för enskilda 

”avlönade funktionärer” att göra.2 

Eftersom allmänpreventiva hänsyn i regel motiverade straff i form av 

fängelse eller böter, medan individualpreventiva ofta motiverade mer 

vårdinriktade insatser, var tillämpningen inte helt okomplicerad.  

   I SOU 1986:14 tog fängelsestraffkommittén avstånd från den ordning 

enligt vilken domstolen skulle mäta ut ett straff utifrån allmänpreventiva 

hänsyn, det vill säga allmän avskräckning och moralbildning.3 

Ställningstagandet motiverades med att denna effekt redan får tillräckligt 

stort genomslag genom de förutbestämda straffskalorna och inte behöver 

någon ytterligare förstärkning.4 Undantaget till detta skulle vara de fall då 

den dömande makten helt generellt, inom den existerande straffskalan, höjer 

medelstraffen för en brottstyp, på grund av att denna blivit vanligare eller 

grövre.5 Sammantaget var dock syftet med straffreformen att befria 

 
2 Se Strahl, SvJT 1957, s. 579.  
3 Se SOU 1986:14 s. 69.  
4 Se SOU 1986:14 s. 69. 
5 Se SOU 1986:14 s. 70. 
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domstolarna från preventionsavvägningar. Individualprevention i form av 

vårdinsatser i samband med fängelse förkastades också av kommittén. Det 

ansågs tvivelaktigt att domstolarna skulle ha förutsättningar att göra 

kvalificerade bedömningar om enskildas behållning av vård och utöver detta 

konstaterades att frihetsstraff alltid har negativa effekter för den dömda, 

oavsett vilken vård som förekommer under avtjänandet.6 Inte heller 

individualprevention i form av avskräckning eller inkapacitering7 hade 

enligt utredningen tillräckligt hög effektivitet för att ges något utrymme vid 

straffmätningen.8  

2.2 Allmänt om straffvärde 

I 29 kap. 1 § 2 st. BrB definieras att relevanta faktorer för bedömningen av 

det konkreta straffvärdet är ”den skada, kränkning eller fara som gärningen 

inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de 

avsikter eller motiv som han eller hon haft”. Uppräkningen var i sin första 

lydelse exemplifierande och tillät utrymme för andra faktorer, däribland 

allmänprevention,9 men är sedan 2010 uttömmande. Ändringen 

genomfördes för att återigen minska utrymmet för allmänpreventiva 

bedömningar, denna gång till obefintlighet.10 Uppräkningen definierar 

också ramarna för tillämpningen av de förmildrande omständigheterna i 29 

kap. 3 §. Bedömningen ska ske på objektiva grunder och det ska endast i 

undantagsfall ha betydelse vem offret är. Av propositionen framgår dock att 

impulshandlingar i regel har lägre straffvärde än mer övervägda, eftersom 

den tilltalades insikt och motiv är relevant för straffvärdet. Det sägs också, 

vid sidan av hur välgenomtänkt brottet varit, att vilket motiv som legat 

bakom har betydelse.11 Här är det alltså inte bara fråga om att mer övervägda 

grunder anses försvårande, utan det kan också vara så att två olika brott som 

 
6 Se SOU 1986:14 s. 71.  
7 Att genom att hålla någon inlåst en längre tid än vad begånget brott motiverar, hindra hen 

från att begå ytterligare brott. 
8 Se SOU 1986:14 s. 71-72.   
9 Se Prop. 1987/88:120 s. 80.  
10 Se Prop. 2009/10:147 s. 13. 
11 Se Prop. 1987/88:120 s. 81.  



 8 

i och för sig ägnats lika mycket moraliskt övervägande eller planering, 

betraktas olika för att det ena motivet anses mer förkastligt än det andra.  

   Även om de nya påföljdsbestämmelserna var tänkta att ta avstånd från 

individualpreventiva hänsyn, ställde sig kommittén positiv till att erkänna 

vissa omständigheter som visserligen är hänförliga till den enskilda 

brottslingen men ändå anses påkallade, nämligen faktorer som kan göra att 

en påföljd bestämd endast efter brottets svårhet skulle framstå som ”orättvist 

hård”.12 Det verkar alltså inte röra sig om att mildra straffet under 

omständigheter som anses göra den åtalade mindre återfallsbenägen, utan 

om en moralisk lättnad. Av denna anledning introducerades begreppsparet 

abstrakt och konkret straffvärde, där det abstrakta straffvärdet motsvarar den 

straffskala som lagstiftaren angivit för en viss brottstyp och det konkreta 

straffvärdet är det värde som domstolen tillskriver ett specifikt brott. Det 

abstrakta värdet är alltså ett uttryck för hur allvarlig en viss brottstyp är i 

jämförelse med andra, medan det konkreta snarare säger något om ett enskilt 

brotts svårhet i jämförelse med andra brott under samma rubricering.13 Detta 

fastställs med hjälp av 29 kap. 1-3 §§ i Brottsbalken.14 Däremot anses inte 

övriga bestämmelser i kapitel 29 påverka straffvärdet. En distinktion kan 

göras mellan två olika skuldbegrepp.15 29 kap. 1-3 §§ behandlar sådan skuld 

som direkt går att förknippa med den brottsliga handlingen och som därmed 

påverkar straffvärdet, medan övriga bestämmelser, exempelvis upprepad 

brottslighet (29 kap. 4 §) eller ungdom (29 kap. 7 §), är faktorer som existerar 

oavsett det begångna brottet.16  

   Också straffrihetsgrunderna i 24 kap. BrB kan sägas omfattas av begreppet 

konkret straffvärde. De är dock ograderade, varför deras tillämplighet alltid 

innebär total ansvarsfrihet. Enligt 29 kap. 3 §, punkt 5 kan strafflindring ske 

”om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.” 

Bestämmelsen syftar till att täcka de scenarion där gränsen för vad som kan 

accepteras inom ramen för någon av frihetsgrunderna precis överskridits, men 

 
12 Se SOU 1986:14 s. 71.  
13 Se Jareborg & Zila (2020(, s. 106. 
14 Se Jareborg & Zila (2020), s. 107. 
15 Se Jareborg & Zila (2020), s. 110. 
16 Se Jareborg & Zila (2020), s. 107. 
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den ansvarsbefriande omständigheten ändå inte kan betraktas som helt 

irrelevant.17  

   Enligt 29 kap. 3 § andra stycket i BrB är det möjligt att vid fastställandet av 

konkret straffvärde, underskrida föreskrivet straffminimum för en viss 

brottstyp, det vill säga det abstrakta straffvärdet. Detta ska dock endast ske i 

undantagsfall och får inte innebära att ett normalsvårt brott i sin kategori 

hamnar utanför föreskriven straffskala.18  

2.3 Uppenbart kränkande beteende 

I 29 kap. 3 § första punkten föreskrivs att det kan innebära en förmildrande 

omständighet vid bedömningen av straffvärdet ”om brottet föranletts av 

någon annans uppenbart kränkande beteende.” Punkten behandlas bara 

mycket flyktigt i propositionen. Det konstateras att den ska tillämpas när 

någon ”retas eller hetsas till att begå brott” och med stor försiktighet.19 Det 

sägs också att den mest beräknats tillämpas vid misshandelsbrott och att en 

varas lättillgänglighet i ett snabbköp inte kan betraktas som provokation till 

stöld.20 Det ankommer på åklagaren att motbevisa åberopade förmildrande 

omständigheter.21 

   2010 byttes rekvisitet grovt kränkande beteende ut mot uppenbart 

kränkande. Syftet med ändringen var att vidga tillämpningsområdet hos 29 

kap. 3 § BrB.22 Utöver större tillämplighet, var ett syfte med ändringen att 

förtydliga att bedömningen ska göras på objektiva grunder, varför ett nytt 

rekvisit ansågs behövas. Borttagande av grovhetsrekvisitet utan ersättning 

ansågs inte vara ett bra alternativ, eftersom det befarades medföra att minsta 

upplevda provokation skulle föranleda en nedsättning av straffet. Kravet på 

uppenbarhet skulle enligt utredningen göra det tydligt att det ankommer på 

rätten att bedöma om en kränkning föregått brottet. Kommittén påpekade 

dock att de inblandades bakgrund och relation till varandra skulle betraktas 

 
17 Se Prop. 1993/94:130, s. 62. 
18 Se Jareborg & Zila (2020), s. 120. 
19 Se Prop 1987/88:120, s. 85.  
20 Se SOU 1986:14, s. 447. 
21 Se Prop 1987/88:120, s. 86. 
22 Se Prop 2009/10:147, s. 1.  
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som relevanta faktorer vid bedömningen. Det konstaterades slutligen att, även 

om inget tröskelkrav på grovhet finns, inte alla kränkningar nödvändigtvis 

skulle få något genomslag vid fastställandet av straffvärdet.23 

2.4 Övriga förmildrande omständigheter 

I 29 kap. 3 § punkt 2 BrB står som förmildrande omständighet då ”den 

tilltalade till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan 

orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande”. Det verkar som 

att vissa sinnesrörelser bland annat inbegriper harm, då starka sådana som 

har sin grund i provokation, primärt ska behandlas under punkt 1. I punkt 2 

anges dock att sinnesrörelsen ska innebära en nedsatt förmåga att kontrollera 

sitt handlande, vilket innebär en skillnad mot punkt 1 som ju saknar ett 

sådant rekvisit. Punkt 3 behandlar ”bristande utveckling, erfarenhet eller 

omdömesförmåga”. Den får dock inte användas generellt för exempelvis 

ungdomar; måttstocken ska utgå ifrån personer jämförbara med den 

tilltalade. Punkt 4 om stark mänsklig medkänsla är tillämplig på till exempel 

barmhärtighetsmord och lär därför inte konkurrera med punkt 1 i särskilt 

många fall, eftersom det skulle kräva att såväl medkänsla som vrede riktas 

mot en och samma person. Punkt 5 hänvisar till kapitel 24 i BrB, där framför 

allt 6 § om excess är intressant i egenskap av omständighet som också hänför 

sig till just straffvärde. Tanken är att punkten ska erbjuda en möjlighet till 

strafflindring i fall där excessen inte helt kan ursäktas.  

 

 
23 Se SOU 2008:85, s. 286–287.  
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3 Provokation och emotion 

Under arbetet med denna uppsats har jag kunnat se vissa uppdelningar av 

grunderna för provokationers förmildrande verkan hos ett brott. Argumenten 

kan för det första kategoriseras som mekanistiska och konstruktionistiska. 

Uppdelningen behandlar egentligen ett bredare ämne, nämligen hur 

människor från alla möjliga sorters intryck skapar och uttrycker känslor. 

Ämnet inbegriper dock provokationer och på dem följande ilska eller ledsnad. 

De svenska begreppen i följande rubriker är tagna från Monica Burmans 

artikel ”Provokation”24, men uppdelningen är från början konstruerad av Dan 

Kahan och Martha Nussbaum.25 Von Hirsch och Jareborg har också gjort en 

kategorisering av olika argument i en artikel skriven strax efter att 

Fängelsestraffkommittén i SOU 1986:14 föreslog införandet av en 

bestämmelse om strafflindring vid provokation, i vilken de konstaterar att 

bedömningen av en provokations strafflindrande effekt, för att vara 

någorlunda konsekvent med ordets allmänna betydelse, både måste ta hänsyn 

till gärningspersonens faktiska ilska och hur rättfärdigad denna är.26 I detta 

kapitel kommer jag redogöra för de två emotionsmodellerna och hur dessa 

hänger samman med de olika argument som kan användas till 

provokationsbestämmelsens försvar. 

3.1 Det mekanistiska synsättet 

Grunduppfattningen av känslor enligt ett mekanistiskt tankesätt är att de är 

”inneboende och naturliga krafter hos människor”. De är frikopplade från 

förnuft och intelligens och delas därför av alla människor.27 När någon 

upplever en emotion betraktas denna som nästan helt, den mänskliga naturen 

åsido, vara orsakad av yttre faktorer.28 Modellen vinner hävd eftersom den 

stämmer väl överens med hur många upplever känslor, nämligen som 

 
24 Se Burman (2010). 
25 Se Kahan & Nussbaum (1996).  
26 Se Von Hirsch & Jareborg (1986), s. 437 
27 Se Burman (2010), s. 106–107.  
28 Se Kahan & Nussbaum (1996), s. 279.  
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sensationer som sköljer över en, ibland helt oönskade och till synes oförenliga 

med ens intellektuella tankeliv vid samma tillfälle, och ofta mycket starka på 

sätt som skiljer sig från de tankar vi resonerar oss fram till inom ramen för 

vårt förnuft.29  

   En hänvisning till konformitetsprincipen, det vill säga det möjliga faktum 

att gärningspersonen på grund av sin upprördhet inte haft förmåga att rätta sig 

efter lagen, är en grundläggande princip i svensk straffrätt.30 I detta fall går 

den ut på att gärningspersonen ska klandras mindre, eftersom hens förmåga 

att lägga band på sig och följa lagen, på grund av upprördhet är nedsatt. Enligt 

detta synsätt kan en nedsättning av straff motiveras antingen med argumentet 

att en person som blivit provocerad bortom sans och egen viljestyrka, är 

mindre farlig för gemene man, eller med att ett straff bara är måttligt effektivt 

mot okontrollerade handlingar, jämfört med överlagda.31  

   Von Hirsch och Jareborg menar dock att konformitetsprincipen inte räcker 

för att förklara hela provokationsbegreppet. Principen tar endast hänsyn till 

gärningspersonens sinnestillstånd vid brottstillfället, men inte till varför hen 

är upprörd. Detta innebär att vilken sorts vrede som helst, exempelvis ilskan 

som kommer av att slå tån i ett bordsben, skulle kunna motivera strafflindring. 

En sådan tolkning står dock i stark kontrast mot såväl ordet provokation, som 

den i lagen valda formuleringen ”någon annans uppenbart/grovt kränkande 

beteende”. Det måste finnas någonting som begränsar bestämmelsens 

tillämpning till sådan vrede som uppstått till följd av någon annans agerande, 

en normativ bedömning av vad som är kränkande beteende och inte.32 

3.2 Det konstruktionistiska synsättet 

Den konstruktionistiska modellen bygger på premissen att våra emotioner 

beror på vilket värde vi tillskriver olika intressen. När vi blir arga för att någon 

kastar glåpord efter oss, är detta till följd av att någonting vi värderar högt, i 

detta fall troligen rykte, heder eller något liknande värde skadas. Emotioner 

 
29 Se Kahan & Nussbaum (1996), s. 280. 
30 Se Asp, Ulväng, Jareborg (2013), s. 271.   
31 Se Kahan & Nussbaum (1996), s. 305-306. 
32 Se Von Hirsch & Jareborg, 1986), s. 438. 
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är uttryck för värderingar, framtagna genom resonerande och social 

interaktion.33 

   Det skulle alltså kunna sägas att en provocerad gärningsperson kan agera 

som hen gör för att skydda ett eget intresse och att hen inte av själva 

kränkningen utan av underlåtenhet att agera på den, skadar ett intresse som 

kanske inte är fundamentalt men fortfarande beaktansvärt. Vad som skiljer 

detta scenario från de i vilka 24 kap. BrB kan tillämpas, är, utöver att 

gärningspersonen inte är utsatt för något angrepp mot sin eller någon 

närståendes hälsa, att hen inte kan stoppa provokationen genom att agera - 

den har ju redan ägt rum vid tidpunkten för eventuell motgärning. Von Hirsch 

och Jareborg exemplifierar med otrohet; en bedragen man förväntas kanske i 

vissa kulturer döda sin frus älskare och kommer annars utsättas för samhällets 

förakt. Oavsett hur förkastlig den vägledande normen är, kommer den i det 

enskilda fallet påverka gärningsmannen avsevärt. Givetvis kan inte 

rättssystemet lägga sig platt för normer som inte står i lagen, men kanske 

måste det ändå ha med dem i beräkningen av straffvärdet för att behålla sin 

kredibilitet. Det kan dock lätt ifrågasättas vid hur många provokationsbrott 

som gärningspersonen har agerat för att skydda sitt anseende jämfört med för 

att hen känt sig kränkt.34 Uppenbarligen tänker långt ifrån alla medvetet i 

termer om anseende när de bemöter en kränkning, men betyder detta att de 

inte alls gör det? Det skulle i så fall betyda att vissa kränkningar och glåpord 

har en inneboende, oundvikligen upprörande effekt. Men om detta är sant, att 

vissa uppträdanden är till naturen upprörande, varför ska domstolen ta hänsyn 

till de inblandades bakgrund och relation?  

   Om emotioner har sitt ursprung i värderingar kan de också utvärderas 

moraliskt. Nedsättning av straff motiveras därför lämpligen med att brottet 

begåtts till följd av en vrede som i sig är rättfärdigad. Om vi som samhälle ser 

ett värde i att människor blir arga då de utsätts för en oförrätt, bör vi också 

skapa förutsättningar för denna rätt att kunna utövas. När någon agerar i 

nödvärn tillåter rättssystemet ett visst mått av överdrivet agerande, excess.35 

 
33 Se Kahan & Nussbaum (1996), s. 285. 
34 Se Von Hirsch & Jareborg (1986), s. 439–440. 
35 Se 24 kap. 6 § BrB 
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Detta för att gärningspersonen i en pressad situation där hen inte helt hinner 

överväga sina handlingsalternativ, ska våga vidta en åtgärd tillräcklig för att 

freda sig trots att detta inte sker på skonsammast möjliga sätt.36 Samhället 

sätter härmed ett värde i människors självbevarelsedrift. På liknande sätt kan 

kanske hävdas att vrede över att ha utsatts för en oförrätt är nyttig och att den 

som inte låter sig bli arg när hen blir utsatt för en uppenbar kränkning lider 

av låg självkänsla. Om det är så att vissa uttryck för ilska därmed är både 

accepterade och önskvärda, bör rättssystemet, likt ovan, visa att de har en 

moralisk betydelse, genom att en gärningsperson som i alla fall haft goda skäl 

för att vara arg inte klandras lika hårt som en person som saknat goda skäl för 

att vara arg.37 I en situation där offret för en provokation uttryckt sin ilska för 

mycket för att helt kunna ursäktas är beteendet fortfarande oacceptabelt, men 

inte i sin helhet utan bara till den del som det överskrider vad samhället 

accepterar som ett uttryck för den fullt accepterade impulsen att göra något.  

   Med ett konstruktionistiskt synsätt går det alltså att föreställa sig i huvudsak 

två sätt att motivera straffvärdenedsättning. Det första, mer extrema, är att en 

person som agerar på en provokation gör det i ett medvetet försök att skydda 

sitt anseende. Detta argument kräver inte att provokationen och brottet 

befunnit sig särskilt nära varandra i tid, eller att gärningspersonen varit 

upprörd. Dess svaghet är att det framställer den provocerade människan som 

mycket beräknande och känslokall.  

   Det andra argumentet bottnar också i viljan att skydda samma intresse, men 

här konstateras även att de flesta människor inte resonerar fullt så nyanserat i 

stundens hetta och att rättssystemet behöver skapa marginaler för frustrerade 

felberäkningar. Detta argument kan betraktas som en hybrid mellan 

mekanistik, i bemärkelsen att vi ibland inte kan hejda oss från att reagera på 

vissa gärningar eller repliker, och konstruktionism, i bemärkelsen att vissa 

känslouttryck är önskvärda. 

 
36 Se Johansson m.fl., Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 24 kap. 6 §, Juno. 
37 Se Von Hirsch & Jareborg (1986), s. 441. 
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4 Analys 

4.1 På vilken grund vilar den svenska 
regeln om strafflindring vid 
provokation?  

Att betrakta provokation, eller uppenbart kränkande beteende, som ett skäl 

för att sänka straffvärdet hos ett brott kan ha flera grunder. I common law-

doktrin läggs tyngdpunkten på gärningspersonens sinnestillstånd, men det 

finns, som jag beskrivit ovan, också argument för att istället lägga tonvikten 

vid provokationens skadlighet i samhället.  

4.1.1 Straffvärde 

Det går inte att analysera bestämmelsen om provokation utan att också 

diskutera begreppet straffvärde, vilket framför allt definieras i 29 kap. 1 § 

BrB. Bestämmelsen syftar till att förklara enligt vilken måttstock straffvärde 

ska mätas, och beskriver därmed också vad som i ett kränkande beteende är 

relevant. De objektiva omständigheterna, skada, kränkning och fara, är tänkta 

att motsvara de värden som skyddas av de enskilda brottsbeskrivningarna.38 

Subjektiva omständigheter är också relevanta för straffvärdet.39 

Formuleringen avsikter och motiv, anser jag kan tyda på både en mekanistisk 

och en konstruktionistisk syn; mekanistisk eftersom mindre uppsåt ska 

straffas mildare, konstruktionistisk eftersom olika motiv som inte 

nödvändigtvis är olika mycket övervägda, kan tillmätas olika värde.  

4.1.2 Orättvist hårt  

I motiveringen av samtliga förmildrande omständigheter uttrycks att de ska 

ge möjlighet att mildra de straff som annars, mot bakgrund av 

omständigheterna, hade framstått som orättvist hårda. Vad betyder detta? 

Genom det mekanistiska synsättet kan provokationens förmildrande verkan 

motiveras med antingen 1) att en person som agerar i vredesmod löper mindre 

 
38 Se Prop. 1987/88:120, s. 80. 
39 Se kapitel 2.2 
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risk att begå brott igen och straff är ineffektivt för att förebygga ytterligare 

brottslighet av impulsiv karaktär, eller 2) att ingen ska hållas ansvarig för 

brott begångna bortom den fria viljan.40 Alternativ 1 är otänkbart eftersom 

preventionshänsyn inte ska ha någon inverkan på rättskipningen. Alternativ 2 

verkar vid en första anblick betydligt mer attraktivt, eftersom 

gärningspersonens skuld i fall av okontrollerat ursinne nog mycket väl skulle 

kunna betraktas som mindre.  

4.1.3 Uppenbarhet 

Jag anser dock att uppenbarhetsrekvisitet helt utesluter en mekanistisk 

bedömning. Om känslor faktiskt är frikopplade från tankar och värderingar, 

och värderingarna hos en människa inte anses ha något inflytande på 

provocerat agerande, går det att kalla en provokation för uppenbar? För att 

något ska vara uppenbart kränkande måste krävas att fler än den provocerade 

instämmer om att det är kränkande, troligen behöver en förmodad majoritet 

av befolkningen (med kunskap om omständigheterna) kunna instämma. Men 

hur kan någon hävda att en kränkning är uppenbar om hen inte får använda 

sitt förnuft för att motivera det (då blir det ju genast konstruktionistiskt)? Det 

verkar enligt mig omöjligt att fälla en kommentar om någontings uppenbarhet 

utan att samtidigt erkänna antingen att 1) samhället har kommit överens om 

att det är uppenbart eller 2) det är en mänsklig känsla så stark att alla direkt 

känner igen sig. Alternativ 1 innebär att ge upp tanken om mekanistik medan 

alternativ 2 ger bestämmelsen ett alldeles för smalt tillämpningsområde. 

Dessutom erkänner lagstiftaren, genom att konstatera att de inblandades 

bakgrund och relation kan ha betydelse för bedömningen, att kravet på 

universalitet inte är så högt som jag beskrivit i alternativ 2. Det rör sig alltså, 

av bestämmelsens ordalydelse att döma, om en konstruktionistisk bedömning 

av omständigheterna i svensk rätt.  

   Detta kan jämföras med den tidigare formuleringen, grovt kränkande 

beteende. Grovt innebär, precis som uppenbarhetskravet, ett kvalificerande 

rekvisit och underkänner, precis som uppenbarhetskravet, en viss mängd av 

 
40 Se Kahan & Nussbaum (1996), s. 302–303. 
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beteenden som i och för sig skulle kunna betraktas som kränkande. 

Grovhetsrekvisitet saknar också, precis som uppenbarhetsrekvisitet, någon 

särskild hänvisning till gärningsmannens faktiska vrede. Jag anser dock att 

detta rekvisit, till skillnad från uppenbarhet, är mindre kontroversiellt 

eftersom det trots allt underkänner vissa uppenbara kränkningar. Det slår fast 

att vissa kränkningar helt enkelt inte kan tillåtas ha något inflytande alls på 

straffvärdet. Fortfarande är bedömningen till synes kvantitativ snarare än 

kvalitativ, så det finns ingen given hierarki mellan olika sorters 

provokationer. Rent språkligt tycker jag att grovhetsrekvisitet vittnar om en 

moraliskt mindre renlärig bestämmelse; vissa provokationer är helt enkelt så 

triviala, att de helt enkelt inte ska ges någon inverkan på straffvärdet, oavsett 

hur självklara de är. Jämför detta med de provokationer som underkänns av 

uppenbarhetsrekvisitet. Dessa saknar inte inverkan i den bemärkelsen att de 

är för milda, utan snarare för att deras provocerande innebörd inte kan bevisas 

eller är för liten för att mätas med domstolens medel. De är inte i sig utan 

betydelse, utan faller bort på grund av domstolarnas ofullkomlighet (Låt säga 

att utomhustemperaturen sjunker med 0,1 °C. enligt grovhetsrekvisitet är 

skillnaden utan betydelse – det är fortfarande varmt nog för att göra allt som 

kunde göras innan. Enligt uppenbarhetsrekvisitet är ändringen visserligen 

relevant, men samtidigt konstateras dels att termometerns visare darrar lite, 

dels att det är omöjligt för blotta ögat att på en termometer som är skalad från 

-50 °C till 50 °C se en så liten förändring.)  

   Den svenska rätten har inte anslutit sig till en lika mekanistisk syn på 

provokationer och reaktioner, som gjorts enligt common law-traditionen. Den 

senare tar fasta på ”impaired volition” – nedsatt viljeförmåga, vilket innebär 

att gärningspersonen får strafflindring inte för att hen haft ett moraliskt 

godtagbart skäl att begå brott, utan för att hen inte gjort det av fri vilja.41 En 

moralisk bedömning av handlingsskälen måste med ett sådant synsätt bli 

överflödig, eftersom det inte förutsätts att gärningspersonen själv har agerat 

enligt någon moralisk måttstock. Visserligen krävs i common law också att 

en ”reasonable man” skulle ha agerat likadant, men detta rekvisit har enligt 

 
41 Se Burman (2010), s. 110.  
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Burman bara en underordnad roll i relation till den grundläggande 

principen.42 I den svenska bestämmelsen saknas ett uttryckligt krav på 

bristande viljeförmåga. Vägen från uppenbart kränkande beteende till 

brottslig handling går inte via en bedömning av gärningspersonens förmåga 

till självbehärskning, utan via frågeställningen: Är kränkningen tillräckligt 

uppenbar för att motivera en sänkning av kravet på självbehärskning? Om 

svaret är ja, kommer en större andel av brottet betraktas som förlåtligt, i 

princip oberoende av gärningspersonens upprördhet.  

4.1.4 Sinnesstämning 

I 29 kap. 3 § BrB finns, förutom uppenbart kränkande beteende, fyra andra 

förmildrande omständigheter. Jag anser att särskilt punkt 2 är intressant i 

sammanhanget, då den på vissa sätt är lik punkt 1. En tolkning av relationen 

mellan punkt 1 och 2, är att särskilt starka sinnesrörelser som följer av en 

provokation passar bättre in i punkt 1 än 2, men alltså inte kan uteslutas ur 

någon av punkterna, varför det kanske kan tänkas att lagkommentarens 

författare också i punkt 1 föreställt sig ett outtalat rekvisit i form av stark 

sinnesrörelse. Exakt vad det innebär är svårt att veta, men själva termen för 

åtminstone mina tankar i en något mer mekanistisk riktning. Hur är det 

lämpligt att tolka relationen mellan de två punkterna? Av förarbetena framgår 

att punkterna bara är tänkta att vara exemplifierande och betraktas som de 

viktigaste faktorerna för straffmildringsbedömningen. Med detta i åtanke 

skulle det inte vara alltför långsökt att lagstiftaren helt enkelt särskilt har velat 

poängtera just provokationens förmildrande verkan. Jag tycker inte att 

exemplifierande listor nödvändigtvis måste avkrävas samma systematik som 

uttömmande, eftersom de inte fyller samma syfte. En uttömmande lista ska 

tydligt avgränsa omständigheterna, rekvisit för rekvisit, medan en 

exemplifierande ska vara ett hjälpmedel för att urskilja bestämmelsens syfte. 

I fallet 29 kap. 3 § är det därför inte otänkbart att flera punkter går in i 

varandra, där lagstiftaren funnit det viktigt att vissa sorters fall särskilt 

betonas och rangordnas över andra. Bestämmelsen kan alltså läsas som att av 

 
42 Se Burman (2010), s. 110.  
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alla tänkbara orsaker till en sinnesrörelse, är just provokation extra viktigt att 

beakta. Det går att tänka sig att provokationsfall, vid ett avskaffande av 

punkten 1, kommer kunna flyttas över till punkt 2 i 29 kap. 3 §. Denna punkt 

föreskriver en bedömning med mindre betoning på den normativa 

bedömningen, eftersom den inte uttryckligen är begränsad till sinnestillstånd 

som orsakats av någon annan, utan också självförvållade tillstånd.43  

4.1.5 Tidsaspekten 

Jag har i kapitel 3.2 beskrivit hur rättssystemet, ur moralisk synvinkel, kan 

motivera provokationers förmildrande verkan. I jämförelsen mellan två 

personer som begått samma brott, bör den bestraffas något mildare, som haft 

rätt att vara upprörd. Reaktionen behöver inte vara proportionerlig till 

provokationen – straffet ska ju bara mildras, inte försvinna helt.  

Problemet med jämförelsen mellan provocerat brott och excess, är att 29 kap. 

3 § inte är helt lik 24 kap. 6 §. I den senare bestämmelsen föreskrivs att 

gärningspersonen, för att excess ska kunna åberopas, ska ha befunnit sig i en 

pressad situation.44 Berättigad vrede, å andra sidan, behöver inte 

nödvändigtvis ha dessa egenskaper. excessbestämmelsen vinner hävd på 

grund av människans ofullkomlighet och bristande förmåga att tänka klart i 

pressade situationer. Von Hirsch och Jareborg hävdar, i kontrast till det, att 

vrede, för att berättiga vedergällning, inte måste vara känslomässig eller 

”färsk”; dess bärare kan mycket väl gå och grubbla över sina känslor en längre 

tid utan att för den skull vara upprörd, för att vid nästa träff med sin plågoande 

låta den mynna ut i handling.45 En sådan tolkning tycker jag är långt ifrån 

självklar om den endast utgår från ordet provokation, men desto närmare till 

hands jämförd med ”uppenbart kränkande beteende”. Om vredesuttrycket 

inte behöver ske i stundens hetta, kort efter att kränkningen ägt rum, blir det 

dock betydligt svårare att hänvisa till en gärningspersons oförmåga att 

bedöma var gränsen för acceptabel vedergällning går. Det blir tydligt att 

gärningspersonen kan ursäktas även om hen haft tid på sig att överväga sina 

 
43 Se Lernestedt (2010), s. 267.  
44 Se Johansson m.fl., Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 24 kap. 6 §, Juno. 
45 Se Von Hirsch & Jareborg (1986), s. 440. 



 20 

handlingsalternativ. Men om gärningspersonen haft tid på sig till 

övervägande, bör hen då komma lindrigare undan efter att ha valt ett felaktigt, 

brottsligt alternativ? Och om så inte är fallet, utan gärningspersonen anses 

behöva ha handlat i stundens hetta, är det verkligen lämpligt att analysera ett 

impulsivt handlande med moralisk måttstock? Jag tolkar resonemanget som 

att gärningspersonen, i dessa fall, i godan ro haft möjlighet att överväga 

förkastligheten i provokationen hen utsatts för, men inte för den skull måste 

ha klart för sig hur hen ska möta den; att någon hunnit analysera 

provokationen hen utsatts för, behöver inte innebära att hen också vet hur hen 

ska reagera på den.   

4.2 Är Sveriges provokationsbestämmelse 
förenlig med gällande straffideologi? 

Som jag ovan anfört har preventionshänsyn successivt förvisats från svensk 

rättskipning. Att i domstolen göra en individualpreventiv bedömning av en 

gärningspersons förutsättningar till återanpassning i samhället har 

konstaterats vara nästintill omöjligt och dessutom ineffektivt, eftersom längre 

internering i princip alltid har en negativ effekt på den dömda, oavsett vilka 

vårdinsatser som ges under tiden. Allmänprevention har också försvunnit från 

rättskipningssammanhang, dels eftersom det ansågs att de abstrakta 

straffskalorna redan tydliggjorde samhällets syn på olika brotts svårhet och i 

detta var avskräckande nog, dels för att det ansågs orättvist att använda 

enskilda brottslingar för att statuera exempel till allmänheten. 

Provokation har betraktats som en förmildrande omständighet sedan långt 

innan denna ändring i straffrättsideologi ägde rum. Dess kodifiering har inte 

motiverats särskilt väl i förarbetena, utan lagstiftaren har i stort sett nöjt sig 

med att hänvisa till att regeln redan existerar. Eftersom den svenska 

straffideologin på rättskipningsnivå genomgått en stor förändring från 

prevention till proportion tycker jag att det finns anledning att ställa frågan 

om det fortfarande, ideologiskt, finns utrymme för 

provokationsbestämmelsen i sin nuvarande form, utan att framåtblickande 

hänsyn tvingas in i bedömningen av straffvärdet. Jag har nämligen under 



 21 

arbetets gång fått uppfattningen att den provokationsbestämmelse som finns 

i Brottsbalken på flera sätt är framåtblickande.  

   Det står alltså klart att lagstiftaren inte längre vill se preventionsargument 

användas vid rättskipningen, men gäller detta bara den uttryckliga 

användningen av sådana resonemang, eller har domstolarna också en viss 

skyldighet att undvika uppfostrande formuleringar? Att domskäl har en viss 

prejudicerande verkan på allmänheten är ett faktum som inte bara rör 

provokation utan fall från alla delar av rättssystemet, och det går nog inte att 

undvika med mindre än att mycket av den förutsebarhet och tydlighet som vi 

värdesätter i rättskipningen går förlorad. Men det finns alltså en möjlig 

intressekonflikt mellan å ena sidan kravet på transparens – och detta krav har 

särskilt poängterats som ett skäl för straffrättsreformen 1989, då 

provokationsbestämmelsen infördes – och å andra sidan avståndstagandet 

från prevention i rättskipningen. I de flesta fall är det nog inte hela världen att 

denna intressekonflikt existerar. Troligen har det konkreta straffvärdet i 

enskilda fall förhållandevis liten roll jämfört med det abstrakta i fråga om 

allmän avskräckning och uppfostran, och brottsrubriceringen behandlar, i 

jämförelse med straffvärdebedömningen, mer objektiva faktorer.46 

   Svensk lag ger alltså uttryck för att det inte finns någon provokation som är 

för liten för att beakta och ställer sig här inför ett vägskäl; antingen måste 

lagstiftaren gå med på att gärningspersonens sinnelag vid brottet saknar 

betydelse, eller så måste lagstiftaren säga att minsta lilla provokation kan 

innebära känsloutslag hos någon. Här bör påminnas om att vi fortfarande bara 

vill mildra straffvärde och inte frikänna gärningspersonen helt och hållet. Hen 

kan alltså redan vara påverkad av andra faktorer som ökar våldsbenägenheten, 

moraliskt sunda eller inte, men oavsett det tycker jag det ligger en stor 

värdering i att låta varje storlek av provokation ha inflytande. 

Uppenbarhetsrekvisitet är i sig självt moralbildande. Att det saknas ett 

formellt tröskelvärde för en provokations grovhet, samtidigt som bevisbördan 

för att provokation ej är för handen ligger på brottsoffret (provokatören), 

skapar incitament för gärningspersonen att helt schablonmässigt åberopa 

 
46 Se Jareborg & Zila (2020), s. 78, 110. 
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bestämmelsen, trots att hen inte nödvändigtvis varit särskilt arg. Jag är av 

uppfattningen att det finns beteenden som är uppenbart kränkande utan att 

vara grovt kränkande. När ett fyra år gammalt barn räcker ut tungan till någon 

är detta utan tvekan för att retas. Beteendet är uppenbart kränkande men inte 

på långa vägar grovt. Innan 2010 hade ett sådant beteende troligen inte fått 

någon inverkan på straffvärdebedömningen, men efter är det desto osäkrare. 

Konsekvensen blir att bedömningen av om ett beteende är kränkande, sker 

oberoende av hur kränkt mottagaren är. Prejudikatet blir alltså universellt 

tillämpligt. 

   Denna vördnad om moralisk konsekvens är utan tvekan ett 

ställningstagande i framåtblickande riktning, men innebär det automatiskt att 

den fungerar preventivt? Jag anser det. Om jag beter mig på ett sätt som enligt 

tidigare praxis är uppenbart kränkande kommer visserligen mitt eget straff 

inte påverkas, eftersom jag som provokatör inte begått något brott, men 

gärningspersonens straff kan påverka mig nog så mycket. Detta är särskilt 

tydligt mot bakgrund av de fall där otrohet och separation har betraktats som 

kränkande av domstolen. Preventionen verkar inte mot brottsligheten, utan 

mot det kränkande beteendet, men är det verkligen bättre? Enligt förarbetena 

till 1989 års straffmätningsreform, ansågs det dels vara orättvist mot enskilda 

brottslingar att i praxis statuera exempel för samhällets syn på en viss 

brottstyp, dels för ovetenskapligt och hänsynslöst att i enskilda fall försöka 

förebygga en gärningspersons fortsatta brottslighet. I och för sig har inte 

prevention avvisats som ett rimligt skäl för lagstiftning, utan bara för 

rättskipning. Kanske innebär inte heller provokationsbestämmelsen någon 

preventiv effekt mot våldsbrott, utan prevention av kränkande beteenden.  

   Provokationsbestämmelsen är, ur provokatörens perspektiv, inte helt olik 

formatet för kriminalisering i svensk rätt. Den som X döms till Y. Likheten 

består i att bestämmelsen, precis som andra straffbud, inte väger in hur offret 

känner inför att bli ofredad; åtalet väcks ju oftast i allmänhetens intresse. 

Domen faller kanske inte så hård på provokatören i en dispyt mellan 

främlingar, men desto hårdare när provokationen skett i en nära relation och 

provokatören riskerar att träffa gärningspersonen igen, kanske fortare än vad 

som annars hade varit fallet. Vi vet att kränkande beteenden kan förekomma 
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i relationer, av förarbetets påpekande om att de inblandades relation har 

betydelse.47 Men den största inverkan är ändå inte på individen, utan på den 

breda allmänheten. Ett uttalande om att det på en provokation följande brottet 

är förståeligt skiljer sig avsevärt från att säga att brottet, i sken av 

gärningspersonens upprörda sinnelag, är förståeligt. Jag tror att den senare 

formuleringen anses mindre attraktiv att åberopa, eftersom strafflindringen 

kommer på bekostnad av det egna förståndet. 

4.3 Slutsatser 

Jag har under detta arbete fått uppfattningen att den svenska bestämmelsen 

om provokation bygger den grundläggande premissen att människor måste få 

gå i försvar när de utsätts för kränkande beteende. En värld där den 

provocerade inte alls agerar är inte önskvärd. Bestämmelsen blir mot 

bakgrund av detta en form av excessbestämmelse, behövlig då den 

provocerade haft rätt att reagera, men gjort det på ett oförsvarligt sätt. Med 

detta resonemang är den konstruktionistisk, eftersom den av människan 

förväntar sig vissa reaktioner genom att benämna dem som förståeliga.  

   Bestämmelsen innehåller i sin nuvarande form flera värderande yttringar 

som tyder på ett framåtblickande och på sätt och vis preventivt perspektiv. 

Den första uppmuntrar oss att besvara kränkningar, även om vi genom det 

riskerar att tappa fattningen. Även en mycket mild provokation kan verka 

straffnedsättande, hur absurt det än skulle vara att tappa fattningen av den. 

Detta lär enligt mig leda till att bestämmelsen oftare åberopas och att 

prejudikat på området får ett mycket brett tillämpningsområde. De preventiva 

effekterna är visserligen säkert en bieffekt av proportionalitetssträvandet och 

lagstiftaren har aldrig lovat att utrota sådana, utan bara att själv inte nyttja 

dem i sin argumentation. Jag tycker dock att det måste finnas en strävan mot 

att inte bara hålla sig neutral till, utan också att till viss del motverka 

preventiva prejudikat.  

   All strafflagstiftning är i någon mån inskränkande och vinner sitt 

existensberättigande ytterst genom att de är medel för ett tryggare samhälle. 

 
47 Se Prop. 2009/10:147 s. 44. 
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Så länge den svenska provokationsbestämmelsen till övervägande del är 

normativ, vilket jag anser att den är, finns det alla anledning att kritiskt 

granska den på samma sätt. Detta innebär att för varje prejudikat som 

behandlar vad som är ett uppenbart kränkande beteende, reflektera över vem 

eller vad som ska skyddas genom att motverka det.  
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