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Sammanfattning 

 

I rättsfallet RH 2010:62 uppkom frågan om hur vissa av rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 

regler om förhör förhåller sig till sådana dolda, polisiära spaningsmetoder som innebär att 

någon vilseleds att avslöja uppgifter om egen brottslighet. Ifrågavarande regler i RB är för-

bundna med vissa processuella rättigheter och ställer upp skydd mot inkvisitoriska förhörsme-

toder. I en viss mening kan sådana spaningsmetoder som nu är fråga om sägas innebära ett 

slags kringgående av reglerna i fråga. Det rör sig om två rättsområden som, sett till hur rätts-

läget idag ter sig, svårligen kan förenas. I grunden rör det sig om en avvägning mellan utred-

ningsintresset, den misstänktes intresse av att kunna ianspråkta sina rättigheter och den fria 

bevisprövningens princip. 

 

Den gränsdragningsproblematik som varit föremål för undersökningen kan ytterst sägas ha sin 

grund i den osäkerhet som omger förhörsbegreppet. Begreppet i fråga lämnar nämligen ett 

inte obetydligt tolkningsutrymme. En strikt tillämpning av förhörsreglerna skulle innebära att 

de ”samtal” mellan polisens provokatörer och personer skäligen misstänkta för brott, som 

företas under infiltrationsoperationer, vore att betrakta som förhör i lagens mening. I så fall 

skulle polisens infiltratörer nödgas iaktta de regler som uppställts till skydd för förhörsobjek-

tet. Det kan med fog hävdas att detta i sin tur skulle omöjliggöra ett effektivt genomförande 

av sådana operationer. 

 

Det är således svårigheten att tolka begreppet förhör som i första hand ger upphov till pro-

blemkomplexet. Olägenheten av att inte kunna förklara förhållandet mellan de båda rättsom-

rådena förstärks ytterligare av det faktum att polisen saknar uttryckligt lagstöd för metoderna i 

fråga. Att lagstifta om metoderna har dock visat sig vara en svår uppgift. Det kan vidare kon-

stateras att rättskällorna inte ger något klart utslag i frågan hur gränsen ska dras. 

 

Problemet får konsekvenser inte bara för den brottsmisstänktes möjligheter att tillvarata sina 

intressen, utan även för polis och åklagare som har att genomföra operationerna. Att genomfö-

randet av provokativa metoder präglas av rättslig osäkerhet, tillsammans med det faktum att 

en felaktig tillämpning av lagen för tjänstemännens del kan resultera i åtal för tjänstefel och 

liknande, ter sig problematiskt ur arbetsmiljösynpunkt. 
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    Förkortningar 
 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

FUK Förundersökningskungörelsen (1947:948) 

HD Högsta Domstolen 

JK Justitiekansler eller JK-beslut 

JO Justitieombudsman eller JO-beslut 

JT Juridisk Tidskrift 

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd I 

PF Polisförordningen (1998:1558) 

PL Polislagen (1984:387) 

PLB Processlagberedningen 

Prop. Proposition 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

RPS Rikspolisstyrelsen 

RåR Riksåklagarens riktlinjer 

RättsPM   Rättspromemoria 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

TR Tingsrätterna 

TrF Trafikförordningen (1998:1276) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Natten mot den 17 maj 2005 sätts Clarion Hotel i Gävle i brand. 140 hotellgästers liv, liksom 

hotellkomplexets ekonomiska värde av 150 miljoner kronor, är i fara. Ytterligare 45 personer 

boende i kvarteret samt en nattreceptionist bedöms ha svävat i livsfara den natten.  

 

Huvudmannen, en krogägare vars verksamhet gått dåligt, misstänks av polisen för att ha an-

stiftat branden. Motivet är den konkurrenssituation som föranlett att huvudmannens verksam-

het gått med förlust. Vittnesmål talar om att huvudmannen velat sabotera Clarion Hotel i syfte 

att locka fler gäster till sin egen krog. 

 

En annan man, också verksam inom restaurangbranschen, blir under sommaren 2005 miss-

tänkt för att mot betalning ha anlagt branden. Mannen har bland annat fångats på övervak-

ningskameror nära järnvägsstationen efter det att branden anlades. Utredningen har dock kört 

fast. För att bryta dödläget utarbetas en plan vilken leder till att polisens ” uc-operatörer”
1
 

under sommaren 2009 genomför en bevisprovokation mot den misstänkte mannen, i syfte att 

stärka eller avfärda brottsmisstankarna mot denne. Metoderna, som senare ska komma att bli 

föremål för polemik, visar prov på en förbluffande kreativitet och kan närmast beskrivas som 

spektakulära. Ett psykologiskt spel utvecklar sig mellan polisens operatörer och den brotts-

misstänkte mannen, som under händelsernas gång varken inser eller ens anar att han är på väg 

att fastna i spindelns nät. 

 

Operationen tar sin början under en fotbollsresa till England, vilken den misstänkte tror sig ha 

vunnit av en slump. I själva verket är ”vinsten” bara det inledande skedet i polisens plan, och 

under resan lyckas en uc-operatör etablera en kompisliknande relation till den misstänkte. Det 

hela bär vidare till Amsterdam, där den misstänkte förleds att tro att polisens infiltratörer, till-

lika fiktiva bolagsföreträdare, har för avsikt att anställa honom i deras bolag. Den misstänkte 

blir snart införstådd i att vissa delar av verksamheten ”inte tål dagens ljus”. När uc-

operatörerna under anställningsintervjun säger att ”de har hört någonting om en brand”, för-

står mannen att han måste visa vad han har på sin kriminella meritlista. I detalj berättar han 

för uc-operatörerna om hur han gick till väga när han några år tidigare satte Clarion Hotel i 

brand.
2
 

 

Enligt 23:18 RB ska den som är skäligen misstänkt för ett brott, i samband med att denne 

hörs, underrättas om misstanken. Vidare innehåller 23:12 RB ett förbud mot att använda sig 

av otillbörliga metoder under förhör. Inför rätten argumenterar försvaret att bevisprovokation-

en, mer specifikt samtalet under den fingerade anställningsintervjun, var att se som ett förhör i 

lagens mening. Den misstänkte hade således inte tillförsäkrats de rättigheter som enligt lagen 

tillkommer den som hörs.
3
 

 

Den frågeställning som visualiseras är hur gränsen ska dras mellan å ena sidan förhör och å 

andra sidan sådana dolda, polisiära spaningsmetoder som syftar till att vilseleda den som 

misstänks för brott. Det handlar dels om den misstänktes intresse i att kunna ianspråkta sina 

rättigheter under förundersökningen, och dels om det allmänna utredningsintresset; två till 

synes motstridiga intressen som kan sägas vila på inbördes jämvikt. Det är mot denna bak-

                                                 
1
 Under cover-operatörer. 

2
 För en närmare redogörelse av de bakomliggande omständigheterna, se tingsrättens (TR:s) dom B 2119-09. 

3
 RH 2010:62. 
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grund jag finner det vara av personligt intresse att göra en djupdykning i ämnet i syfte att un-

dersöka gränsdragningen mellan polisiära spaningsmetoder och förhör. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att i första hand undersöka gränsdragningen mellan 

polisiära spaningsmetoder och förhör. En viktig uppgift blir således att redogöra för gällande 

rätt på dessa rättsområden för att förstå problematiken. Mer konkret handlar det om att under-

söka den rättsliga grunden för provokationer samt hur området i övrigt regleras. Vidare är min 

avsikt att gå till botten med vad ett förhör är samt besvara angränsande frågor kring förhörssi-

tuationen. Det övergripande syftet kan brytas ner till följande frågeställning: hur förhåller sig 

RB:s regler om förhör till polisens användning av provokativa metoder? 

 

Frågeställningen fordrar emellertid en rad konkretiseringar, förtydliganden och avgränsningar. 

De regler som åsyftas och som kommer att vara föremål för min uppsats är i första hand 23:12 

samt 18 §§ RB. Vissa regler om förhör i förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK) 

kommer även att beröras. Att avgöra hur gränsen ska dras mellan provokationer och förhör 

under förundersökningen är således kärnan i själva undersökningen, och essentiellt för besva-

randet av följande frågor: (1) kan underrättelseskyldigheten enligt 23:18 RB utgöra hinder 

mot användandet av provokativa åtgärder? (2) Kan förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder 

enligt 23:12 RB anses äga tillämpning under – eller på något sätt utgöra hinder för - använ-

dandet av sådana åtgärder?  

 

Den främsta anledning till att jag valt RB:s regler för min undersökning är den diskussion som 

uppstått kring ämnet i kölvattnet av ett rättsfall från hovrätten (HovR).
4
 Frågorna (1) samt (2) 

ovan är således inte godtyckligt utvalda utan har sin grund i den argumentation försvarssidan 

förde fram i nyssnämnda avgörande. Det faktum att de regler som undersöks är förknippade 

med vissa processuella rättigheter gör undersökningen intressant ur ett rättighetsperspektiv, 

särskilt beträffande frågan huruvida en intressekonflikt i något hänseende innebär att den en-

skilde riskerar att berövas sina processuella rättigheter. 

 

Mot bakgrund av föregående stycken kan i första hand ett (a) rent rättsdogmatiskt syfte urskil-

jas. Det handlar om att tolka regler och att placera dessa i ett system för att avgöra ifrågava-

rande reglers funktion i ett visst sammanhang. Samtidigt ämnar jag (b) analysera de problem 

som uppkommer underbyggt av rättsstatliga tankegångar samt även (c) resonera kring olika 

lösningsförslag. 

1.3 Avgränsningar 
 

Denna uppsats kommer att inrikta sig på tillåtna polisprovokationer - med andra ord i första 

hand bevisprovokationer- samt även i viss mån infiltration i de fall en provokation har före-

gåtts utav eller utgjort en del i en sådan insats. Kritik mot att polisens metoder kan komma i 

konflikt med RB:s regler har framförts främst i anledning av infiltrationsoperationer och 

andra interaktioner mellan polis och brottsmisstänkt, som syftat till att skaffa bevisning om ett 

begånget brott (i så kallade ”cold cases”).
5

 

 

Asp utgår ifrån att de till provokationsproblematiken sammankopplade frågorna är tre till an-

                                                 
4
 RH 2010:62. 

5
 SOU 2010:103 s. 118 ff. 
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talet och att besvarandet av en fråga inte är beroende av svaret på en annan.
6
 Dessa frågor är 

följande: 

 

(i) Frågan om provokation är tillåten såsom polisiär arbetsmetod och i så fall i vilken ut-

sträckning. 

 

(ii) Frågan om det straffrättsliga ansvaret för den provocerade. 

 

(iii) Frågan om det straffrättsliga ansvaret för provokatören. 
 

Frågorna är visserligen sammankopplade, men ändå principiellt fristående från varandra på så 

sätt att svaret på den ena frågan inte är avhängigt eller implicerar svaret på någon av de andra. 

Av denna anledning kan frågorna separeras från varandra, även om frågan om vad som formar 

gränserna för en tillåten polisprovokation givetvis är relevant även för den provocerades 

straffrättsliga ansvar osv.  

 

Den övergripande frågeställning som är föremål för denna uppsats har starkast anknytning till 

den (i) första frågan i Asps tredelade provokationsproblematik. Eftersom syftet är att utreda 

huruvida 23:12 RB samt 18 §§ RB sätter upp hinder mot polisens användning av provokativa 

metoder, blir det följaktligen en fråga om provokationers tillåtlighet. 

 

Vad gäller den rättsliga grunden för användandet av provokationer kan uppsatsen svårligen, 

på grund av utrymmesskäl, täcka in alla delar i detta hänseende. Målsättningen har varit att ge 

en adekvat överblick av rättsområdet, i synnerhet beträffande de formella och materiella för-

utsättningarna för åtgärdernas giltighet.  

 

Frågan om bevis som anskaffats genom otillbörliga metoder och dess betydelse för den (ii) 

provocerades ansvar är som sagt inte föremål för denna uppsats. Hur otillbörlig bevisanskaff-

ning kan kompenseras till den provocerades förmån faller alltså utanför avgränsningen. Man 

får därför gå aktsamt till väga och vara försiktig med att dra alltför höga växlar i sin analys av 

effekterna av konflikten mellan polismetoderna och rättighetsskyddet. Att förbise denna 

aspekt av provokationsproblematiken riskerar att resultera i fatala felslut. Det går till exempel 

inte att hävda att den provocerade står helt utan skydd mot rättsförluster utan att väga in även 

denna infallsvinkel.  

 

Detsamma gäller beträffande (iii) provokatörens ansvar och möjligheterna att kringgå de reg-

ler som rättighetsskyddet är beroende av. Svensk rätt innehåller institut i form av åtal för 

tjänstefel och liknande som för provokationsproblematikens vidkommande utgör en viktig 

kontrollfunktion i efterhand av polis och åklagares förehavanden. Att helt utan vidare dra slut-

satser kring polis och åklagares möjligheter att kringgå rättighetsskyddet, samtidigt som man 

bortser från denna aspekt, kan ge en ofullständig bild av verkligheten. Man riskerar helt enkelt 

att missa ett kritiskt perspektiv.  

 

Dock behöver, för analysens skull, den valda infallsvinkeln inte tvunget inbegripa i vilken 

mån rättsförluster kan kompenseras. Inte heller behöver analysen nödvändigtvis innefatta 

även provokatörens ansvar för att undvika oriktiga resultat. Det är fullt möjligt att anlägga ett 

probleminriktat perspektiv på förhållandet mellan polisprovokationer och RB:s regler, utan att 

väga in dessa perspektiv. De kritiska resonemangen måste dock föras inom den valda pro-

blemställningen. Om ett resonemang skulle gå utanför avgränsningen måste insikten därom 

                                                 
6
 Asp, P., Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, SvJT 2008 s. 780. 
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och anledningen därtill med tydlighet framhållas.  

 

För en bättre förståelse av problemställningen kommer jag att kort och i förbifarten beröra de 

tämligen okontroversiella delarna av otillbörliga provokationer och dess betydelse för den 

provocerades respektive provokatörens ansvar. 

 

En territoriell avgränsning kommer att göras vilket innebär att det endast är svensk rätt, inbe-

gripet Europakonventionen (EKMR), som är föremål för uppsatsen. Eftersom det är de all-

männa förhörsreglernas tillämpning i förhållande till polisiära spaningsmetoder som under-

söks, kommer jag att utelämna de speciella regler om förhör som gäller för unga lagöverträ-

dare enligt lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) samt 

även enligt vissa bestämmelser i FUK. 

1.4 Metod och material 
 

Den metod som används i det här arbetet är sedvanlig rättsdogmatisk metod. Av litteraturen 

framgår att begreppet lätt ger upphov till viss förvirring, och att man av den anledningen utan 

risk för kritik kan avstå från att klassificera sitt arbete som rättsdogmatiskt.
7
 De rättskällor 

som används ska hanteras enligt den juridiska metoden. Vill man sätta ett epitet på sin hante-

ring av uppsatsens källor kan det således vara mer lämpligt att lyfta fram att det är den juri-

diska metoden man använder sig av. 

 

I uppsatsen kommer underrättspraxis från HovR att behandlas, trots att dessa inte tillerkänns 

prejudikatvärde. Det ska dock sägas beträffande hovrättsfall att de ändå har en styrande effekt 

(i förhållande till TR:erna) och att det ofta föreligger ett samspel mellan HovR:ernas rättsbild-

ning och Högsta domstolens (HD:s) prejudikatverksamhet.
8
 Vetskapen om detta är något som 

måste prägla analysen av hovrättsfall.   

 

Vad gäller motivuttalandena till RB så är dessa magra och kan inte anses fullt anpassade till 

den utveckling som skett efter dess tillkomst.
9
 Dessa måste därför hanteras med försiktighet. 

Doktrin på området existerar inte i överflöd, men ändå i sådan omfattning att det kommer att 

få en viktig, kompletterande roll i detta arbete. Litteratur och förarbeten spelar å andra sidan 

en betydande roll för förståelsen av gällande rätt beträffande polisens provokativa metoder. 

Om en äldre litterär upplaga använts, beror det på att något parti utelämnats i den senare upp-

lagan.  

 

Eftersom TR:ernas domar inte publiceras är det svårt att skapa sig en uppfattning om regler-

nas
10

 tillämpning i de lägre instanserna. Att de högre instanserna inte befattat sig med frågan i 

någon större utsträckning kan bero på att spörsmålen oftast behandlas i samband med klago-

mål hos justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK).
11

 Den kanske viktigaste 

rättskällan avseende den praktiska tolkningen av det regelverk som styr förhörssituationen är 

just JO:s utlåtanden. Dess värde som rättskälla är dock förknippat med en del betänkligheter. 

En svaghet är att JO:s uttalanden inte tillmäts prejudikatvärde, inte medför någon verkställbar 

rättsföljd och att det inte heller finns något rättsmedel att tillgå för att i högre instans få till en 

                                                 
7
 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 53. 
8
 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, 12 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 140. 

9
 Bring, T., Diesen, C., Förundersökning, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 56. 

10
 Här åsyftas 23:12 samt 18 §§ RB. 

11
 Bring, T., Diesen, C., Wilton Wahren, A., Förhör, 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 19. 
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prövning av utlåtandet.
12

 Eftersom de regelmässigt efterlevs inom polisen utgör de trots allt en 

viktig rättskälla både i praktiken och för den här undersökningen.
13

 

 

Riksåklagaren har utfärdat riktlinjer för handläggningen av provokativa åtgärder
14

 samt i en 

rättspromemoria sökt sammanfatta rättsläget och ställa upp riktlinjer för användningen i syfte 

att skapa klarhet och främja en rättssäker tillämpning.
15

 Riktlinjerna får anses vara en använd-

bar källa vid redogörelsen av de provokativa metoderna. 

 

Det har även bedömts vara av intresse att redogöra för Åklagarmyndighetens respektive 

Rikspolisstyrelsens (RPS) inställning till ifrågavarande regler i RB:s tillämpning under poli-

sens dolda spaningsoperationer. 

 

Relationen mellan polisprovokationer och EKMR kan många gånger sägas vara en fråga i sig. 

Jag har dock inte uteslutit denna på området för undersökningen viktiga rättskälla. De domar 

från Europadomstolen som valts är ett urval av domar rörande artikel 6. Beträffande kapitlet 

om provokationer bör urvalet täcka in alla relevanta delar av området i fråga. Att endast ett 

urval av domar skett kan motiveras utifrån syftet att ge en adekvat men inte uttömmande 

överblick av rättsområdet. Beträffande förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder enligt 23:12 

RB kommer undersökningen att omfatta ett rättsfall- Allan mot Förenade Kungariket
16

- som 

är av intresse för lagrummets tillämpning, särskilt med hänsyn till ett specifikt JO-utlåtande.
17

 

 

Vid redogörelsen av RB:s regler vill jag även tillägga, att det ska hållas i minnet att EKMR är 

ett dynamiskt instrument som ska tolkas i ljuset av rådande förhållandena. Det har allt sedan 

konventionens tillkomst skett en utveckling på området fri- och rättigheter, särskilt vad gäller 

artikel 6 EKMR, genom Europadomstolens praxis.
18

 Samtidigt har de aktuella bestämmelser-

na i 23:12 och 18 §§ RB inte genomgått någon betydande förändring sedan de antogs i slutet 

av 40-talet. 

1.5 Disposition 
 

Jag har i min disposition utgått från en struktur som jag anser väl lämpad för förståelsen av 

problematiken och som syftar till att på ett pedagogiskt sätt leda fram till den av analysen 

följda slutsatsen. I kapitel 2 är min avsikt att skildra gällande rätt avseende polisprovokation-

er. Detta krävs för att kunna ge ett svar på den valda problemformuleringen och för att pro-

blemställningen i övrigt ska bli begriplig. Det handlar om att i första hand redogöra för den 

rättsliga grunden för provokationer samt hur regelverket kring detta är utformat. En indelning 

i formella respektive materiella förutsättningar för metodernas användning är att se som en 

lämplig struktur. 

 

Kapitel 3 kommer att behandla förhörssituationen och det processuella skyddet. Det handlar 

om att ge en redogörelse för gällande rätt på området i fråga. Fokus kommer av naturliga skäl, 

med hänsyn till undersökningens syfte, att ligga på 23:12 RB samt 18 §§ RB. I blickfånget 

står hovrättsavgörandet RH 2010:62 och det kritiska JO-utlåtande från dåvarande JO Hans-

                                                 
12

 Bring & Diesen (2012), s. 57 ff. 
13

 Bernitz, m.fl. (2012), s. 141 f. 
14

 RåR 2007:1. 
15

 RättsPM 2007:4 s. 6. 
16

 Allan mot Förenade Kungariket, 5 november 2002. 
17

 JO 2012/13 s. 62, se vidare om detta nedan avsnitt 3.4.3. 
18

 Bernitz, m.fl. (2012), s. 81 f., samt Tyrer mot Förenade Kungariket, 25 april 1978 (§ 31). 
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Gunnar Axberger som följde på rättsfallet. Vad angår förbudet mot otillbörliga förhörsme-

toder kommer Allan mot Förenade Kungariket tillsammans med ett JO-utlåtande vara en del 

av undersökningen av lagrummets tillämpningsområde. JO-utlåtandet kommer att behandlas i 

det följande under de delar av framställningen som berörs i nämnda utlåtande. I kapitel 2 

kommer, som redan nämnts, den rättsliga grunden samt de formella respektive materiella för-

utsättningarna för användandet av provokativa metoder att behandlas. Hur metoderna förhål-

ler sig till RB:s regler och vilka problem som tar sig uttryck framgår av den efterföljande de-

len av framställningen. I kapitel 4 kommer jag att analysera det material jag redogjort för samt 

även presentera en slutsats. 

2 Provokationer 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Begreppsförklaringar 
 

De för undersökningen aktuella spaningsmetoderna i fråga kan sorteras under vad som med 

ett större samlingsnamn brukar benämnas som okonventionella spaningsmetoder. Vid sidan 

av de metoder som är författningsreglerade tillämpas ett antal oreglerade metoder som utveck-

lats i praxis, förarbeten och doktrin. Gemensamt för dessa är att de, till skillnad från författ-

ningsreglerade metoder, saknar uttryckligt lagstöd. Huruvida en metod är okonventionell eller 

inte saknar relevans för en juridisk framställning. En kanske mer passande beteckning för 

dessa metoder hade varit ”oreglerade utredningsmetoder”, eftersom det är avsaknaden av ut-

tryckligt författningsstöd som spelar roll.
19

 Det rör sig om tillåtna metoder i fråga om uppda-

gande av brott, och vad som utöver infiltration och provokation inbegrips i begreppet okon-

ventionella spaningsmetoder är agentverksamhet, desinformation samt hemlig avlyssning och 

Tv-övervakning.
20

 

 

Att begreppet provokation inte utan svårigheter låter sig definieras står klart. Axberger be-

skriver provokationer från polisens sida som innefattande ett stort antal kontakter mellan polis 

och misstänkta under spaningsstadiet.
21

 Kännetecknande för en provokation anses vara att 

polisen genom sina handlingar lockar eller utmanar någon till en handling eller ett uttalande 

som kan vara besvärande eller på annat sätt negativt för personen eller någon i personens när-

het.
22

 Ett neutralt svar från polisens sida på en persons egna initiativ har ansetts helt falla utan-

för provokationsbegreppet.
23 

 

Med infiltration avses att en polisman – alternativt en civil infiltratör på uppdrag av polisen – 

söker sig till en kriminell rörelse eller söker samröre med en enskild person i syfte att uppdaga 

ett begånget brott.
24 

2.1.2 Principen om fri bevisprövning 
 

I Sverige råder principen om fri bevisprövning, vilken anses komma till uttryck i 35:1 RB. 

Principen kan delas upp i två delar: fri bevisföring och fri bevisvärdering. Den fria bevisfö-

ringen riktar sig till parterna i processen och innebär i sin korthet att all bevisning, oaktat sät-

                                                 
19

 Bring & Diesen (2012), s. 288. 
20

 Prop. 1983/84:111 s. 45 f. 
21

 Axberger (1989), s. 59. 
22

 Prop. 1983/84:111 s. 45. 
23

 NJA 2011 s. 638. 
24

 Prop. 1983/84:111 s. 45. 
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tet på vilket denna anskaffats, tillåts läggas fram i en process. Den fria bevisvärderingen inne-

bär å sin sida att rätten är oförhindrad att fritt värdera den bevisning den ställs inför, obunden 

av rättsliga begränsningar för hur värderingen i det enskilda fallet ska gå till.
25

 En alternativ 

bevisprövningsprincip är den legala bevisteorin, innebärande att vissa bevismedel förbjuds 

och att rätten endast tillåts att fritt värdera bevisning som anskaffats genom lagenliga meto-

der.
26

 

 

Till detta hör att Europadomstolen inte sett det som sin uppgift att lägga sig i bevisreglerna, 

utan att det är upp till varje konventionsstat att själv sätta upp regler kring detta.
27

 Man har 

dock uttalat att konventionsstaterna inte bör tolerera att bevisning som anskaffats genom otill-

börliga polisprovokationer läggs till grund för lagföring av just det brottet. En motsatt ordning 

skulle innebära att konventionsstaterna inte uppfyllda de skyldigheter som åligger dem enligt 

artikel 6 EKMR.
28

 

 

Det kan i sammanhanget nämnas att svensk rätt haft en negativ inställning till att betrakta 

otillbörliga provokationer som en bristande ansvarsförutsättning.
29

 Att tillämpa ett bevisför-

bud beträffande bevis åtkomna genom otillbörliga metoder kan anses stå i strid med den fria 

bevisprövningen. Likväl har provokativa åtgärder som stått i strid med artikel 6 EKMR och 

där rättvisan oåterkalleligen undergrävts under vissa omständigheter, vilket antytts i föregå-

ende stycke, ansetts kunna utgöra en bristande materiell straffbarhetsbetingelse. Under sådana 

omständigheter ska åtal över huvud taget inte väckas. Har åtal ändå väckts ska det straffrätts-

liga förfarandet avbrytas och åtalet ogillas.
30

 En möjlighet som visat sig är att beakta otillbör-

liga provokationer som ett så kallat billighetsskäl enligt 29:5 RB och låta lagrummet ligga till 

grund för strafflindring.
31

 

2.1.3 Behovet av provokationer 
 

Användningen av provokativa metoder har ansetts motiverat utifrån intresset av att komma åt 

grov, organiserad brottslighet och att beivra brott som svårligen låter sig uppdagas. Metoden 

har visat sig effektiv vid brott där det inte finns någon målsägande (såsom vid narkotikabrott 

och vapenbrott) eller där anmälningsbenägenheten är låg (såsom vid utpressning).
32

 Av ”Pol-

ismetodutredningen” (SOU 2010:103) framgår att behovet hos de brottsbekämpande myndig-

heterna av att kunna vidta provokativa åtgärder inte tar sikte på möjligheten att kunna provo-

cera fram ett brott i syfte att lagföra för just det brottet. Nödvändigheten ligger istället i att 

genom provokation kunna få fram bevisning om redan begångna brott.
33

 

 

Europadomstolen har uttryckt en medvetenhet om konventionsstaternas behov av sofistike-

rade utredningsmetoder i syfte att beivra allvarlig brottslighet: 

 

                                                 
25

 Diesen, C., Bevisprövning i brottmål, Juristförlaget JF AB, 1996, Stockholm, s. 7 f. 
26

 Ekelöf, P., Edelstam, H., Heuman, L., Rättegång IV, 7 upplaga, Norstedts Juridik AB, 2010, Stockholm s. 26 f. 
27

 Ur Allan mot Förenade Kungariket, § 42:”While article 6 guarantees the right to fair hearing, it does not lay 

down any rules on the admissibility of evidence as such, which is therefore primarily a matter for the regulation 

under national law”. 
28

 Khudobin mot Ryssland, 26 oktober 2006 (§ 133). 
29

Axberger (2002), s. 64. 
30

 Se NJA 2007 s. 1037. 
31

 NJA 2011 s. 638 samt Ågren, J., Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som billighetsskäl, JT nr. 4 

2011/12, s. 918 ff. 
32

 SOU 2003:74 s. 114 f. 
33

 SOU 2010:103 s. 152. 
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”At the outset, the Court would like to stress that it is not blind to the difficulties encountered by 

the authorities in combating serious crimes and the need for more sophisticated methods of inves-

tigation sometimes required in this context.”
34 

2.2 Rättslig grund 

2.2.1 Inledning och bakgrund 
 

Det finns inte något uttryckligt lagstöd för användandet av provokativa åtgärder. Karaktärist-

iskt för metoderna i fråga är att dessa, trots avsaknaden av uttryckligt lagstöd, anses utgöra en 

sedan länge tillåten polisiär spaningsmetod.  

 

Det har dock i förarbeten uppställts principer som begränsar användningen av provokationer. 

Främst rör det sig om Polisutredningens betänkande ”Polislag” (SOU 1982:63) som godtogs i 

den efterföljande propositionen
35

 till polislagen (1984:387) (PL). Vid utarbetandet av PL utta-

lade departementschefen att sådana provokativa metoder som det nu är fråga om svårligen kan 

ges formen av fasta rättsregler.
36

 Frågan om behovet av lagreglering av vissa provokativa me-

toder diskuterades även i ”Polismetodutredningen” (SOU 2010:103). Behovet av lagreglering 

bedömdes emellertid endast ta sikte på sådana fall där någon riskerade att förmås att begå ett 

brott. Något behov av att reglera användandet av bevisprovokationer ansågs med andra ord 

inte föreligga; tillåtligheten av dessa åtgärder skulle fortsatt styras av behovs- och proportion-

alitetsprincipen i 8 § PL.
37

 

 

8 § PL ger uttryck för de allmänna förvaltningsrättsliga principerna om legalitet, behov och 

proportionalitet. Regeln, vars ikraftträdande föregicks av diskussionen om okonventionella 

spaningsmetoders avsaknad av stöd i lag, får ses som viktig i detta sammanhang, främst då 

den disciplinerar polisen att väga intresset av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes 

integritets- och rättssäkerhetsintressen. Även om lagrummet gäller för alla former av polisiärt 

ingripande
38

 kan det vara på sin plats att framhålla att regeln antogs mot bakgrund av den här 

diskussionen. 

 

Enligt 8 § st. 1 PL ska en polisman under företagande av tjänsteuppgift iaktta vad som före-

skrivs i lag eller annan författning. Detta anses även innefatta de principer som i förarbetena 

uppställts för provokativa åtgärder och som ytterligare begränsar användningen av dessa me-

toder.
39

 

2.3 Formella förutsättningar 

2.3.1 Dokumentation 
 

Lagstiftaren ställer upp stränga krav på dokumentation av de provokativa åtgärderna för att 

dessa ska anses tillåtna. Möjligheterna att kunna kontrollera polis och åklagares förehavanden 

under förundersökningens förlopp har ansetts vara av stor betydelse för tilltron till rättsväsen-

det. Regler kring dokumentation har till uppgift att tillgodose detta behov. Materiella regler 

vad gäller dokumentation finns i 23:21 RB samt 22 § FUK. Reglerna har som syfte att möj-

liggöra en efterhandsgranskning av de åtgärder som vidtagits, i synnerhet vad gäller vem som 

                                                 
34

 Khudobin mot Ryssland (§ 128). 
35

 Prop. 1983/84:111. 
36

 A.a., s. 46. 
37

 SOU 2010:103 s. 155 ff. 
38

 SOU 2003:114 s. 327. 
39

 Berggren, N., Munck, J., Polislagen: en kommentar, 9 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 66. 



 13 

fattat beslut om sådant vidtagande samt grunderna för beslutet.
40

 Det är viktigt att ett påstå-

ende från den som utsatts för en provokation om att provokatören förfarit otillbörligt kan be-

dömas utifrån ett gediget faktaunderlag.
41

 Dokumentationen fungerar samtidigt som ett un-

derlag för åklagaren i dennes fortsatta handlande.
42

 Det kan här även erinras om objektivitets-

principen i 23:4 RB, som i sammanhanget innebär att även omständigheter som talar till den 

misstänktes fördel ska dokumenteras. 

2.3.2 Beslutsordning 
 

Beslut om vidtagande av provokativ åtgärd ska enligt förarbetena till PL alltid fattas av åkla-

gare eller polis i polischefsbefattning.
43

 Ställningstagandet kan härledas ur den allmänna upp-

fattningen att en provokation aldrig ska kunna fattas av en polisman ”på fältet”.
44

 Kravet på 

att provokativa åtgärder endast får vidtas i fall då stark misstanke om allvarligt brott förelig-

ger, tillsammans med det faktum att åklagaren enligt 23:3 st. 1 p. 2 RB alltid ska leda förun-

dersökningar som inte är av enkel beskaffenhet, leder till slutsatsen att det i praktiken alltid är 

åklagaren som ska fatta beslut om en sådan provokation. Kravet på att provokativa åtgärder 

endast får vidtas vid allvarlig brottslighet (se nedan avsnitt 2.4.4) utesluter helt enkelt möjlig-

heten att använda provokativa metoder vid brott av enkel beskaffenhet.
45

 

 

Av Europadomstolens dom i Khudobin mot Ryssland framgår att genomförandet av sådana 

utredningsåtgärder som det nu är fråga om bör präglas av förutsebarhet. Domstolen lyfte i 

målet även fram vikten av att händelsernas förlopp bör kunna kontrolleras av ett från polis-

myndigheten oberoende organ (§ 135). Att beslutet om vidtagande av en provokativ åtgärd 

fattats av ett administrativt organ på den polismyndighet som senare också genomförde oper-

ationen, sågs som problematiskt i förhållande till artikel 6 EKMR. 

2.3.3 Förundersökning ska ha inletts 
 

Den som ansvarar för förundersökningen kallas förundersökningsledare. Enligt 23:3 st. 1 p. 1 

RB ska beslut om inledande av förundersökning fattas av åklagare eller polis i polischefsbe-

fattning.
46

 Avgörande för när ansvaret ankommer på den ena eller den andra är sakens beskaf-

fenhet. Av 23:3 st. 1 p. 2 RB framgår att när saken inte är av enkel beskaffenhet övertar åkla-

garen i regel ansvaret för förundersökningen, så snart någon kan skäligen misstänkas för brot-

tet. Även i andra fall ska åklagaren överta ledningen om det är påkallat av särskilda skäl. Van-

ligtvis finns till en början ingen skäligen misstänkt för ett begånget brott. Den etapp som syf-

tar till att identifiera en viss gärningsman brukar kallas spaningsstadiet. När en viss person väl 

blivit skäligen misstänkt för brottet övergår spaningsstadiet till det så kallade utredningssta-

diet. Det är följaktligen vid detta senare stadium som åklagaren i regel övertar förundersök-

ningen i syfte att skaffa bevisning till underlag för sitt beslut i åtalsfrågan.
47

 

 

För att kunna vidta en provokativ åtgärd krävs att det föreligger en stark misstanke om brott 

(se nedan avsnitt 2.4.5). Det beviskrav som gäller för att beslut om provokation ska kunna 

fattas är följaktligen aldrig lägre än beviskravet för att inleda förundersökning. Konsekvensen 

                                                 
40

 Prop. 1994/95:23 s. 83. 
41

 JO 1997/98 s. 123. 
42

 SOU 2003:74 s. 117 f. 
43

 Prop. 1983/84:111 s. 47. 
44

 Axberger (1989), s. 35. 
45

 JO 1997/98 s. 123. 
46

 Ekelöf, P., Edelstam, H., Pauli, M., Rättegång V, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, 2011, Stockholm, s. 115. 
47

 A.a., s. 117 ff. 
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av detta blir ett krav på att förundersökning ska ha inletts för att beslut om vidtagande av pro-

vokativ åtgärd ska kunna fattas.  

 

Kravet på att förundersökning ska ha inletts framgår bland annat av ett mål från Europadom-

stolen, Teixeira de Castro mot Portugal, vari en kränkning av artikel 6 EKMR ansågs före-

ligga, då en provokativ åtgärd vidtagits trots att det inte förelegat någon brottsmisstanke och 

utan att förundersökning inletts.
48

 

2.4 Materiella förutsättningar 

2.4.1 Förbudet mot att framkalla en brottslig vilja 

 
En tänkbar uppdelning, som syftar till att avgränsa tillåtna provokationer från otillåtna sådana, 

är mellan å ena sidan provokativa åtgärder som syftar till att förmå någon att begå ett brott 

(brottsprovokation) och å andra sidan provokationer som syftar till att skaffa fram bevisning 

om ett redan begånget brott (bevisprovokation).  

 

En sådan uppdelning är knappast tillfredställande, men ändå nyttig såtillvida att man på ett 

övergripande plan skiljer provokationer som enligt huvudregeln anses tillåtna, från sådana där 

det råder ett principiellt förbud. Att uppdelningen ger en förenklad bild av verkligheten visar 

sig såtillvida att det inte alltid med enkelhet går att skilja mellan de båda grupperna av provo-

kativa åtgärder. Det principiella förbudet mot brottsprovokation är inte heller absolut, varför 

uppdelningen blir meningslös i syfte att skilja tillåtna provokationer från otillåtna sådana. Det 

finns således både tillåtna och otillåtna bevisprovokationer respektive brottsprovokationer.
49

 

 

Det kan mot denna bakgrund urskiljas tre möjliga typer av provokationer: (i) åtgärder innefat-

tande enbart brottsprovokation, (ii) åtgärder innefattande enbart bevisprovokation samt (iii) 

åtgärder där det förekommit inslag av både bevis- och brottsprovokation.
50

 

 

För att avgränsa det tillåtna från det otillåtna bör man som huvudregel utgå från det princi-

piella förbudet att man aldrig får provocera någon att begå ett brott denne annars aldrig 

hade begått. Man får med andra ord aldrig framkalla en brottslig vilja. Tar provokationen 

istället sikte på den individualiserade brottsliga handlingen som sådan, exempelvis genom att 

polisen träder in i ett händelseförlopp som alldeles oavsett inträdet hade resulterat i ett brott 

(men kanske på en annan plats eller vid en annan tidpunkt), får agerandet anses tillåtet.
51

 

Detta förutsätter alltså att det redan från början funnits en brottslig vilja. 

 

Att förmå någon att begå ett brott, för att sedan lägga den framprovocerade gärningen till 

grund för lagföring av brottet i fråga, har prövats av Europadomstolen i ett flertal avgöranden. 

I Ramanauskas mot Litauen
52

 ansågs en person, som provocerats att begå ett brott och seder-

mera fällts för det, ha fått sina rättigheter enligt artikel 6 EKMR kränkta. Det fanns ingenting 

som tydde på att personen i fråga hade begått brottet alldeles oavsett förekomsten av polisens 

provokationer. 

                                                 
48

 Teixeira de Castro mot Portugal, 9 juni 1998. 
49

 Axberger (1989), s. 51 f. 
50

 Asp, P., Straffansvar vid brottsprovokation, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001, s. 206. 
51

 Axberger (1989), s. 28 f., samt RättsPM 2007:4 s. 6 f. 
52

 Ramanauskas mot Litauen, 5 februari 2008. 
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2.4.2 Behovs- och proportionalitetsprincipen 
 

De omnämnda principerna slås fast i 8 § PL. Behovsprincipen innebär i sin korthet att ett poli-

singripande ska vara nödvändigt för att uppnå målet; det får helt enkelt inte finnas mindre 

ingripande åtgärder. Principen har beskrivits som innebärande att ett ingripande endast får ske 

om det krävs för att polisen ska kunna fullgöra de uppgifter som åligger dem. Proportional-

itetsprincipen tar å sin sida sikte på den avvägning som måste göras mellan ingripandets syfte 

och den skada intrånget medför för den utsatte. Det får med andra ord inte råda missförhål-

lande mellan ingripandets syfte och det intrång detta innebär.
53

 För provokationsproblemati-

kens del handlar det således om en avvägning mellan brottets grovhet och de fördelar ur be-

vishänseende som står att vinna i och med åtgärden.
54

 

2.4.3 Polisens rapporterings- och ingripandeskyldighet med mera 
 

Polisen anses på grund av sin ingripandeskyldighet vara förhindrad att underlåta att ingripa på 

grund av utrednings- och spaningsskäl. Undantag från detta har inte bedömts möjligt även om 

syftet är att komma åt mycket grov brottslighet. Förhör, gripande m.m. kan visserligen 

komma att anstå, men polisen måste i en sådan situation säkerställa ett ingripande i ett senare 

skede (så kallad ”interimistisk passivitet”) och alltid rapportera misstanke om brott till sin 

förman enligt 9 § st. 1 PL (om inte regeln i 9 § st. 2 PL medger rapporteftergift). En annan 

ordning skulle innebära att legalitetsprincipen sattes åt sidan.
55

 

 

JK har i ett beslut från 1988 uttalat sig kring hithörande frågor. Klagomål hade framförts mot 

en polismyndighet som underlåtit att beslagta ett paket innehållande narkotika. Istället hade 

man ersatt narkotikan med en annan substans och därefter låtit adressaten hämta ut försändel-

sen. JK ansåg handlandet vara godtagbart, och tillade att syftet varit att åklagaren skulle 

kunna samla in bevisning mot den person som misstänktes för narkotikabrott, för att i ett se-

nare skede kunna ingripa mot denne.
56

 

 

Svensk rätt innehåller ett tydligt ställningstagande mot möjligheten för polis att begå en lagö-

verträdelse i syfte att beivra brott. En viss möjlighet föreligger givetvis med stöd av nöd – och 

nödvärnsbestämmelserna i 24 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB) samt vissa specialbestäm-

melser
57

, men något utrymme utöver dessa undantag förekommer inte. I förarbetena till PL 

anfördes att det i vissa länder anses tillåtet för polis att begå en kriminaliserad handling av 

mindre allvarligt slag i syfte att komma åt ett mycket grovt brott. En lagöverträdelse från poli-

sen kan i ett sådant fall anses tillåten om den står i proportion till det brott man vill komma åt. 

Att den svenska ordningen innebär ett förbud för polisen att i detta syfte begå en kriminali-

serad handling synes följaktligen, vid en internationell utblick, inte lika självklar.
58

 

2.4.4 Allvarlig brottslighet 
 
 

Av rättskällorna framgår att det föreligger ett krav på att de provokativa åtgärderna ska riktas 

mot allvarlig brottslighet. Kravets närmare innebörd kan inte med enkelhet fastslås, främst på 

grund av att vad som uppfattas som allvarlig brottslighet skiftar i och med att den förda kri-

                                                 
53

 Berggren & Munck (2011), s. 56 f., samt Berg, U., Polislagen (Karnov Internet), kommentaren till 8 §, lag-

kommentar not 19, den 25 maj 2013. 
54

 JK-beslut 1988 s. 92.  
55

 Berggren & Munck (2011), s. 65. 
56

 JK-beslut 1988 s. 92. 
57

 Här åsyftas vissa speciella bestämmelser i bl. a. trafikförordningen (1998:1276) (TrF). 
58

 Prop. 1983/84:111 s. 46 f. 
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minalpolitiken förändras över tiden.
59

 

 

Rättsläget får dock anses ha klarnat en aning i och med Åklagarmyndighetens vägledande 

uttalanden på området. Av Riksåklagarens rättspromemoria framgår visserligen att vad som 

avses med allvarlig brottslighet inte står helt klart, men nämner grövre vålds- och sexualbrott, 

människohandel, koppleri, omfattande ekonomisk brottslighet av särskilt allvarlig art, grova 

stölder, utpressningsverksamhet, narkotikabrott, terroristbrott och grova vapenbrott som ex-

empel på sådana brott där det inte råder några tvivel om att de faller in under kategorin.
60

 

 

Axberger ifrågasätter om upprätthållandet av kravet på att det ska röra sig om allvarlig brotts-

lighet är realistiskt. Han menar att man vid sidan om detta krav eventuellt borde låta omfatta 

brottslighet som svårligen låter sig uppdagas eller förebyggas, alltså även sådana brott som till 

sin natur inte är att hänföra till gruppen ”allvarlig brottslighet”.
61

 

2.4.5 Stark misstanke om brott 
 

Vidare krävs att det föreligger en ”stark misstanke om brott”. Föreligger stark misstanke om 

brott kan en provokativ åtgärd vidtas i syfte att beivra ett redan begånget brott eller i syfte att 

avslöja en pågående brottslig aktivitet.
62

 

 

Vad beviskravet innebär rent konkret kan inte med enkelhet sägas. Beviskravet varierar till 

följd av det faktum att gärningsmannen inte alltid är identifierad.
63

 Vägledning kan dock häm-

tas från annan lagstiftning. Vid angivelse eller om det av annat skäl ”finns anledning att anta” 

att brott förövats ska, enligt 23:1 RB, förundersökning inledas. Ställer man detta beviskrav 

mot kravet på att det ska föreligga stark misstanke om brott, innebär det som tidigare konsta-

terats (se ovan avsnitt 2.3.3) att förundersökning alltid ska ha inletts för att vidtagande av pro-

vokativa åtgärder ska komma i fråga.
64

 Att en provokativ åtgärd måste grundas på en brotts-

misstanke framgår som bekant av Europadomstolens dom i Teixeira de Castro mot Portugal.   

 

Misstanken kan rikta sig mot en konkret person eller mot någon eller några i en bestämd eller 

obestämd grupp. Det första fallet vållar i regel minst problem för åklagaren att avgöra 

huruvida misstanken är tillräckligt stark för att beslut om vidtagande av provokativ åtgärd ska 

kunna fattas. Eftersom man alltid vill minimera risken för att någon som inte har med det brott 

som förundersökningen rör utsätts för en provokation, så innebär dessa fall en lägre risk ur det 

hänseendet. Om misstanken rör någon eller några i en bestämd grupp krävs att man vad gäller 

planering och utförande minimerar risken för att någon oskyldig eller i sammanhanget obe-

tydlig person utsätts för en kränkning. I detta sammanhang måste således proportionalitets-

principen beaktas. Vidare fordras att andra utredningsvägar saknas. Samma stränga krav får 

anses gälla vid provokationer riktade mot någon i en obestämd grupp i syfte att utreda vem 

som begått ett visst brott.
65

 

 

Det har diskuterats om det under vissa omständigheter bör anses tillåtet att vidta provokativa 

åtgärder i fall där gärningsmannen visserligen inte är identifierad, men där avgörande teknisk 

bevisning säkrats i form av DNA eller liknande eller där uppgifter om tillvägagångssätt och 

                                                 
59

 Se bl. a. SOU 2003:74 s. 149 ff., samt SOU 2010:103 s. 161 ff. 
60

 RättsPM 2007:4 s. 18. 
61

 Axberger (1989), s. 62 f. 
62

 A.a., s. 29. 
63

 RättsPM 2007:4 s. 33. 
64

 A.a., s. 16. 
65

 Axberger (1989), s. 29 f., samt RättsPM s. 16. 
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beteendemönster framkommit. Det rör sig i dessa fall om så kallad allvarlig seriebrottslighet, 

vilket Riksåklagaren i sin promemoria låter innefatta brott som våldtäkt, inbrott, rån och dy-

likt. Axberger menar att metoderna kan användas i syfte att komma åt bevisning om de tidi-

gare brotten, under förutsättningen att det inte föreligger någon avsevärd risk för att någon 

annan än den ”hypotetiska adressaten” lockas till att begå ett brott. Arrangemanget ska alltså 

vara utformat så att ingen annan än seriebrottslingen riskerar att utsättas för provokationen. 

Vidare måste metoderna vara neutrala, innebärande att de inte får utgöra en frestelse eller fö-

respegling av något slag.
66

 

3 Förhöret och det processuella skyddet 

3.1 Inledning och bakgrund 
 
Straffprocessen kan på ett generellt plan delas in i två huvuddelar: förundersökningen och 

huvudförhandlingen.
67

 Ett förhör under förundersökningen fyller en viktig bevisfunktion och 

utgör underlag för åklagaren när denna ska besluta om det föreligger erforderliga förutsätt-

ningar för att väcka åtal. Det är således vid åtalsprövningen förhöret fyller sin viktigaste 

funktion.
68

 Det kan, mot av vad som hittills framgått beträffande provokationer, konstateras 

att det är i det ”undersökande skedet” av straffprocessen som polisiära spaningsmetoder even-

tuellt kan komma i konflikt med det regelverk som reglerar förhör under förundersökningen.   

 

Principer har ställts upp för förundersökningens bedrivande i syfte att- vilket kan anses vara 

karaktäristiskt för en rättsstat- balansera makten mellan det allmänna och de enskilda. Det rör 

sig om grundlagsfästa principer, principer som framgår av internationella åtaganden, på de-

taljnivå och i författningsform reglerade principer samt så kallade ”allmänna rättsgrundsat-

ser”. Av de internationella åtagandena utgör EKMR den viktigaste rättskällan beträffande den 

enskildes rättigheter. Grundlagsfästa principer har sin plats i 2 kap. regeringsformen 

(1974:152) (RF) och på författningsnivå märks främst regleringen i 23 kap. RB samt FUK.
69

 

Ett flertal bestämmelser i 23 kap. RB och FUK reglerar förhörssituationen direkt eller indi-

rekt.
70

 

 
Den konfliktsituation som är föremål för undersökningen, vilket i grund och botten kan besk-

rivas som ett spänningsförhållande mellan effektivitet i den brottsbekämpande verksamheten 

och den enskildes rättighetsskydd, får anses ta sin utgångspunkt ur maktförhållandet mellan 

individen och representanter för det allmänna. Man kan med fog hävda att det är ett förhål-

lande präglat av obalans, där den ena parten företräder makt och den andra maktlöshet. Oba-

lansen är en följd av att det praktiska tolkningsföreträdet alltid ligger hos polis och åklagare 

vid tillämpningen i det enskilda fallet av de regler som gäller vid förundersökningens bedri-

vande. En misstänkt som inte kunnat ianspråkta sina rättigheter på grund av att polis eller 

åklagare åsidosatt sina skyldigheter, kan endast utöva en efterhandskontroll i form av åtal för 

tjänstefel eller genom klagomål hos JO eller JK. Även interna disciplinära påföljder inom 

polis- respektive åklagarväsendet får anses ha en sådan funktion.
71

 

 

                                                 
66

 Axberger (1989), s. 30 ff. 
67

 Bring & Diesen (2012), s. 64. 
68

 A.a., s. 302. 
69

 A.a., s. 65. 
70

 Bring, Diesen & Wilton Wahren (2012), s. 17. 
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 Bring & Diesen (2012), s. 72 f. 
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3.2 Förhörsbegreppet 

3.2.1 Ansvaret för förhöret 
 

Det kan vara av intresse att, i anledning av konflikten mellan provokationer och reglerna om 

förhör, undersöka huruvida de polisinfiltratörer som genomför ”samtalen” med en brottsmiss-

tänkt över huvud taget är behöriga att hålla förhör. Mer konkret tar denna del av undersök-

ningen sikte på vilka regler som uppställts kring behörigheten att hålla i och ansvara för ett 

förhör. 

 

Den som ansvarar för ett förhör kallas vanligtvis förhörsledare.
72

 En tolkning av begreppet är 

att förhörsledaren vanligtvis är den person som, under förundersökningsledaren, har att hand-

lägga utredningen. Dock har även poliser som inte har att handlägga utredningen betraktats 

som förhörsledare, vilket kan anses naturligt eftersom det under utredningen inte bara är 

handläggaren som håller i förhören.
73

 Ekelöf menar till exempel att de polismän som ansvarar 

för själva utredningsarbetet- till vilket är att hänföra bland annat förhör - är att anse som för-

hörsledare.
74

 Även andra personer än poliser kan uppdras att medverka i utredningsarbetet, 

såsom att hålla förhör. Att ingen annan än poliser kan vara handläggare i ett ärende framgår 

dock av 3:6 a polisförordningen (1998:1558) (PF). Avslutningsvis ska sägas att det, med be-

aktande av vad som hittills framgått, saknas en legaldefinition av vem som ska betraktas som 

förhörsledare, och att det i doktrinen finns olika begreppsbestämningar att tillgå.
75

 Att de in-

filtratörer som genomför provokationsoperationer i regel är behöriga att hålla förhör, torde det 

däremot inte råda några tvivel om.  

3.2.2 Förhöret inleds 
 

Den frågeställning som vidare måste besvaras är under vilka förutsättningar ett förhör ska 

anses vara för handen. En definition ges av Leche & Hagelberg vilka beskriver förhöret som 

”varje systematiskt försök att genom frågor eller uppmaningar förmå en person att lämna 

uppgifter i den sak som är under utredning”. Enligt författarna ska till förhörsbegreppet inte 

räknas ”formlösa samtal” kännetecknade av ömsesidigt och frivilligt tankeutbyte.
76

  

 

Förhör med en brottsmisstänkt hålls vanligen i en för ändamålet avsedd lokal, vilket ofta ut-

görs av ett kontor på en polisstation.
77

 Processlagberedningen (PLB) uttalade vid RB:s till-

komst att dessa platser, alternativt den hördes bostad eller platsen för brottet (beroende på 

omständigheterna), var att anse som lämpligast för ändamålet.
78

 Reglerna om förhör får anses 

ta sikte på sådana situationer där polisen på något sätt tar initiativ till utfrågningen, vilket ute-

sluter de fall då personer självmant lämnar uppgifter.  Reglerna tycks, med hänsyn till den 

kallelse som enligt 5 § FUK normalt ska föregå ett förhör, vara utformade enligt tanken att 

den förhörde och förhörsledaren ska träffas.
79

  

 

JO anför i ett utlåtande att ett förhör i lagens mening är att anse som inlett när samtalet rör den 

sak förundersökningen avser. 

                                                 
72

 Begreppet ska särskiljas från förundersökningsledare (se ovan avsnitt 2.3.3). 
73

 Bring, Diesen & Wilton Wahren (2012), s. 24 f. 
74

 Ekelöf, Edelstam & Boman (2010), s. 111. 
75

 Bring, Diesen & Wilton Wahren, (2012), s. 25. 
76

 Leche, E., Hagelberg, V., Förhör i brottmål, 5 uppl., P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1958, s. 37. 
77

 Bring, Diesen & Wilton Wahren (2012), s. 19 f. 
78

 SOU 1938:44 s. 287 f. 
79

 Bring, Diesen & Wilton Wahren (2012), s. 21 f. 
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”Jag vill med anledning av det inträffade erinra om att rättegångsbalkens och förundersök-
ningskungörelsens bestämmelser inte avser några andra former av samtal med misstänkta 
än förhör. Om ett ”samtal” rör den sak som förundersökningen avser är det att betrakta som 

ett förhör.”
80

 

 

Enligt Bring & Diesen är JO:s uttalanden på området inte att se som en definition av begrep-

pet.
81

 Varför det ligger till på det sättet utvecklas inte närmare. Om JO:s utlåtanden inte är att 

se som ett försök att definiera begreppet, måste alternativet vara att JO genom sina utlåtanden 

angett vilka situationer som ska omfattas av förhörsbegreppet, utan att för den sakens skull 

försökt fastställa begreppets innebörd. Det går emellertid att sluta sig till uppfattningen att 

ovan angivna citat täcker in allehanda kontakter mellan polis och brottsmisstänkt, även sådana 

samtal som vidtas som ett led i en provokation. Det går dock inte att gissa sig till huruvida 

detta varit den avsedda konsekvensen eller inte. 

 

Ordet ”förhör” leder tanken till en polismans utfrågning av någon vars uppgifter kan antas ha 

betydelse för en utredning. Detta tillsammans med sakförhållandet att det finns situationer 

som typiskt sett är att betrakta som förhör, fråntar inte det faktum att det saknas en klar defi-

nition av vad ett förhör är, och att det inte heller uppställs några formella regler för när ett 

förhör ska anses ha inletts. Enligt Bring & Diesen bör utgångspunkten för avgränsningen, i 

brist på uttryckligt författningsstöd, vara regleringen i 23:6 RB.
82

 Att alla situationer där nå-

gon lämnar upplysningar skulle vara att se som ett förhör, har dock kritiserats i ”Polismetod-

utredningen” (SOU 2010:103) i anledning av konflikten med dolda spaningsoperationer som 

utgörande en allt för vid definition.
83

 

3.3 Underrättelseskyldigheten 
 

Enligt 23:18 st 1 p 1 RB
84

 ska den som ”skäligen misstänks” för ett brott, då denne hörs, un-

derrättas om misstanken. I samband med regelns tillkomst uttalade PLB följande:  

 
”Då […] däremot så mycket material samlats, att han kan sägas vara skäligen misstänkt för brottet, 

och förundersökningen sålunda är riktad mot honom, bör han underrättas om misstanken. Sådan 

underrättelse behöver dock ej lämnas, förrän den misstänkte på detta stadium höres.”
85 

 

Regeln har således utformats enligt tanken att det är förhörsmomentet som styr skyldighetens 

inträde. Underrättelsen får inte vara allmänt hållen eller ha formen av en hänvisning till ett 

lagrum eller dylikt, utan måste vara preciserad och individualiserad till den konkreta gärning-

en avseende tid, plats och tillvägagångssätt.
86

 

 

RB innehåller inte många begränsningar av vem som tillåts leda ett förhör. Det är emellertid 

åklagaren eller undersökningsledaren som beslutar om vilka brott underrättelsen ska avse 

samt tidpunkten och formen för underrättelsen. Sådana beslut ska alltså inte fattas av endast 

                                                 
80
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 Bring & Diesen (2012), s. 303. 
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förhörsledaren, men uppgiften kan delegeras till såväl polismän som civila kriminalutredare.
87

 

 

Till underrättelseskyldigheten finns en rad korresponderande rättigheter för den misstänkte. 

Underrättelsens syfte är att den misstänkte ska kunna utnyttja sin rätt till försvarare och även i 

övrigt ta tillvara sina intressen.
88

 I och med underrättelsen ska den misstänkte enligt 12 § FUK 

även informeras om möjligheterna att anlita en försvarare samt att det under vissa omständig-

heter kan förordnas om sådan försvarare. Dessutom finns det enligt 23:10 st. 4 RB en rätt - 

dock inte en ovillkorlig sådan - för den misstänktes försvarare att närvara vid förhör.
89

 

 

Tidpunkten för när ett förhör med den misstänkte ska hållas, i de fall någon kan skäligen 

misstänkas för ett brott, är inte reglerat i någon författning. Det handlar i grunden om en av-

vägning där tillgodoseendet av den misstänktes intresse i att få del av misstanken måste vägas 

mot de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att bedriva en effektiv utredning. Där-

för kan ett förhör inte anstå till dess att utredningen slutförts. Detta strider mot det kontradik-

toriska förfarandet och skulle kunna komma i konflikt med den misstänktes rätt till tillräcklig 

tid för att förbereda sitt försvar enligt artikel 6:3 b EKMR.
90

  

 

Det föreligger ingen skyldighet för polis eller åklagare att besluta om att förhör ska hållas med 

den misstänkte, så snart erforderlig bevisstyrka uppnåtts. Ett förhör kan således komma att 

anstå om det annars skulle komma att försvåra utredning, exempelvis om den misstänkte gavs 

möjlighet att undanröja bevis. Innan misstanken blivit så stark att den kan anses uppnå nivån 

”skälig”, finns således möjlighet att hålla förhör med den misstänkte utan att lämna någon 

sådan underrättelse. Man brukar säga att den misstänkte då hörs ”upplysningsvis.”
91

 Men så 

snart misstankegraden uppnåtts och det första förhöret med den misstänkte hålls, föreligger en 

skyldighet för antingen polis eller åklagare att underrätta den brottsmisstänkte om misstanken, 

vilket framgår av 23:18 RB. Av rättssäkerhetsskäl bör en sådan underrättelse ske muntligen
92

 

och när förhöret påbörjats.
93

 Att underrättelsen bör äga rum vid förhörets början beror på att 

den misstänkte annars kan lockas att uttala sig ”genom försåtligen ställda frågor”.
94

 

 

Till saken hör även att åklagaren som huvudregel övertar förundersökningen först när miss-

tankegraden blivit ”skälig”. Det har gjorts gällande att polisen, i de fall misstanken är av sva-

gare grad, kan utnyttja den svagare misstanken under lång tid och på ett otillbörligt sätt. Ge-

nom att ge sken av att den hörde inte står under någon misstanke alls kan man erhålla inform-

ation som knappast skulle ha lämnats om den hörde underrättats om den svagare misstanken 

enligt 23:18 RB.
95

 Här ska erinras om kravet på att beslut om provokation alltid ska fattas av 

åklagare (ovan avsnitt 2.3.2), vilket får anses utesluta att metoderna i fråga utnyttjas på angi-

vet sätt.  

 

En skyldighet att underrätta om misstanke föreligger även enligt artikel 6:3 a EKMR, vari 

framgår att den som blivit anklagad för brott
96

 har rätt att ofördröjligen underrättas om grun-

den och innebörden av anklagelsen, i detalj och på ett språk denne förstår. HD har beträffande 
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detta uttalat att ”tidpunkten för när en anklagelse för brott ska anses ha blivit framställd är när 

myndigheterna har vidtagit någon åtgärd som lett till att en persons situation har väsentligen 

påverkats av att det föreligger en misstanke mot honom”.
97

 

 

Underrättelseskyldighetens inträde enligt artikel 6:3 a EKMR är annorlunda utformat än dess 

motsvarighet i RB. Den fråga man i regel måste ta ställning till är att avgöra huruvida någon 

anklagats för ett brott eller inte. Det rör sig allt som oftast om att bedöma huruvida vissa åt-

gärder kan anses ha den karaktären eller inte, vilket ofta kommit att handla om att skilja an-

klagelser för brott från sådana åtgärder som rör civila eller förvaltningsrättsliga rättigheter och 

skyldigheter.
98

 En jämförelse ger vid handen att problemen enligt de båda regelverken tar sig 

uttryck på två från varandra helt skilda sätt. Eftersom en provokationsåtgärd syftar till att vil-

seleda den misstänkte på ett ”förprocessuellt stadium”, ställs man sällan inför problemet att 

bedöma huruvida någon anklagats för ett brott eller inte - operationen syftar ju till att förleda 

den brottsmisstänkte och att inte under några omständigheter röja den egentliga verksamhet-

en. 

3.3.1 Skälig misstanke 
 

Det finns här anledning att inledningsvis erinra om kravet på ”stark misstanke” för genomfö-

rande av provokation, vars innebörd i varje fall motsvarar beviskravet ”anledning att anta” i 

23:1 RB, vilket är att anse som det svagaste beviskravet i brottmålsprocessen. Genomförande 

av provokation förutsätter med andra ord att förundersökning inletts (se ovan avsnitt 2.3.3).
99

 

Begreppet skälig misstanke är ett högre ställt beviskrav. 

 

För att beviskravet ska anses uppfyllt krävs i regel att en brottsmisstanke ska vara underbyggd 

av objektiva omständigheter och får således inte baseras enbart på någons subjektiva förviss-

ning. Vidare krävs att omständigheterna är av viss styrka.
100

 Enligt Bring & Diesen innebär 

kravet att bevisningen uppnått sådan styrka att utredningen riktats mot den misstänkte. Bort-

sett från eventuella medgärningsmän finns det, ur bevissynpunkt, inga konkurrenter till gär-

ningsmannaskapet (avseende just det brott denne misstänks för). Beviskravet är uppfyllt när 

sannolikheten för att den misstänkte begått brottet är större än den kvarvarande osäkerhet-

en.
101

 

 

Den situationen att underrättelsen sker felaktigt, vilket hade kunnat bli konsekvensen av ett 

allt för lågt beviskrav, är inte heller det en önskvärd situation. Ekelöf anför att detta skulle 

kunna väcka irritation hos den underrättade.
102

 Fitger är inne på samma spår och menar att 

underrättelsen skulle vara ”chikanerande” för den underrättade, om misstankegraden inte nått 

upp till den styrka som fordras av beviskravet.
103

 

 

Den följdenliga slutsatsen av beviskravet är att en provokativ operation kan genomföras utan 

att frågan om underrättelse över huvud taget aktualiseras, så länge graden av misstanke inte 

når upp till skälig. Ekelöf ställer frågan om det inte hade varit bättre att föreskriva att under-
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rättelse ska lämnas då misstankegraden blivit skälig.
104

 Av förklarliga skäl skulle en sådan 

lösning, innebärande att underrättelseskyldighetens inträde styrdes av beviskravet ensamt, 

kraftigt begränsa möjligheterna att genomföra dolda spaningsoperationer.    

3.3.2 Rättsfall: ”Gävlebranden” 
 

Rättsfallet RH 2010:62 ska sammanfattas i det följande. 
 

En person (R) misstänktes av polisen för att ha anlagt en mordbrand på ett hotell. Förhör med R 

bedömdes vara en icke framkomlig väg för att komma vidare i utredningen. Istället utarbetades en 

plan för att genom vilseledande få fram ett erkännande. Efter att en infiltratör lyckats etablera en 

relation till R förmåddes denne, under förespeglingen att de avsåg att anställa honom i ett bolag 

som delvis ägnade sig åt kriminell verksamhet, att erkänna den anlagda branden. Det var polisen 

som genom frågor lett in R på samtal om branden. Under processen framkom att polisens plan 

grundats bland annat på en psykologisk profil som upprättats över den tilltalade. I denna ingick att 

hos den tilltalade väcka åtrå för det lyxliv polisens infiltratörer gav sken av att leva, att få honom 

att känna att lojalitet var viktigt, att hans uppgifter skulle kunna komma att kontrolleras samt att 

den fingerade anställningen förutsatte en brottslig vilja hos honom. Erkännandet utgjorde en viktig 

del av den bevisning som senare lades till grund för den fällande domen. Påföljden bestämdes till 

fängelse i tio år.  

 

Inför rätten argumenterade den tilltalade att polisens provokationer, närmare bestämt den fingerade 

arbetsintervjun, var att se som ett förhör och att denne i och med detta fått sina rättigheter enligt 

23:12 och 18 §§ RB åsidosatta. Otillbörligheten innebar vidare att rättvisan i rättegången oåterkal-

leligen undergrävts vilket stått i strid med artikel 6 EKMR. HovR tittade på de faktiska omstän-

digheterna och ställde dessa i ljuset av reglerna om förhör. Det förelåg ingen tvekan om att R var 

”skäligen misstänkt” för brottet vid tiden för provokationen. Den fråga rätten hade att besvara var 

huruvida kontakterna mellan polisen och den misstänkte kunde anses utgöra ett förhör i lagens 

mening. HovR anförde att de likheter som gick att finna mellan den situation som var för handen 

och ett förhör i lagens mening, var att den förhandenvarande situationen syftade till att utreda den 

tilltalades eventuella inblandning i det brott denne misstänktes för. I övrigt ansåg HovR att situat-

ionen inte var att likställa med ett förhör. Den avgörande skillnaden var bland annat att polisens 

åtgärder präglats av lång, noggrann planering och långtgående vilseledande av R.  

 

Rätten ansåg i och för sig att tillvägagångssättet i en viss mening inneburit ett slags kringgående av 

RB:s regler. På detta vis hade den tilltalade inte tillförsäkrats de rättssäkerhetsgarantier som följer 

av dessa bestämmelser, vars syfte är att skapa jämvikt mellan det allmänna och den som misstänks 

för ett brott, när denne hävdar sin oskuld. Dock – anförde HovR – har riksdagen och regeringen 

ställt sig bakom bruket av okonventionella spaningsmetoder av det slag som var för handen, i en-

lighet med vissa principer och trots avsaknaden av författningsstöd. Det brott R misstänktes för var 

samtidigt av allvarligt slag. Intresset av att få del av misstanken måste vägas mot utredningsintres-

set som särskilt beträffande allvarliga brott väger tungt. Dessutom hade det legat i de brottsbekäm-

pande myndigheternas intresse att, då utredningen varit svårutredd, komma vidare i utredningen 

och klara upp brottet. 

 

I rättsfallet synliggörs på ett tydligt sätt den konflikt som varit uppsatsens föremål. Polisens 

samtal med den misstänkte kunde i en viss mening anses ha utgjort ett förhör, vilket i sin tur 

inneburit att denne gått miste om de rättssäkerhetsgarantier som bestämmelserna i fråga tiller-

känner den som misstänks. Hur den närmare gränsdragningen mellan förhör och provokativa 

åtgärder ska göras framgår inte av domskälen, men RB:s regler tycks av allt att döma vara 

tillämpliga på samtal under dolda spaningsoperationer. Samtidigt skulle en strikt tillämpning 

av förhörsbegreppet i enlighet med de definitioner som tidigare presenterats (se ovan avsnitt 

3.2.2) göra det svårt - om inte omöjligt - att genomföra sådana operationer. 
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3.3.3 Rättsfall: ”Motalafallet”105 
 

I förevarande rättsfall följde HovR samma argumentationslinje som i RH 2010:62 beträffande 

förhållandet mellan förhörsreglerna och de provokativa metoderna. Domstolen förde i sak 

samma resonemang som i det tidigare målet, där det slutligen konstaterades att rätten, alldeles 

oavsett om det skett en kränkning av de processuella rättigheterna, var oförhindrad att pröva 

bevisningen i enlighet med principen om fri bevisprövning. 
 

I oktober 2005 häktades en man (CV) på sannolika skäl för mordet på en kvinna (MJ). Han släpp-

tes dock relativt omgående och förundersökningen mot honom lades därefter ned, men misstan-

karna kvarstod. Som en följd av polisens resultatlösa utredningsarbete i sökandet efter MJ:s kropp 

arbetades slutligen en plan fram, där en av polisens infiltratörer skulle provocera CV att avslöja 

var kroppen fanns. 2010 sattes planen i verket. Infiltratören, som gick under täcknamnet ”Mike”, 

sökte upp CV och lyckades knyta en personlig vänskap med denne. Under en biltur några månader 

senare berättade han för CV att det fanns en möjlighet att få ut ett belopp på MJ:s livförsäkring 

som en kriminell gruppering från gamla östblocket var intresserade av. Han antydde även att grup-

peringen inte var främmande för våldsamma metoder. CV avslöjade dock ingenting under bilturen. 

Några dagar senare söktes CV upp av några till öststatsmedborgare förklädda polismän som läm-

nade fram en lapp till honom, där en summa på 100 000 kronor angivits samt ett telefonnummer. 

CV kontaktade ”Mike” samma dag, och de träffades dagen därpå. Uppenbart amfetaminpåverkad 

avslöjade CV inte bara var MJ:s kropp låg begraven, utan även att han ensam bragt henne om livet. 
 

I HD fördes inget utförligt resonemang kring det regelverk som reglerar förhörssituationen. 

Till skillnad från vad som framgår av HovR:ens domskäl nämns varken 23:12 eller 18 §§ RB. 

Domstolen anförde dock (p. 21) att det fanns goda skäl, både utifrån artikel 6 EKMR och från 

andra utgångspunkter, att bedöma sådan bevisning, som anskaffats utan det skydd sedvanliga 

rättssäkerhetsgarantier förlänar, ”med extra stor försiktighet”. Den bevisprovokation som fö-

retagits bedömdes emellertid ha varit otillbörlig såtillvida att den tilltalade förmåtts att lämna 

uppgifter om sin egen brottslighet under omständigheter som kunde betraktas som hotfulla. 

Den tilltalades rättigheter enligt artikel 6 hade således i det avseendet kränkts.  

3.4 Förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder 

3.4.1 Allmänt om tillämpningsområdet och syfte 
 

Svårigheten att avgöra vad ett förhör är och när det ska anses ha inletts är av betydelse inte 

bara för underrättelseskyldighetens inträde enligt 23:18 RB, utan även för tillämpningen av 

förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder enligt 23:12 RB. Polisen kan alltså, om ett förhör 

bedöms vara för handen, under sina dolda spaningsoperationer nödgas iaktta de begränsningar 

som förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder ställer upp. Konsekvensen av att ett förhör be-

döms ha inletts är alltså detsamma beträffande 23:12 RB som för 23:18 RB, nämligen att poli-

sen åläggs en skyldighet samtidigt som förhörspersonen tillerkänns en rättighet. 

 

23:12 RB är i grunden en bestämmelse om hur förhör inte får hållas. Olivecrona beskriver det 

som att alla ”ojusta metoder” är förbjudna.
106

 Bestämmelsen gäller vid förhör med envar men 

kan sägas ha särskild betydelse vid förhör med brottsmisstänkt.
107

 Det är inte tillåtet att under 

förhör använda otillbörliga åtgärder i syfte att få fram en bekännelse eller ett visst uttalande. 

Som exempel på otillbörliga åtgärder anges medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeg-

lingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra liknande åtgärder. Syftet med 
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den allmänt hållna bestämmelsen är att sätta upp ett hinder mot den inkvisitoriska förhörsme-

tod som annars skulle kunna komma att bli konsekvensen av ett oreglerat förhörsförfarande. 

Bestämmelsen har vidare som uppgift att skydda den misstänktes integritet och förhindra att 

oriktiga uppgifter pressas fram,
 108

 vilket kan ses som ett uttryck för att medlen inte helgar 

målet.  

 

Till skillnad från vad som gäller under huvudförhandlingen finns inget förbud mot ledande 

frågor under förundersökningen. Enligt Ekelöf kan detta vara den enda chansen att uppnå er-

forderlig bevisstyrka, särskilt då man kan räkna med att den förhörde kan tänkas ”tala mot 

bättre vetande.”
109

 

3.4.2 Rättsfall: Allan mot Förenade Kungariket 
 

Ett fall från Europadomstolen som berör skyddet enligt artikel 6 EKMR, i de fall myndigheter 

kringgår den anklagades rättigheter i syfte att erhålla belastande uppgifter, är Allan mot Före-

nade Kungariket. Omständigheterna i målet ska sammanfattas härnäst.  
 

Polisen hade placerat en informatör i samma cell som en brottsmisstänkt person. I samtalen mellan 

dessa fick informatören, helt i enlighet med polisens syfte, fram uppgifter från den brottsmiss-

tänkte om det mord denne satt frihetsberövad för. Den brottsmisstänkte hade i tidigare förhör med 

polisen valt att utnyttja sin rätt till tystnad.   

Enligt domstolen handlar rätten att inte behöva belasta sig själv, som ligger i hjärtat av begreppet 

rättvis rättegång, om respekten för den misstänktes rätt att förbli tyst och att kunna styrka åtalet 

utan att använda bevisning som föregåtts av otillbörligt tvång från myndigheterna eller där den 

misstänkte utsatts för press (§44). Rätten att inte behöva belasta sig själv syftar även till att skydda 

den anklagades vilja att under polisförhör utnyttja sin rätt till tystnad. Ett kringgående av detta, 

som innebär att myndigheten skaffar fram erkännanden eller uppgifter som är belastade för den 

anklagade, skulle underminera rättigheten att förbli tyst (§50).  

 

Europadomstolen fann att den misstänkte under omständigheterna, i synnerhet med hänsyn till att 

denne satt frihetsberövad, befann sig under psykologisk press när han anförde uppgifterna. Av 

denna anledning kunde uppgifterna, som hade utgjort den avgörande bevisningen i målet, inte an-

ses vara en produkt av den anklagades egen spontanitet och valfrihet. Samtidigt hade den miss-

tänkte på sin försvarares tillrådan genomgående utnyttjat sin rätt att förbli tyst. Samtalen mellan in-

formatören och den anklagade kunde till sin funktion anses motsvara ett förhör, dock utan det 

skydd som följer med ett formellt polisförhör. Dennes rätt enligt artikel 6 att förbli tyst och att inte 

behöva avslöja sin egen brottslighet hade således kränkts. 

 

Omständigheterna i fallet innehåller många särdrag vilka tillsammans får som följd att 

avgörandet, för denna uppsats vidkommande, blir irrelevant ur många hänseenden. Den 

anklagade satt för det första frihetsberövad och hade dessutom genomgående utnyttjat 

sin rätt att förbli tyst. Den provokation som vidtagits i förekommande fall kan i många 

avseenden ses som ett extremt exempel på otillbörliga myndighetsåtgärder. Även om 

målet berör förhållandet mellan provokationer och artikel 6 EKMR (”rätten att förbli 

tyst och att inte behöva belasta sig själv”), är avgörandet av intresse dels för de fall en 

brottsmisstänkts processuella rättigheter avsiktligt kringgåtts, och dels för undersök-

ningen av tillämpningsområdet för 23:12 RB. 

 

I det JO-utlåtande som följde på RH 2010:62 erinrades om vad Europadomstolen i Al-

lan mot Förenade Kungariket anfört beträffande myndighetsåtgärder som går ut på att 
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kringgå den anklagades rättigheter i syfte att erhålla erkännanden eller uppgifter som är 

belastande för den anklagade. Att rätten att förbli tyst i vissa fall kan undermineras ge-

nom sådana metoder gäller enligt JO:s mening inte bara i situationer då den anklagade 

beretts tillfälle ett utnyttja sin rätt, utan det bör vara tillräckligt att metoderna använts i 

syfte att kringgå rättigheter som uppställts till förmån för den som misstänks för brott.
110

 

3.4.3 Ett utvidgat tillämpningsområde 
 

23:12 RB och dess betydelse för möjligheten att använda provokativa metoder aktualiserades 

i det JO-utlåtande som följde på RH 2010:62. Dåvarande JO Axberger anför i sitt utlåtande att 

lagrummet ger uttryck för en princip som även gäller i situationer som till sin funktion är att 

likställa med förhör, och som innefattar utredningsåtgärder i syfte att förmå enskilda att lämna 

uppgifter. Denna slutsats härleder Axberger ur det ovan refererade rättsfallet från Europadom-

stolen, Allan mot Förenade Kungariket, där en situation innefattande polisprovokationer som 

bekant bedömdes vara att likställa med ett förhör.
111

 Axberger framhåller vidare, att i be-

stämmelsens kärna ligger en värdegrund som få borde tillbakavisa, nämligen att enskilda me-

delst tvång, hot eller andra otillbörliga metoder inte ska förmås att yppa belastande uppgif-

ter.
112

 Mot bakgrund av detta uttalade Axberger vidare att:  

 
”Som framgått innebar detta att R under mycket lång tid utsattes för en skräddarsydd, djupgående 

psykologisk och social påverkan. Att utsätta en brottsmisstänkt för någonting sådant är enligt min 

mening inte förenligt med den värdegrund som kommer till uttryck i 23 kap. 12 § rättegångsbal-

ken.”
113 

 

Det är till Europadomstolens formulering angående situationer som är att likställa med förhör 

Axberger hänvisar vid sin bedömning av 23:12 RB och dess betydelse för polisen att, i situat-

ioner som inte kan betraktas som förhör i lagens mening, använda sig av otillbörliga metoder. 

Det kan vara av intresse att se detta uttalande i relation till Axbergers tidigare ståndpunkt i 

frågan. I sin bok Brottsprovokation företräder Axberger uppfattningen att bestämmelsen, de 

lege lata, inte torde sträcka sig utanför sitt formella tillämpningsområde för att på så sätt ut-

göra ett större effektivitetshinder än vad som följer av lagtexten. Att det de lege ferenda finns 

goda skäl för detta, med hänsyn till skyddet för den provocerades integritet samt det faktum 

att oriktig eller svårvärderad bevisning annars riskerar att provoceras fram, är en annan sak.
114

  

 

I betänkandet ”Polislag” (SOU 1982:63) ställdes frågan om förbudet mot otillbörliga för-

hörsmetoder sträcker sig längre än dess formella giltighet, och således i form av allmän prin-

cip bör ges betydelse inte bara vid förhör utan även vid andra åtgärder innan och under förun-

dersökningen. Frågan huruvida ett vilseledande från polisens sida alltid ska anses utgöra en 

otillbörlig metod, besvarade man dock nekande. Man kom slutligen till ståndpunkten att en 

analog tillämpning av lagrummet inte kunde komma i fråga.
115

  

 

Den uppfattning Axberger företräder i sitt utlåtande angående ”Gävle-branden” innebär alltså 

den motsatta uppfattningen, nämligen att lagrummet bör ges verkningar utanför sitt formella 

tillämpningsområde såsom allmänt gällande princip. Axbergers ”paradigmskifte” i frågan 

beror av allt att döma på den rättsutveckling som skett genom Europadomstolens praxis. Ve-
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derbörande tolkar således 23:12 RB i ljuset av den praxis rörande artikel 6 EKMR som till-

kommit sedan Brottsprovokation utgavs år 1989. Mot denna bakgrund synes det ändrade 

ställningstagandet syfta till att - genom att utnyttja tänjbarheten i begreppet förhör - skapa 

rättslig överensstämmelse med artikel 6 EKMR
116

, snarare än att det skulle utgöra ett oförvä-

get försök att ändra rättstillämpningen i enlighet med egna tankar om de lege ferenda. 

3.5 Vidare om intressekonflikten 

3.5.1 Polismetodutredningen 
 

Den problematik som var föremål för rättens bedömning i RH 2010:62, och som denna upp-

sats syftar till att utreda, belystes i ”Polismetodutredningen” (SOU 2010:103). Av utredningen 

framgår att det, vid sådana infiltrationsoperationer som syftar till att avslöja eller efterforska 

ouppklarade brott, kan hävdas att metoderna i fråga kränker flera regler om förhör i 23 kap. 

RB. Det sägs att vid sådana operationer, som innebär en interaktion mellan polisens infiltratö-

rer och brottsmisstänkt, kommer samtal oundvikligen att föras beträffande den sak brottsut-

redningen avser. Faktum är att samtal rörande brottsutredningen är hela syftet med en sådan 

operation och något som eftersträvas. I utredningen framhålls att en strikt tillämpning av för-

hörsreglerna helt skulle omöjliggöra operationer av sådant slag. Att i den situationen låta re-

gelverket kring förhör omfatta samtal rörande förundersökningen kan inte ha varit den av-

sedda effekten, och en sådan gränsdragning framstår inte heller som rimlig. Användandet av 

infiltration är en vedertagen och accepterad spaningsmetod inom nationell rätt och har dessu-

tom stöd i Europadomstolens praxis. Samtidigt föreligger enligt utredningen inget behov av 

en författningsreglering. Metoden bör dock inte användas i syfte att kringgå de förhörsregler 

som garanterar en misstänkts processuella rättigheter, och avgränsningen mellan förhör och 

infiltration får göras i varje enskilt fall. Resonemanget resulterar i slutsatsen att det inte före-

ligger några hinder mot polisens användning av infiltration och annan sådan verksamhet i 

syfte att klara upp annars ouppklarade fall.
117

 

3.5.2 Åklagarmyndighetens inställning 
 

I det JO-utlåtande som följde på RH 2010:62 redovisade Åklagarmyndigheten via Riksåklaga-

ren sin syn på förhållandet mellan reglerna om förhör och polisens infiltrationsoperationer. 

Riksåklagaren uttalade att reglerna om förhör i RB och FUK över huvud taget inte kunde an-

ses tillämpliga under sådana operationer, och att det således inte är reglernas tillämplighet 

som avgör gränsen för provokationsåtgärders tillåtlighet. 

 

Den för operationen i fråga ansvarige förundersökningsledaren framförde sin syn på rättsläget 

som enligt denne medför inte obetydliga tolkningsutrymmen. Avsaknaden av en reglering 

kunde i dessa sammanhang anses utgöra en brist. Det handlar i grunden om att balansera in-

tressen såsom den enskildes integritet, utredningens effektivitet och den fria bevisprövningens 

princip. Samtidigt kunde det inte anses vara tillfredställande ur ett arbetsmiljöperspektiv att de 

enskilda tjänstemännen, som har att tillämpa reglerna, saknar tydliga riktlinjer för att avgränsa 

det tillåtna från det otillåtna.
118
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3.5.3 Rikspolisstyrelsens inställning 
 

I nämnda JO-utlåtande redogjorde även RPS för sin inställning i frågan, både vad gällde till-

lämpningen av RB:s regler i allmänhet samt beträffande den provokation som föregått åtalet i 

RH 2010:62. Provokationen, som bestått i en fingerad anställningsintervju, var en metod som 

utvecklats i Kanada och som svenska poliser utbildats i av kanadensiska kollegor. Arrange-

manget innebar att det helt och hållet utelämnades åt den provocerade att själv avgöra om 

denne ville lämna uppgifter om egen brottslighet. Vidare var reglerna om förhör enligt lång, 

inarbetad praxis inte att se som tillämpliga på samtal med brottsmisstänkta under dolda spa-

ningsoperationer. En ordning som innebar det motsatta skulle få som konsekvens att stora 

delar av polisens spaningsmetoder blev praktiskt omöjlig att genomföra. RPS tillade även 

gällande rättsläget att en lagreglering på området ansågs önskvärd.
119 

4 Analys och slutsats 
 

I det här kapitlet har jag för avsikt att återknyta till den föregående framställningen för att 

kunna besvara den övergripande frågeställningen beträffande förhållandet mellan polisprovo-

kationer och reglerna om förhör. Frågan hur 23:12 samt 18 §§ RB inverkar på polisens an-

vändning av metoderna samt vilka problem som uppkommer med anledning av rättsläget ska 

analyseras och resultera i en slutsats. 

4.1 Allmänt om provokationer 
 

Användandet av provokationer och infiltrationer är erkänt inom nationell rätt och har även 

stöd i Europadomstolens praxis. Att riksdag och regering ställt sig bakom användningen av 

metoderna i fråga står klart. Metoderna får anses utgöra ett slagkraftigt verktyg i polisens 

händer i kampen mot den grova, organiserade brottsligheten och ett effektivt medel för att 

klara upp ”cold cases”. Detta är ett tungt vägande argument i debatten rörande metodernas 

tillåtlighet. Att argumentera för att helt underkänna provokativa metoder är att bortse från det 

angelägna intresse en effektiv brottsbekämpning faktiskt utgör. 

 

Metoderna saknar dock uttryckligt lagstöd, en brist som i någon mån kompenseras av att 

strikta principer för dess tillämpning ställts upp i förarbeten och där hinder mot att lagföra 

personer som utsatts för provokationer i vissa fall föreligger på grund av Europadomstolens 

praxis rörande artikel 6 EKMR. Det framgår tydligt av principerna för provokationer att det 

inte är möjligt att begagna sig av metoderna i alla tänkbara situationer. Att provokativa åtgär-

der endast kommer i fråga vid allvarlig brottslighet är ett exempel på en, enligt min mening, 

välmotiverad begränsning. Vidare får kravet på att beslut om provokativ åtgärd alltid ska fatt-

tas av åklagare anses sätta upp hinder mot att poliser på fältet utnyttjar metoderna på ett otill-

börligt sätt. Åtgärderna får, med beaktande av kravet på att alternativa utredningsvägar saknas 

(för att metoderna ska kunna användas), ses som en sista ”livlina”. Att polisen i sin använd-

ning av provokativa åtgärder skulle verka i något slags rättsligt vakuum på grund av bristande 

lagstöd, anser jag inte vara fallet. Att lagstifta om metoderna har visat sig vara en grannlaga 

uppgift, behäftad med svåröverkomliga problem. På grund av de intressekonflikter som kan 

komma att uppstå finns dock anledning att fortsatt diskutera huruvida ett eventuellt lagstöd 

kan komma att råda bot på osäkerheten, som i regel innebär att den brottsmisstänkte riskerar 

att placeras i en icke fördelaktig position. 
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Reglerna om förundersökningens bedrivande syftar i det stora till att skapa jämvikt mellan det 

allmänna och den som är misstänkt för brott. Samtidigt ligger det i brottsutredningens natur 

att tolkningsföreträdet alltid ligger hos polis och åklagare, vilket medför högt ställda krav på 

ifrågavarande uttolkares tillämpning av reglerna i fråga. Att vederbörande besitter en god om-

dömesförmåga är givetvis en viktig förutsättning, men därutöver krävs att de även förstår in-

nebörden av att reglerna innehåller rekvisit som ska tillämpas objektivt i det enskilda fallet 

och inte på grundval av eget fritt skön. Det måste även anses ligga i den goda omdömesför-

mågan att inte betrakta ett kringgående av regler som något eftersträvansvärt och att inte hel-

ler tolka reglerna till sin egen förmån. 

 

Även om det är upp till polis och åklagare att i det enskilda fallet tolka och tillämpa reglerna 

för förundersökningens bedrivande, kan den brottsmisstänkte som redan framgått alltid för-

söka få till en efterhandskontroll, antingen genom att klaga hos JO eller genom anmälan för 

tjänstefel. Inte desto mindre kan en brist i polisens eller åklagarens tillämpning av regler till 

skydd för den brottsmisstänkte svårligen ”läkas” i efterhand genom dessa rättsmedel. 

4.2 Särskilt om förhållandet mellan rättegångsbalkens regler och 
provokationer 

 

4.2.1 Om underrättelseskyldigheten 
 

Det föreligger starka skäl för uppfattningen att lagstiftaren, vid RB:s tillkomst, inte såg den 

konfliktsituation som nu är för handen. Till detta kommer att lagstiftaren, med hänsyn till den 

rättsutveckling som skett, knappast kan lastas för att inte ha förutsett den. Europadomstolens 

rättsbildande verksamhet på området fri- och rättigheter har bidragit till en utveckling mot ett 

stärkt rättighetsskydd. Vid nya RB:s tillblivelse fanns ingen konvention att ta hänsyn till. 

23:12 samt 18 §§ RB har fortfarit att äga tillämpning i närmast oförändrad gestalt sedan dess 

tillkomst. Samtidigt har området för provokationer utvecklats i takt med att polis och åklagare 

förfinat sina metoder, särskilt genom det ökade internationella samarbetet. Att lagstifta på 

området i fråga har visat sig vara en delikat uppgift. Parallellt med detta har Europadomstolen 

sökt skapa jämvikt mellan metoderna- metoder som utan tvekan har stöd även i domstolens 

praxis- och de enskildas rättighetsskydd. Dessutom kan det tyckas att JO, i sin ansats att skapa 

klarhet i förhörsbegreppet, inte uppfattat den konflikt som detta skulle bidra att ge upphov till.  

 

Man kan ställa sig frågande till varför problematiken kring förhållandet mellan provokativa 

metoder och förhör uppkommit först på senare år. Ser man till den historiska utvecklingen kan 

en konfliktsituation redan från början tyckas ha varit svår att undvika. Att hålla i minnet är att 

förhörsbegreppet i de flesta fall är relativt oproblematiskt. Det är just i förhållande till polisens 

dolda spaningsmetoder som problemen med vagheten i begreppet åskådliggörs på ett uppen-

bart sätt.  

 

Underrättelseskyldighetens inträde enligt RB är som bekant utformat på grundval av ett be-

viskrav (”skälig misstanke”) tillsammans med ett processuellt moment i form av förhör. För 

att underrättelseskyldigheten enligt 23:18 RB ska inverka på polisens möjligheter att vidta 

provokativa åtgärder krävs, utöver en skälig misstanke om brott, att ett förhör ska anses ha 

inletts. I förarbeten och praxis görs gällande att bedömningen av huruvida en viss åtgärd är att 

betrakta som ett förhör eller som en polisiär spaningsmetod får göras i varje enskilt fall. Hur 

gränsdragningen ska göras är således av avgörande betydelse för den misstänktes möjligheter 

att ianspråkta sina rättigheter.     
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Det är av vad som framgått inte det uppställda beviskravet som är problematiskt i samman-

hanget. Underrättelseskyldighetens inträde på ett tidigare stadium i form av ett sänkt bevis-

krav är i sig förknippat med betänkligheter. Fördelen med en sådan sänkning vore alltför 

dyrköpt om man beaktar att det skulle kunna föranleda ökad misstro mot polisen. Mot bak-

grund av vad som framgått kring detta får det använda beviskravet anses väl övervägt.  

 

Problemet består istället i första hand av förhörsmomentet, mer specifikt det faktum att det 

saknas en uttrycklig författning som klart reglerar när ett förhör ska anses vara för handen. Att 

man vid avsaknaden av sådant uttryckligt lagstöd bör falla tillbaka på 23:6 RB ger föga anvis-

ning för hur man ska gå till väga vid denna bedömning. Skulle man med utgångspunkt i 23:6 

RB betrakta all informationsinsamling som förhör, finns det mycket som talar för att de sam-

tal som fördes under infiltrationsoperationerna i RH 2010:62 respektive NJA 2011 s. 638 var 

att se som förhör. En så vid tolkning av förhörsbegreppet får utan tvekan orimliga konsekven-

ser. I doktrin och förarbeten ges emellertid inte heller någon definition av begreppet, som in-

nebär att sådana orimliga konsekvenser undviks. Att rättsläget på denna punkt får anses höljt i 

dunkel bidrar till en osäkerhet som inte kan anses önskvärd. 

 

De rättighetsgarantier som inträder i samband med underrättelsen utgör en del av det skydd 

som anses vara utmärkande för rättsstaten. Värdet av möjligheten att kunna bygga upp sitt 

försvar kan knappast underskattas. Att många av dessa rättigheter även har sin motsvarighet i 

EKMR kan ytterligare tas till intäkt för deras vikt. Samtidigt går den brottsmisstänktes in-

tresse av att kunna tillvarata sina rättigheter stick i stäv med intresset av att kunna bedriva en 

effektiv brottsutredning. Ur detta hänseende kan de två regelverken ses som dikotomier, där 

det ena svårligen kan existera samtidigt som det andra. 

 

Av vad som framgått får gränsen mellan provokationer och förhör dras i varje enskilt fall. Att 

provokationer är en vedertagen arbetsmetod utesluter alltså inte att en viss situation i efter-

hand kan komma att betraktas som ett förhör. Att reglerna enligt inarbetad praxis över huvud 

taget inte skulle vara tillämpliga på samtal under dolda spaningsmetoder – en uppfattning som 

företräds av bland annat RPS – kan alltså inte med säkerhet anses vara fallet. 

 

Som framgår av ”Gävle-branden” kan polisiära insatser innebärande att en brottsmisstänkt 

provoceras att yppa uppgifter om sin egen brottslighet, i vissa fall anses utgöra ett kringgå-

ende av RB:s regler om förhör. Det stod inte på något sätt klart att den situation som var uppe 

för prövning i ”Gävle-branden” var att betrakta som ett förhör. Däremot framstod det som 

tydligt att svårigheten låg i att motivera varför ett förhör inte skulle ha varit för handen.  

 

Att riksdag och regering ställt sig bakom användandet av provokativa åtgärder anför HovR 

som ett argument för att den i målet föreliggande situationen, som alltså på sätt och viss inne-

bar ett slags kringgående, ändå skulle anses godtagbar. Att dessa vilar på rättslig grund är i 

och för sig ett starkt argument för att inte helt underkänna dem. Givet att reglerna om förhör 

är att se som tillämpliga under dolda spaningsoperationer, vilket av allt att döma tycks vara 

fallet, kvarstår dock frågetecknen kring gränsdragningsproblematiken. Vidare argumenterade 

rätten för att situationen inte var att betrakta som ett förhör med hänsyn bland annat till att 

operationen föregåtts av lång planering och ett långtgående vilseledande av den brottsmiss-

tänkte. En rimlig tolkning av HovR:s argumentation i denna del är att lång planering och vil-

seledande på intet sätt allena skulle vara något som undantog den i målet föreliggande situat-

ionen från regelverket kring förhör. Detta får närmast ses som något som talade mot att situat-

ionen var att betrakta som ett förhör. Att utredningsintresset väger tungt vid allvarliga brott, 
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framgår även det av HovR:s domskäl. Detta kan visserligen inte användas som ”vattendelare”, 

men utgör ett argument för att i vissa fall låta utredningsintresset trumfa över den misstänktes 

rätt till underrättelse. 

 

Av ”Gävle-branden” samt ”Polismetodutredningen” (SOU 2010:103) framgår att metoderna 

inte får användas i syfte att kringgå ifrågavarande bestämmelser. Detta förbud mot ”onda fö-

resatser” får anses utgöra i alla fall någon slags begränsning av användningen av provokativa 

metoder, särskilt med hänsyn till att ett kringgående i vissa ytterlighetsfall kan strida mot arti-

kel 6 EKMR och rätten att inte behöva belasta sig själv (vilket framgår av Allan mot Förenade 

Kungariket). Det kan i en viss mening hävdas att samtal mellan infiltratör och brottsmisstänkt, 

som syftar till att skaffa bevis om ett brott denne misstänks för, alltid kommer att innebära ett 

sådant kringgående. Å andra sidan framgår det av praxis, förarbeten och doktrin att ett förhör 

med den som är skäligen misstänkt kan komma att anstå, om det annars skulle lända till för-

fång för utredningen. En vidtagen provokationsåtgärd kan i ett sådant fall enbart i sig inte 

anses utgöra ett kringgående. Förbudet mot att använda metoderna i syfte att kringgå RB:s 

regler måste anses ta sikte på fall där bestämmelserna på ett uppenbart och otillbörligt sätt 

kringgås, likt de omständigheter som var föremål för domstolens prövning i Allan mot Före-

nade Kungariket.   

 

Samtidigt skulle en strikt tillämpning av förhörsreglerna medföra att användningen av provo-

kativa metoder praktiskt taget omöjliggjordes. En sådan situation är inte önskvärd. Skulle man 

då möjligtvis kunna tala om en slags presumtion för att kontakter mellan polis och brottsmiss-

tänkt, vidtagna i enlighet med av åklagare fattat beslut om provokativ åtgärd, inte ska anses 

vara ett förhör? Att anlägga ett sådant synsätt skulle i viss mån förklara förhållandet mellan 

reglerna om förhör och polisprovokationer, men leder ofrånkomligen till frågan i vilka situat-

ioner presumtionen i så fall ska anses bruten. Besvarandet av denna fråga kräver en avgräns-

ning av förhörsbegreppet vilket, i brist på vägledning, visat sig vara en svår uppgift. Ett sådant 

synsätt anger inte heller närmare hur polis och åklagare, som både har att tolka och tillämpa 

bestämmelserna i det enskilda fallet, ska gå till väga vid avgränsningen. 

 

Samtidigt ställer jag mig frågande till varför HD i NJA 2011 s. 638 inte på ett tydligt sätt tog 

ställning till problematiken. Det får anses riskabelt att dra några slutsatser kring detta, med 

hänsyn till att rättsfall som huvudregel inte ska tolkas é contrario. Problematiken lyftes som 

bekant både i RH 2012:62 samt det hovrättsavgörande som föregick HD:s dom. Det kan såle-

des anses egendomligt att HD inte valde att ta ställning till gränsdragningsproblematiken, när 

den väl ställdes inför den. Det går visserligen att utläsa att bevisanskaffning som inneburit att 

sedvanliga rättsäkerhetsgarantier åsidosatts bör värderas med försiktighet. Det går emellertid 

inte av domskälen att sluta sig till en uppfattning om hur förhållandet mellan provokationer 

och regelverket kring förhör ser ut i övrigt. Är regelverket kring förhör över huvud taget till-

lämpligt under provokativa operationer, på samma sätt som i övriga situationer? Om svaret på 

den frågan är ja: var ett förhör inte att se som inlett just i det föreliggande fallet, och i så fall 

varför? Några vidare slutsatser, utöver dessa funderingar, kan emellertid inte dras. 

 

Det finns mot denna bakgrund fog för uppfattningen att den misstänkte, på grund av gräns-

dragningsproblematiken, riskerar att gå miste om processuella rättigheter som hade kunnat 

ianspråktas om RB:s regler tillämpats strikt. Att råda bot på osäkerheten är inte bara av fun-

damental vikt för den brottsmisstänkte utan även för polis och åklagare, vilka har att ansvara 

för genomförandet av metoderna. Utan någon närmare anvisning för hur gränsdragningen 

mellan tillåtna provokationer och förhör ska göras, uppstår helt bestämt svårigheter för polis 

och åklagare att utforma tillvägagångssättet på ett sätt som garanterat undviker en konflikt. 
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Att inte kunna förutse konsekvenserna av en genomförd provokationsåtgärd är således en brist 

även i det hänseendet. 

 

Att låta underrättelseskyldigheten inträda så fort någon blivit skäligen misstänkt, skulle omöj-

liggöra användningen av provokativa metoder. Skulle man kunna använda EKMR:s krav be-

träffande underrättelseskyldigheten som förebild? Även denna konstruktion är visserligen 

förenad med svårigheter, men fördelen ligger i att någon konflikt med de provokativa meto-

derna inte riskerar att uppstå (åtminstone inte i samma utsträckning). Det kan åtminstone ar-

gumenteras för att en sådan lösning skulle vara att föredra framför en lagreglering av de pro-

vokativa metoderna. 

4.2.2 Om förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder 
 

Att avgöra när ett förhör ska anses ha inletts är av fundamental vikt även beträffande frågan 

om när förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder gäller. Svårigheten att definiera vad ett för-

hör är och när det inleds har redan behandlats. Jag kommer i det följande att gå in närmare på 

23:12 RB och diskutera i vilka situationer lagrummet kan och bör äga tillämpning. Här ska 

även diskuteras rimligheten av en utsträckt tillämpning.  

 

Dåvarande JO Axberger anför som ståndpunkt, att 23:12 RB ger uttryck för en värdegrund 

som kan komma att på ett otillbörligt sätt åsidosättas i situationer som är att likställa med för-

hör. Axberger knyter an sitt resonemang till den situation som var uppe för domstolens be-

dömning i Allan mot Förenade Kungariket. En sådan utvidgad tillämpning skulle medföra att 

bestämmelsen i fråga utgjorde ett större effektivitetshinder än vad som följer av lagtexten, 

vilket även skulle innebära att dess skyddsfunktion i förhållande till enskilda omfattade situat-

ioner utanför det, av lagstiftaren avsedda, formella tillämpningsområdet. Här är inte fråga om 

artikel 6 EKMR och ”rätten att inte behöva belasta sig själv”. Att ett kringgående av de pro-

cessuella rättigheterna i vissa fall kan utgöra ett konventionsbrott får visserligen anses stå 

klart, men är inte frågan här. Frågan är istället huruvida 23:12 RB ger uttryck för en värde-

grund som omfattar situationer som inte är att betrakta som förhör i lagens mening. Det hand-

lar således om situationer som har karaktären av – för att använda Europadomstolens formule-

ring – ”the functional equivalent of interrogation”.  

 

Precis som Axberger tidigare gett uttryck för i sin bok Brottsprovokation kan ett sådant syn-

sätt inte med enkelhet sägas vara gällande rätt. Det kan inte heller på något sätt anses stå klart 

att en utsträckt tillämpning fordras för att uppnå överensstämmelse med artikel 6 EKMR 

(även om det, efter den praxis från Europadomstolen rörande artikel 6 som tillkommit efter 

Brottsprovokation, givetvis finns mer fog för denna uppfattning nu än då). JO:s uttalanden 

brukar förvisso i stor utsträckning efterlevas av polisen, vilket skulle kunna få som konse-

kvens att den av Axberger förespråkade tillämpningen av 23:12 RB ändå får visst genomslag i 

praktiken. RB:s regler rörande samtal mellan polis och misstänkt tar uteslutande sikte på för-

hör i lagens mening. I förarbetena har en analog tillämpning av lagrummet förkastats. Å andra 

sidan omges förhörsbegreppet av en vaghet som skulle kunna öppna upp för en utsträckt till-

lämpning av 23:12 RB. Något sådant fordrar dock en vilja hos de brottsbekämpande myndig-

heterna att frångå det traditionella betraktelsesättet vad gäller relationen mellan förhör och 

provokationer. Vad jag menar med detta är att polis och åklagare, på grund av osäkerheten i 

förhörsbegreppet, inte kan lastas för den tolkning som hittills varit rådande, men att vagheten i 

begreppet samtidigt öppnar upp för möjligheten till en förändrad tillämpning.  

 

Det kan emellertid diskuteras huruvida en sådan analog tillämpning, de lege ferenda, verklig-

en hade varit att föredra. Bevisprovokation handlar ofta om ett långtgående förledande av den 
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brottsmisstänkte, vilket inbegriper lämnande av oriktiga uppgifter och andra vilseledande in-

slag. Att låta 23:12 RB verka utanför sitt formella tillämpningsområde skulle enligt min me-

ning innebära en sådan kraftigt begränsning av metoderna i fråga, att åtgärder innefattande 

provokationer i praktiken omöjliggjordes. För att råda bot på intressekonflikten krävs snarare 

tydliga anvisningar i fråga om när ett förhör ska anses ha inletts, eller ett klargörande i fråga 

om hur reglerna om förhör förhåller sig till polisens provokativa metoder. 

4.3 Slutsats 
 

Det kan konstateras att det föreligger en verklig intressekonflikt mellan RB:s regler och poli-

sens användning av provokativa åtgärder. Värdet av det processuella skyddet kan knappast 

underskattas. Samtidigt är provokationer en erkänd och ovedersägligt effektiv arbetsmetod. 

Det går helt klart, om man vill anlägga ett mer rättsfilosofiskt perspektiv, att argumentera för 

att förtroendet för rättsväsendet är beroende av att något vilseledande inte förekommer. Det är 

möjligt att det är så. Jag vill dock i anslutning till detta framhålla att förtroendet för rättsvä-

sendet även är beroende av att brottsbekämpningen bedrivs effektivt och att allvarlig brotts-

lighet beivras. Gränsdragningen måste i högsta grad syfta till att balansera dessa intressen, 

som båda är av oerhörd vikt för tilltron till rättsväsendet. Ett verkligt förtroendeskapande 

handlar således om att skapa inbördes jämvikt genom att tillåta användningen av metoderna 

under vissa angivna förutsättningar. Utgångspunkten måste vara att provokativa åtgärder är en 

tillåten sista utväg, i fall då andra utredningsvägar saknas. 

 

Att förhörsbegreppet är behäftat med tolkningssvårigheter ter sig problematiskt i relation till 

maktförhållandet vid förundersökningens bedrivande. Tillämpningen av regler, vars syfte är 

att skapa balans mellan effektiv spaningsverksamhet och den enskildes rättigheter, får inte 

vara utlämnade till polis och åklagares goda omdöme. Att dessa tolkar reglerna till sin egen 

förmån är en risk som måste undvikas. Samtidigt kan, precis som Åklagarmyndigheten anför, 

tolkningsutrymmet ge upphov till problem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ansvaret för tillämp-

ningen av de enskilda rättsreglerna vilar som sagt ytterst på tjänstemännen. 

 

Att förbudet mot otillbörliga förhörsmetoder enligt 23:12 RB har ett vidare tillämpningsom-

råde än vad som följer av lagtexten kan inte anses vara fallet. Enligt min mening öppnar dock 

vagheten i förhörsbegreppet upp för en utsträckt tillämpning. Det kan emellertid ifrågasättas 

om nyttorna överträffar olägenheterna av en sådan tillämpning i tillräckligt hög utsträckning, 

eftersom intresset av att fortsatt tillåta provokativa metoder i så fall åsidosätts.  

 

Til syvende og sidst kan konstateras att svårigheten i att avgöra när ett förhör ska anses ha 

inletts leder till en situation där rättigheterna enligt RB riskerar att framstå som illusoriska för 

den brottsmisstänkte. Varken domstolarna eller lagstiftaren har tillsett att den som misstänks 

för brott alltid tillerkänns de rättigheter som med fog kan hävdas tillkommer denne. Svårig-

heten att dra gränsen mellan förhör och provokativa metoder kvarstår alltjämt.  

 

 

 
 
 
 
 



33 

 

 
Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck 
 

Prop. 1983/84:111 Förslag till ny polislag. 

Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande. 

 

SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk II motiv m.m. 

 

SOU 1982:63 Polislag. 

 

SOU 2003:114 Vidgad rekrytering till den brottsutredande verksamheten. 

 

SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen. 

 

SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder. 

 

Svensk publicerad myndighetspraxis 
       

JO 1964 s. 113    

 

JO 1997/98 s. 123 

 

JO 1997/98 s. 166 

 

JO 2007/08 s. 149 

 

JO 2012/13 s. 62 

 

JK-beslut 1988 s. 92 

 

Myndigheters publikationer 

 

RåR 2007:1 ”Handläggning av provokativa åtgärder” (beslutades den 12 mars 2007; tillgäng-

lig via Åklagarmyndighetens hemsida, www.aklagare.se). 

 

RättsPM 2007:4 ”Provokativa åtgärder” (uppdaterad i mars 2008; tillgänglig via Åklagar-

myndighetens hemsida, www.aklagare.se). 

 

Litteratur 

Asp, Petter, Straffansvar vid brottsprovokation, upplaga 1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2001. 

 

Axberger, Hans-Gunnar, Brottsprovokation, Juristförlaget, Stockholm, 1989. 

 

Axberger, Hans-Gunnar, Brottsprovokation- en uppdatering. Ur: Flores juris et legum- fest-



 34 

skrift till Nils Jareborg, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2002. 

 

Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, upplaga 9, Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2011. 

 

Bernitz, Ulf, Seipel, Peter, Leijonhufvud, Madeleine, Heuman, Lars, Vogel, Hans-Heinrich, 

Finna rätt, upplaga 12, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012. 

Bring, Thomas, Förundersökning, upplaga 4, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012. 

Bring, Thomas, Diesen, Christian, Wilton Wahren, Alexandra, Förhör, upplaga 3, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2012. 

Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, Juristförlaget JF AB, 1996, Stockholm. 

 

Ekelöf, Per-Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång IV, upplaga 7, Norstedts Juri-

dik AB, Stockholm, 2010. 

 

Ekelöf, Per-Olof, Edelstam, Henrik, Boman, Robert, Rättegång V, upplaga 7, Norstedts Juri-

dik AB, Stockholm, 2010. 

Ekelöf, Per-Olof, Edelstam, Henrik, Pauli, Mikael, Rättegång V, upplaga 8, Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2011. 

Leche, Ernst, Hagelberg, Viktor, Förhör i brottmål, upplaga 5, P.A. Norstedt & Söner, Stock-

holm, 1958. 

Olivecrona, Karl, Rättegången i brottmål enligt RB, upplaga 3, P.A. Norstedt & Söner, Stock-

holm, 1968. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumen-

tation, upplaga 2, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008. 

 

Artiklar 

 

Asp, Petter, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, SvJT 

2008 s. 780-794. 

 

Ågren, Jack, Otillbörlig bevisprovokation tillmäts betydelse som billighetsskäl, JT nr. 4 

2011/12 s. 916-925. 

Internetkommentarer 
 

Karnov Internet (Gunnel Lindberg), Rättegångsbalken (1942:740), Publiceringsår 1942, upp-

daterad 1 januari 2013, tagit del av källan 25 maj 2013. 

 

Karnov Internet (Ulf Berg), Polislagen (1984:387), Publiceringsår 1984, uppdaterad 1 januari 

2013, tagit del av källan 25 maj 2013. 

 

Fitger, Peter, Rättegångsbalken (oktober 2012, Zeteo) kommentaren till 23 kap. 18 §.  



 35 

Europadomstolen 

 

Allan mot Förenade Kungariket, dom den 5 november 2002. Ansök.nr: 48539/99 

 

Escoubet mot Belgien, dom den 28 oktober 1999.  Ansök.nr: 26780/95 

 

Khudobin mot Ryssland, dom den 26 oktober 2006.  Ansök.nr: 59696/00 

 

Ramanauskas mot Litauen, dom den 5 februari 2008.  Ansök.nr: 74420/01 

 

Teixeira de Castro mot Portugal, dom den 9 juni 1998. Ansök.nr: 25829/94 

 

Tyrer mot Förenade Kungariket, dom den 25 april 1978. Ansök.nr: 5856/72 

Svenska domstolar 

 

NJA 2001 s. 344 

 

NJA 2007 s. 1037 

 

NJA 2011 s. 638 

 

RH 2010:62 

 

Gävle Tingsrätts dom 2010-05-21 i mål B 2119-09  

 

 


