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Sammanfattning 

Dagens brottslighet blir alltmer organiserad. Ny teknik, grövre vapen samt öppnare 

gränser innebär att polisen får allt svårare att hålla jämna steg. Därför är behovet av nya 

arbetsmetoder inom brottsbekämpningen en förutsättning för att överhuvudtaget komma 

åt de organiserade kriminella kretsarna.  

Brotts- och bevisprovokation är metoder som redan används, men som på grund av 

bristande lagstiftning inte kan användas så effektivt som är önskvärt.   

Syftet med rapporten är att ge en någorlunda korrekt bild av vad bevis- respektive 

brottsprovokation är och hur den används idag. Eftersom kriminaliteten inte har några 

gränser, har vi även försökt belysa hur dessa metoder används i Tyskland, England och 

USA. Dessutom har vi tittat närmare på hur media använder sig av provokativa metoder 

i sitt arbete.  

Vi har kritiskt granskat litteratur inom området och utifrån den sållat fram det materiel 

vi funnit relevant. Däremot har vi lagt mer vikt vid att studera doktrinen än förarbeten 

och rättsfall inom det aktuella området för att således ta tillvara den analyserings- och 

tolkningskunskap som författarna har i jämförelse med oss.  

Dagens rättsläge innebär att det aldrig är tillåtet att provocera någon att begå ett brott 

som denne annars inte skulle ha begått. Polisen får dessutom aldrig själv begå en 

kriminaliserad handling för att kunna efterforska eller avslöja ett brott eller av 

spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot brott eller en för brott 

misstänkt person. Provokation får tillgripas endast vid grov brottslighet och det krävs 

stark misstanke om brott för att en provokativ åtgärd skall vara tillåten. Beslut om 

eventuell provokation ska fattas på chefsnivå och åtgärderna måste noga dokumenteras.  

Vad gäller de länder vi tittat på i rapporten finns det som i Sverige ingen konkret 

lagstiftning gällande bevis- och brottsprovokation. Man väljer även där att utgå från 

tidigare rättsfall och lagstiftning kring medhjälp samt ansvar- och straffrihetsgrunder. 

Även de som jobbar inom media resonerar sinsemellan om vilka förutsättningar som 

bör vara uppfyllda innan det är lämpligt att använda sig utav provokativa journalistiska 

metoder, så att trovärdigheten i reportagen inte minskar.   
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1  Inledning 

Polisen har under alla tider använt sig av olika metoder för att både beivra redan utförda 

brott samt förebygga sådana som ännu inte, men sannolikt skulle kunna komma att 

begås. I och med att samhället kontinuerligt utvecklas så förändras dels de olika brott 

som är möjliga att genomföra samtidigt som möjligheterna och metoderna för att utföra 

dem ofta förbättras. En naturlig reaktion är givetvis att även polisens arbetssätt och 

metoder måste moderniseras för att både bekämpningen och förebyggandet av brott 

skall kunna fortgå i åtminstone samma takt som tidigare. 

Eftersom den organiserade brottsligheten, som dessutom många gånger är grov, under 

de senaste decennierna ökat kraftigt och enligt vår mening är ett hot mot tryggheten i 

det civiliserade samhället krävs det att både realistiska och effektiva metoder blir 

tillgängliga för polisen om de skall erhålla någon som helst möjlighet att fullfölja sin 

lagstadgade plikt enligt polislagens 2 §, vilken uttalar att polisens uppgift är att bland 

annat förebygga, utreda och bedriva spaning i fråga om brott. 

Två av de metoder som alltmer uppmärksammas i media och som polisen med 

varierande resultat både har men framförallt effektivt och utan stor risk för egen 

brottslig handling, tjänstefel eller moraliskt klandervärt beteende vill kunna använda sig 

utav är bevis- respektive brottsprovokation. I rapporten kommer vi både att kort förklara 

de två nämnda begreppen och hur de uppfattas av olika rättsliga instanser i Sverige. 

I takt med teknikens utveckling av allt mindre video- och avlyssningsutrustningar har 

likaledes samhällsgranskande journalister, åtminstone nämnvärt mer än tidigare, börjat 

använda sig av provokativa metoder för att uppdaga moraliska felaktigheter eller rent 

utav brottsliga handlingar. Vår tanke är att beskriva vilka metoder de använder sig utav 

och ifall deras möjligheter till provokation skiljer sig ifrån polisens.   

Sveriges samarbete med andra länder över hela världen, främst västerländska, ökar 

ständigt och sedan medlemskapet i EU (Europeiska Unionen) är den svenska nationella 

lagstiftningen i viss mån tvungen att anpassas efter unionens beslut. I många 

västerländska länder är bevis- och brottsprovokation som polisiära arbetsmetoder 

omdebatterade begrepp och deras ståndpunkt i frågan påverkar, till följd av det nära 

samarbetet, även det svenska förhållningssättet. Eftersom Tyskland och England är två 

stora nationer inom EU som dessutom ligger geografiskt nära vårt land och Sverige utan 

tvekan och inom många områden influeras av USA, har vi valt att belysa dessa länders 

användning utav och resonemang omkring de aktuella metoderna.  
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1.1  Bakgrund 

1.2 Syfte 

Rapporten har som syfte att ge en bild av vad bevis- respektive brottsprovokation är och 

hur den används idag, både av polisen i Sverige och i ovan angivna länder samt utav 

svensk media. Därutöver vill vi visa hur media resonerar kring sin egen användning 

utav provokativa metoder.   

1.3  Frågeställningar 

• Vad är bevis- respektive brottsprovokation och hur skiljer de sig åt? 

• Hur används dessa två metoder inom polisen och hur ställer sig olika rättsliga 

instanser till metoderna ifråga? 

• Hur definieras och används dessa två begrepp i Tyskland, England och USA?  

• Hur används metoderna av svensk media och vilka möjligheter har de som 

polisen saknar? 

1.4 Avgränsningar 

Vår rapport kommer inte att behandla Europakonventionens uttryck beträffande de 

aktuella metoderna. En noggrannare redogörelse för den provocerades ansvar och 

rättigheter, d.v.s. den som provokationen riktats mot, kommer likaledes att lämnas 

utanför detta arbete, även om problematiken kommer att nämnas under ett fåtal avsnitt. 
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3  Metod 

Traditionell rättsvetenskaplig metod är namnet på den arbetsmetod som vanligtvis 

används vid tillverkningen av olika sorters juridiska framställningar. Den utgår från 

lagtextens lydelse, förarbeten, rättspraxis och doktrin och begränsas av vissa uppställda 

ramar som främst reglerar vilket material som är relevant och bör användas. Endast 

avslutningsvis, då rättskällorna är uttömda, får egna åsikter uttryckas.1  

Trots att vår rapport skiljer sig markant från traditionella juridiska framställningar, 

främst eftersom vi inte fördjupat oss i allt juridiskt material inom området, har vi ändå 

försökt hålla oss inom de vetenskapliga ramarna för att rapporten i slutändan ska bli så 

trovärdig som möjligt. 

Det juridiska område vi valt att belysa har efterhand visat sig vara av ytterst diffus 

karaktär, främst eftersom den rättsliga regleringen är mycket vag men även eftersom 

rättspraxis i princip saknas, något som inneburit att arbetsmetoderna för polisen blivit 

otydliga.  

Av den anledningen har vi lagt mer vikt vid att studera doktrinen än förarbeten och 

rättsfall inom det aktuella området för att således ta tillvara den analyserings- och 

tolkningskunskap som författarna härutav besitter i jämförelse med oss. Emellertid har 

vi kritiskt granskat de ovan nämna författarnas verk och utifrån dem sållat fram det 

materiel vi funnit relevant.  

Förutom doktrinen har vi, för att bilda oss en uppfattning om den allmänna opinionens 

åsikter i ämnet, även i viss mån studerat rapporter och uppsatser, medias framställning 

och privatpersoners insändare och inlägg.  

 

 

 

    

                                                
1 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003 
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4  Resultat 

4.1 Definitionen av bevis- och brottsprovokation 

4.1.1 Provokation
2
 

Ordet provokation är starkt laddat och betyder enligt svensk ordbok att provocera någon 

till våld, vrede och dylikt.3 Provocera indikerar i sin tur ett tämligen kraftfullt uttryck 

och innefattar en målinriktad påverkan av någon. En provokation är någonting mera än 

det neutrala uttrycket ”förmå”, det är ett psykiskt angrepp på den mot vilken åtgärden 

riktas. I den juridiska begreppsbildningen diskuteras däremot ordet provokation ofta i 

sammanhang där det i normalt språkbruk många gånger skulle framstå som överdrivet. 

Ifall ordet provokation skulle få vidkännas sin grundläggande betydelse ter det sig totalt 

främmande att polisen överhuvudtaget skulle tillåtas använda sig utav vare sig bevis- 

eller brottsprovokation. Anledningen till att ordet provokation används i dessa 

sammanhang verkar vara det franska uttrycket agent provocateur som ursprungligen är 

ett uttryck för en person, särskilt en agent inom en regim, som förmår, det vill säga 

anstiftar andra att begå brott utan att själv ha uppsåt till det.4 Uttrycket återfinns förutom 

i svenskan, med samma innebörd, även i engelskan och tyskan. Däremot verkar ordet 

agent provocateur numera vara så gott som helt borta ur det juridiska språkbruket. 

Provokation återfinns även i rättsliga sammanhang där gärningsmannen faktiskt 

provocerats av den han angripit genom att med exempelvis kränkande beteende försöka 

bringa gärningsmannen ur fattningen. Vid dessa fall kan förmildrande omständigheter 

aktualiseras, enligt brottsbalken 29:3 §. Detta är däremot någonting helt annat än de 

begrepp som kallas bevis- och brottsprovokation, även om beröringspunkter kan 

återfinnas.     

Trots att vi förklarat hur felaktigt ordet provokation placerats i sammanhanget kommer 

vi fortsättningsvis att tillämpa samma betydelse för ordet, beträffande de aktuella 

metoderna, som juristerna i allmänhet använder sig utav. Därmed kommer ordet 

provokation i denna rapport hädanefter att betyda ”förmå”, ”locka” och/eller ”utmana” 

även om det i egentlig mening inte är provokation enligt ordets grundläggande 

betydelse.  

                                                
2 Axberger Hans-Gunnar, 1989, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
3 Bonniers Svenska ordbok, 1998 
4 Hoflund Olle, 1970 
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4.1.2 Termerna Bevis- respektive Brottsprovokation
5
 

Termerna bevis- och brottsprovokation är relativt nya inom det rättsliga området och 

innebörden av dem är inte fullstädigt klargjorda utan skiljer sig både inom doktrin och 

förarbeten. Problemet med att försöka förklara innebörden utav dessa begrepp är att de 

för det första tangerar varandra, för det andra ofta definieras utifrån huruvida de ska 

anses vara tillåtna eller otillåtna och för det tredje ofta tolkas så teoretiskt att de med 

svårighet kan överföras till praktiken.6 

En enkel definiering är att kalla sådan provokation som har som ändamål att 

åstadkomma bevisning om brott för bevisprovokation och sådan som syftar till att 

framkalla brott för brottsprovokation. Dock kan en sådan omfångsrik formulering av 

begreppen innebära att de sammanfaller eftersom en provokation som har målsättningen 

att åstadkomma ett brott som i sin tur bevisas därmed kan benämnas både brotts- och 

bevisprovokation.  

Axberger menar att det många gånger talas om tillåten bevisprovokation i motsats till 

otillåten brottsprovokation men förklarar att möjliggörandet av provokativa åtgärder 

inte är lämpligt genom att benämna vissa begränsade företeelser bevisprovokation, 

eftersom det fortfarande kommer att finnas tillåten brottsprovokation och otillåten 

bevisprovokation.  

Enligt Axberger är syftet med åtgärden den huvudsakliga faktorn beträffande 

definitionen av begreppen ifråga. ”Så länge syftet begränsar sig till att komma åt 

bevisning om begånget brott bör man dock kunna rubricera åtgärden bevisprovokation, 

även om den leder till att offret förmås begå nya brott”.7 Brottsprovokation blir det ifall 

syftet med åtgärden är att provocera fram en brottslig gärning som sedan lagförs, även 

om brottet ändå skulle ha förövats.  

Så länge skillnaden mellan begreppen endast utgörs av syftet skapar det en fara för att 

provokatören godtyckligt rubricerar en åtgärd till sin fördel. Axberger menar att även 

objektiva förutsättningar bör uppfyllas och anger i detta fall ett krav på misstanke av 

viss styrka beträffande brottet provokationen har som syfte att bevisa. ”Med 

bevisprovokation skulle därmed förstås framprovocerande av en gärning i syfte att 

styrka ett begånget brott varom (stark) misstanke redan föreligger”.
8  

                                                
5 Axberger Hans-Gunnar, 1989, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
6 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003 
7 Axberger Hans-Gunnar, 1989, s.11 
8 Axberger Hans-Gunnar, 1989, s.11 
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Asp menar i sin tur att provokationen skall relateras till varje enskild brottslig gärning. 

Detta innebär att om någon provoceras till att begå ett brott så ska detta alltid betraktas 

som brottsprovokation till detta brott medan det blir bevisprovokation till ett brott som 

redan begåtts men bevisas genom provokationen. Således kan en och samma 

provokativa åtgärd innehålla både bevis- och brottsprovokation. Asp ger ett exempel där 

man provocerar någon som misstänks för innehav av narkotika eller vapen att begå 

ytterligare ett brott genom att t.ex. försöka använda vapnet eller sälja narkotikan, 

varigenom han också röjer sitt innehav. Således är det brottsprovokation i förhållande 

till försöket medan det är bevisprovokation i relation till innehavet. 9 

Asp delar även in de provokativa åtgärderna enligt följande: 

1. Åtgärder som enbart innefattar bevisprovokation. 

2. Åtgärder som innefattar såväl bevis- som brottsprovokation. 

3. Åtgärder som innefattar enbart brottsprovokation. 

Anna-Karin Sjölund Alm som främst bearbetat bevisprovokation i sin rapport anser att 

det inte vore ändamålsenligt att frångå den betydelse begreppet först gavs i 

spanarkrapporten10 för att istället tillämpa det i doktrinen juridiska tillrättalagda. 

”Resultatet skulle ju bli ett konstruerat begrepp utan verklighetsanknytning, föga 

användbart inom polisverksamheten därför att det inte längre betecknade faktiska 

åtgärder.”11 

Hennes, tillika spanarkrapportens, definition av begreppet bevisprovokation avser 

förfaranden där polisen medelst provokativa åtgärder agerar i syfte att få fram 

bevisning om planerad, pågående eller begången brottslighet.  Hon kan tänka sig flera 

varianter av bevisprovokation som kan utgöras av fall där: 

1. Polisen genom att provocera fram en icke brottslig gärning erhåller bevisning 

om planerad brottslighet, pågående brottslighet eller redan begången 

brottslighet. 

2. Polisen genom att provocera fram en brottslig gärning erhåller bevisning om 

planerad brottslighet, pågående brottslighet eller redan begången brottslighet. 

3. Polisen medelst provokation ser till att ett planerat brott fullbordas under sådana 

förhållanden att bevisning om detta kan säkras.  

                                                
9 Asp Petter, 2001 
10 Spanark rapporten, 1980 
11 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003, s.13 
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4.2 Gällande rätt 

Vanligtvis brukar gällande rätt härledas ur en systematisk analys och därpå följande 

sammanställning utav områdets aktuella källmaterial såsom lagtextens lydelse, 

förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Ibland är det däremot väldigt svårt att klarlägga vad 

som är gällande rätt eftersom rättsläget inom området är enormt otydligt. Så är fallet 

beträffande bevis- och brottsprovokation, dels på grund av att de i huvudsak tillämpas 

genom ett praktiskt tillvägagångssätt som i tämligen stor utsträckning används inom 

polisens verksamhet men däremot väldigt sällan hamnar under prövning av domstol, 

vilket innebär att rättspraxis saknas och dels av den anledning att metoderna 

uttryckligen saknas i lagstiftningen eftersom det inte finns ett direkt lagstöd som varken 

tillåter eller förbjuder bevis- och/eller brottsprovokation som polisiär arbetsmetod.12 

Den komplicerade nu rådande situationen som har sin grund i nyss nämnda komplexa 

problem har däremot inneburit att juridiskt bevandrade individer bemödat sig med att 

noggrant analysera lagstiftningsarbetet och rättstillämpningen beträffande de begrepp vi 

intresserat oss för och således försökt beskriva det gällande rättsläget genom vissa 

principer som vi i vår tur har för avsikt att presentera nedan, närmare bestämt sist i detta 

kapitel. 

Dessförinnan kommer vi först att ge några, av de få existerande, exempel på rättsfall 

som fört en diskussion kring begreppen i fråga för att därefter belysa den diffusa 

lagstiftning som ansetts styra över områdets problematik i brist på konkret densamma.   

       

 

 

  

 

                                                
12 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003 
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4.2.1 Rättsfall – exempel och bedömningar 

NJA 1985 s 544 

Poliser på span observerade vid ett par tillfällen i december 1984 två personer, Josef och 

Jan, i en bil i närheten av Kungsgatan 10 i Stockholm. De iakttogs även i januari 

upprepade gånger i närheten av denna adress. Man konstaterade att deras intresse 

riktade sig mot en juvelerare som hade sitt kontor just på Kungsgatan 10. Juveleraren 

var resande i smycken och guldvaror och medförde på sina resor en kollektion till ett 

närmare värde av 2-3 miljoner kronor i sin bil som han också inte sällan brukade ha 

parkerad utanför kontoret. Man beslöt att kontakta juveleraren och förmå honom att 

istället lasta in tomma väskor. Han gick med på detta och en dag i februari lastade han 

bilen inför en tillsynes vanlig resa, åkte några kvarter och lämnade sedan bilen låst. 

Strax därefter dök Jan upp med en falsk nyckel varpå han kunde låsa upp bilen och åka 

därifrån, innan de civila spanarna hann ingripa. Josef följde efter Jan i ett annat fordon 

till utkanten av stan, där juvelerarens bil och väskor lämnades. Både Jan och Josef 

åtalades för försök till grov stöld samt tillgrepp av fortskaffningsmedel.  

Trots att detta är en form av brottsprovokation anses det ändå inte som ”ren 

brottsprovokation” eftersom poliserna inte aktivt hjälper till utan istället låter ett 

planerat brott ha sin gång. HD anser sig inte här behöva ta ställning till om polisens 

åtgärder anses vara otillåtna utan frågan gäller istället om förhållandet kan ha betydelse 

för straffbedömningen gällande försöksbrott. Trots att det i detta fallet enligt HD inte 

föreligger någon grund för strafflindring påpekas att det kan föreligga grund för sådan 

om det från polisens sida används uppenbart otillbörliga metoder, som att t.ex. polisen 

själv deltar i brottsliga gärningar och i och med detta förmår någon att begå brott som 

han annars sannolikt aldrig skulle ha begått. 

 

NJA 1988 s 665 

Det mål som enligt Peter Asp är det mest intressanta när det gäller brottprovokation är 

då två poliser på fritiden ”provocerade” fram en narkotikaaffär. Det var efter ett 

gemensamt restaurangbesök de mötte en känd missbrukare, X som frågade om de ville 

köpa ”något”. De tackade ja till erbjudandet och följde med X till en plats där poliserna 

presenterades för Y och Z. Dessa tog med poliserna till ytterligare en plats där Y 

försvann från platsen samtidigt som Z gick för att hämta varorna. Det hela slutade med 

att Z greps då han återkom med varorna. 
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I tingsrätten yrkade åklagaren på myndighetsmissbruk alternativt vårdslös 

myndighetsutövning, vilka är ersatta med brottsrubriceringen tjänstefel13 sedan 30/10 

1989. De båda poliserna friades eftersom de ”handlat i god tro och efter bästa förstånd” 

och det ansågs styrkt ”att otillbörlig provokation inte förekommit”. Poliserna fick även 

en eloge i domen för ”förtjänstfullt arbete på fritid”. Åklagaren överklagade dock och 

yrkade fortfarande på ansvar för vårdslös myndighetsutövning. Hovrättens bedömning 

inriktades istället på om polisernas åtgärder kunde anses vara straffbar medverkan till 

brott. Till att börja med konstaterades att Z fällts för tre olika brott: dels försök till 

narkotikabrott (försök till överlåtelse), dels narkotikabrott (förvärv i överlåtelsesyfte) 

och dels ytterligare ett narkotikabrott (innehav). I det förstnämnda brottet ansåg 

hovrätten att trots att försöket till överlåtelse sannolikt aldrig hade begåtts om poliserna 

inte hade medverkat, fanns det brister gällande uppsåtet då poliserna avsåg att beslagta 

narkotikan, vilket medförde att överlåtelsen aldrig skulle komma till stånd. När det 

gällde de två återstående brotten fann hovrätten att uppsåtet räckte för att döma de båda 

poliserna för att fullbordade brott kom till stånd. Men då det efter påpekande från RÅ 

att hovrätten dömt över mer än vad åklagaren yrkat, upphävde HD domen. Däremot 

kvarstod domen om vårdslös myndighetsutövning eftersom den ansågs lagakraftvunnen 

och inte kunde prövas av HD. 

 

1997/98:JO10 

I en anmälan till JO klagade en person, P.S. på Polismyndigheten i Stockholms län och 

ansåg att den hade använt uppenbart otillbörliga metoder i sitt spaningsarbete. P.S. 

ansåg att polisen aktivt deltagit i och provocerat fram en brottslig gärning genom att en 

polisman uppträtt som spekulant och köpare av ett halvt kilo kokain. I fallet gör först JO 

den bedömningen att polisens handlande rör sig om bevisprovokation, där Axbergers 

uppfattning i frågan ligger till grund. Han bedömer också att fallet handlar om ett brott 

av allvarligare slag samt att misstanken om brott var tillräckligt stark, vilket ligger till 

grund för att få ta beslut om och använda sig av provokation. Han gör även en 

bedömning gällande lämpligheten att använda bevisprovokation i förhållande till andra 

åtgärder för att få fram bevisning i detta ärende. Det sistnämnda i hänseende till 8 § 

polislagen och där inrymda behovs- och proportionalitetsprinciperna. Genom denna 

bedömning ansåg JO att polismyndigheten handlat rätt. 

 
                                                
13 Brottsbalk 20:1 § (SFS 1962:700) 
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DOM I MÅL B 204-04 Eskilstuna Tingsrätt, 041028 (Poliskommissarien) 

Det förmodligen mest uppmärksammade, nu aktuella, fallet rörande provokativa 

arbetsmetoder är det gällande kommissarien i Stockholm som nyligen fälldes för ett 

antal brott. Eskilstuna tingsrätt dömde den åtalade polisen till 4 års fängelse för grovt 

tjänstefel, grovt vapenbrott, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, 

medhjälp till grovt narkotikabrott samt medhjälp till försök till grovt narkotikabrott. 

Tingsrätten anser att polismannen inte kan fritas från ansvar då åtgärderna han använt 

sig utav ansågs utgöra otillåten brottsprovokation.  

Kort sammanfattat kan fallet förklaras som följer:  

Kommissarie O.L. har sedan 1996 jobbat i den s.k. MC-kommissionen (numera 

länskriminalens spaningsrotel) och under den tiden använt sig av ett antal informatörer 

från den kriminella sidan. En av dem har han under de senaste två åren, på delvis eget 

initiativ, även använt som infiltratör för att komma åt en gruppering inom 

narkotikahandeln. Infiltrationen har inte godkänts från högre instans.  

Det bör däremot nämnas att informatörer och infiltratörer får användas av 

polismyndigheten om det krävs för att få fram bevisning. En informatör består av en 

person som inte själv är polis men har som uppgift att ge en särskild polis information 

angående relevant kriminell verksamhet. Informatören kan erhålla ersättning beroende 

på informationens värde för polisen. En infiltratör utgörs oftast utav en polis, men kan i 

undantagsfall även bestå utav en privatperson som lyder direkt under polisen. 

Infiltratörens uppgift är att nästla sig in hos kriminella grupperingar för att samla 

information om deras förehavanden. Eventuella kostnader för av myndigheten 

sanktionerade affärer gällande vapen eller narkotika, resor, telefonsamtal etc. får betalas 

av polismyndigheten.  

Under den nämnda tidsperioden har O.L. både tillhandahållit samt hanterat en rad olika 

vapen och explosiva varor för att infiltratören lättare skulle kunna erkännas inom de 

kriminella kretsarna. Han har även tillhandahållit pengar för att narkotikaaffärer skulle 

komma till stånd samt hanterat viss mängd narkotika själv. Stora delar av de pengar och 

vapen som kommit från polismyndigheten, har inte godkänts från högre håll. O.L. har 

endast dokumenterat eller redovisat en bråkdel av allt infiltratören berättat eller gjort 

samt på eget initiativ gett honom direktiv.  

 



11
 

Utifrån ovan nämnda åtgärder har det enligt tingsrätten förekommit otillåtna 

brottsprovokationer i ärendet. Tingsrätten anser i domen att O.L. i vart fall genom råd 

och dåd främjat andras narkotikaverksamhet och därför kan dömas för medhjälp till 

grovt narkotikabrott samt medhjälp till försök till narkotikabrott (eftersom vissa av 

narkotikaaffärerna aldrig avlutades på grund av polisens ingripande). O.L. döms också 

till ansvar för att ha förfarit med vapen han inte haft licens för samt hantering av 

otillåtna och explosiva varor utanför tjänstens ramar. Ansvar för grovt tjänstefel utdöms 

också eftersom O.L. utan tillstånd från överordnad använt informatören som infiltratör 

och därmed uppsåtligen vid myndighetsutövning missbrukat sin ställning. Tingsrätten 

har dock vid straffmätningen beaktat att O.L. kommer att skiljas från sin anställning 

som polis varpå straffet stannade vid 4 år.  

När det gäller infiltratören anser tingsrätten att det inte föreligger något 

lydnadsförhållande till O.L. och att han borde ha insett att O.L:s agerande var att anse 

som otillåten brottprovokation. Han kan därför inte fritas från ansvar. Men även här 

beaktar tingsrätten strafflindringsreglerna. Infiltratören har delvis på uppdrag av O.L. 

begått brott samt att han i sin roll fått bristfälliga instruktioner vilket gör att straffet här 

stannar vid 3 år.  
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4.2.2 Författningar som reglerar bevis- och brottsprovokation 

Trots att, som ovan nämnts, direkt lagstiftning inom området saknas anses allmänt ett 

fåtal lagstöd som aktuella fastän ingen utredning genomförts som varken klargör ifall de 

verkar i en förbjudande eller tillåtande riktning eller hur de förhåller sig till varandra.14 

Detta avsnitt har vi således använt oss utav för att visa vilka lagstöd polisen måste 

beakta när de har för avsikt att använda sig utav provokativa arbetsmetoder för att 

minimera risken att trampa över den tillåtna gränsen. Skulle så likväl bli fallet så 

behandlas polisens straffansvar under nästkommande avsnitt.  

 

Polislagen 8§ 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag 

eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga 

omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs 

för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

   Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. 

regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

Polislagens 8 § är formulerad på ett mycket allmänt sätt eftersom det inte kunde anses 

möjligt eller önskvärt att genom lagstiftning på ett uttömmande och slutgiltigt sätt 

reglera polisens uppgifter. Istället utformades den för att ge några vägledande 

utgångspunkter för polisens verksamhet i sin helhet. Den inbegriper legalitets-, behovs- 

och proportionalitetsprinciperna, vilka ska tjäna som bedömningsgrund för huruvida en 

specifik åtgärd är att anse såsom tillåten eller otillåten.15 Principerna innehåller 

detaljerade överväganden som lagstiftaren valt att endast redogör för i förarbetena. 

Enligt Axberger kunde beredningens16 ståndpunkt ha blivit tydligare och framförallt 

mer lättillgänglig om de preciserats i ett lagförslag. Ståndpunkten förankrades i tre 

grundsatser, vilka även presenteras i avsnittet om ”allmänt vedertagna principer”: 

1. Polisen bör aldrig få begå en kriminaliserad handling för att kunna efterforska 

eller avslöja brott. 

2. Polisen bör aldrig få provocera eller eljest förmå någon att inleda brottslig 

aktivitet; det bör aldrig få förekomma att polisen provocerar någon att begå ett 

brott vederbörande annars inte skulle ha begått. 

                                                
14 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003 
15 Prop. 1980/81:13 
16 SOU 1982:63 
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3. Polisen bör aldrig av spaningsskäl få underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot 

brott eller en för brott misstänkt person. 

Beredningen framhävde även att beslut om provokativa åtgärder endast bör få fattas av 

åklagare eller polischef samt att stränga krav på dokumentation erfordras.17 

 

Rättegångsbalken 23:12 § 

Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas medvetet 

oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra 

otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig 

vila. 

Officiellt sett gäller RB 23:12 § endast vid förhör sedan förundersökning inletts. Enligt 

Anna-Karin Sjölund Alm har det vid flertalet tillfällen diskuterats ifall bestämmelsen 

ifråga är så pass allmänt utformad så ”att den kan tänkas ge uttryck för en princip som 

bör tillämpas på dels stadiet innan förundersökningen har börjat och dels på andra 

åtgärder än förhör”.18 Vid förarbetena till polislagen konstaterades däremot att någon 

likvärdig tillämpning av bestämmelsen på områden utanför dess formella gränser inte 

kunde föreligga.19 Axberger instämmer med polisberedningen och menar att det inte är 

”troligt att en princip som kommit till uttryck i en specialbestämmelse i 

processlagstiftningen skulle tillåtas breda ut sig och bli ett större effektivitetshinder än 

vad som direkt följer av lagtexten”.20  

I motsats till ovanstående resultat har Anna-Karin Sjölund Alm i sin rapport kommit 

fram till den slutsatsen ”att 23:12 RB är tillämplig innan förundersökning formellt 

inletts samt på andra situationer än förhör”21 eftersom hon anser att det framgår i 

förarbetena till rättegångsbalken, generellt sett, att de renhåriga metoder som beskrivs i 

RB 23:12 ska råda i alla polisiära situationer.  

 

 

 

                                                
17 Axberger Hans-Gunnar, 1989 
18 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003, s.17 ff. 
19 SOU 1982:63 
20 Axberger Hans-Gunnar, 1989, s.21 
21 Sjölund Alm Anna-Karin, 2003, s.67  
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4.2.3 Straffansvar för otillåten provokation i polisverksamhet 

Under följande avsnitt behandlas de straffrättsliga lagrum som polisen i egenskap av 

provokatör kan komma att ställas till ansvar för vid otillåten provokation. Självklart 

finns det provokationssituationer där polisen av varierande orsaker kan göra sig skyldig 

till självständiga brott av allehanda slag, vilka naturligtvis inte kommer att omfattas av 

följande redogörelse. 

 

Förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp
22

 

Rubrikens fyra osjälvständiga brottsformer, förberedelse, stämpling, anstiftan och 

medhjälp kommer hädanefter, för enkelhetens skull, att sammantaget benämnas 

medverkan. 

Problematiken vid användningen av provokativa arbetsmetoder inom polisens 

verksamhetsområde ligger huvudsakligen i att provokatören inte sällan definitivt 

uppfyller rekvisiten för medverkan till det aktuella brottet, men att det ändå diskuteras 

ifall personen ifråga bör ställas inför straffansvar. 

En provokatör kan tvivelsutan främja ett brott enligt vad som är stadgat i BrB 23:4. 

Emellertid föreskrivs i samma lagrum att varje person som medverkar ska bedömas 

efter sitt uppsåt eller sin oaktsamhet. Inom svensk doktrin har man däremot typiskt sett 

ansett att en provokatör saknar uppsåt till brottets fullbordan. Förefaller uppsåtet i stället 

vara sådant att provokatören avser ingripa först efter det att brottet är fullbordat finns 

skäl att ansvar för medverkan kan komma ifråga.23 

Ansvar för medverkan, samt försök till medverkan, ådöms någon endast om både den 

som utfört försök till eller fullbordat brott samt den som medverkat till detta uppfyller 

de krav som straffbestämmelserna ställer upp. Vidare är det irrelevant för den 

medverkandes ansvar huruvida gärningsmannen verkat med uppsåt eller oaktsamhet.     

Axberger ifrågasätter ifall endast tolkningen utav medverkansreglerna torde vara 

grunden för provokatörens ansvarsfrihet för medverkan, eftersom avgörandet därmed 

beror på fullbordanspunkten för de olika brotten, vilket enligt honom framstår som 

”rättspolitiskt nyckfullt”.24   

                                                
22 Se lagstöd härför i bilaga 1. Asp Petter, 2001, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
23 Axberger Hans-Gunnar, 1989 
24 Axberger Hans-Gunnar, 1989, s.14 
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Svensk rätt är i vissa fall öppen för att straffa en provokatör för medverkan till det 

framprovocerade brottet, närmare bestämt om uppsåtet inkluderar brottets fullbordande, 

vilket många gånger innebär att tillfälligheter fastställer ifall provokatören kan straffas 

eller inte. Tillfälligheter vilka dels kan innebära att oförutsebara situationer uppstår i det 

planerade händelseförloppet, vilket får till följd att ett brott fullbordas som provokatören 

kan ha haft eventuellt uppsåt till och dels uppstår för att ett brotts fullbordanspunkt 

skiljer sig i förhållande till ett annat snarlikt brott, något som innebär att en likadan 

provokativ åtgärd i det ena fallet är straffbar men inte i det andra.  

Medverkansansvar ter sig märkligt eftersom de inblandades, provokatörens och den 

provocerades, handlingar riktar sig mot totalt olika intressen och att det blir tillgjort att 

se dem som medverkande till ett och samma brott. Frågan om medverkansansvar hos 

provokatörer torde lösas på sådant sätt att åtgärder som vidtages i rättsordningens 

intresse ska omfattas av en allmän straffrihetsgrund.25 

 

Tjänstefel26 

Enligt Axberger är gränsen för det tillåtna beträffande tjänstefel vad gäller provokativa 

arbetsmetoder inte helt klar eftersom rättskällebilden är splittrad och tydlig lagreglering 

saknas, ”vilket torde innebära att endast tämligen uppenbara övertramp kan åtalas”.27 

Ansvar för oaktsamt tjänstefel kan bli aktuellt ifall uppsåtligt tjänstefel inte ligger för 

handen till följd av rättsvillfarelse, d.v.s. kunskapsbrist gällande åtgärdens otillåtlighet. 

Emellertid fordras det att åtgärden vidtagits ”vid” myndighetsutövning för att 

straffansvar ska bli aktuellt. Vad uttrycket anbelangar anger departementschefen att 

motivet för straffansvaret främst är att skydda samhällsmedborgarna mot fel vid 

utövandet av den offentliga makten. Departementschefen anser att det straffbara 

området bör innefatta åtgärder som, trots att de inte självständigt kan anses innefatta 

myndighetsutövning, likväl är av betydelse för hur den enskilde kommer att påverkas 

utav myndighetsutövningen, med andra ord åtgärder som står i ett naturligt och nära 

samband med myndighetsutövning.28 

 

                                                
25 Axberger Hans-Gunnar, 1989 
26 Se lagstöd härför i bilaga 2, Axberger Hans-Gunnar, 1989, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven 
källa 
27 Axberger Hans-Gunnar, 1989, s.38 
28 Prop. 1988/89:113 
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Lydelsen omfattar således, enligt Axberger, utan tvekan provokativa åtgärder i polisiär 

verksamhet där undantag från ansvar vid ringa brott sällan torde bli tillämpligt med 

beaktande av den skada myndigheten orsakas genom förlust av allmänhetens förtroende. 

Exempel på ringa fall kan vara då formkrav åsidosätts, såsom erforderlig dokumentation 

och beslut på chefsnivå.29
 

Asp menar att ansvar för tjänstefel tydliggör att provokatörens gärning snarare riktar sig 

mot den provocerade än mot de intressen som motiverar det brott provokatören 

överträder och kan således förefalla naturligare än ett medverkansansvar.30  

 

4.2.4 Allmänt vedertagna principer utifrån relevanta rättskällor  

Av nedan nämnda principer är alla, förutom den sista, flitigt återfunna i rättskällor som 

diskuterar den aktuella problematiken. Vi har valt att även ta med Anna Karin Sjölund-

Alms regler för hur provokativa åtgärder ska anses vara tillåtna eller inte av den enkla 

anledningen att vi ansåg de vara välgenomtänkta och intressanta. 

      

(Axberger Hans-Gunnar, 1989) 

Det är aldrig tillåtet att provocera någon att begå ett brott som denne annars inte 

skulle ha begått. Uttrycket framstår ibland som mindre precist och används emellanåt i 

sammanhang med innebörden att brottet ändå skulle ha blivit utfört, men vid en annan 

tidpunkt, möjligtvis på en annan plats och framförallt i samverkan med andra personer. 

Exempelvis då en person med ett stort innehav av narkotika provoceras att sälja det till 

polisen, eftersom han ändå, så småningom, skulle ha sålt det till någon annan. 

”Situationen förutsätter snarast att brottsligheten redan föreligger, eller att man 

konstaterat en brottslig vilja av sådan styrka att det bara är en tidsfråga när den skall 

verkställas.”31   

 

 

 

                                                
29 Axberger Hans-Gunnar, 1989 
30 Asp Petter, 2001 
31 Axberger Hans-Gunnar, 1989, s.28 
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För att en provokativ åtgärd skall vara tillåten krävs stark misstanke om brott. 

Misstankegradens styrka är däremot omöjlig att generellt fastställa. Emellertid ska det 

finnas ett samband mellan misstankens grad och den kränkning som en eventuell 

provokativ åtgärd innebär samtidigt som principen om att ingen ska provoceras att begå 

ett brott han annars inte skulle ha utfört är tvungen att beaktas, vilket innebär att 

misstankegraden i praktiken torde ligga nära visshet.     

Provokation får tillgripas endast vid grov brottslighet. Då provokation som polisiär 

arbetsmetod kan betraktas som ett tvångsmedel, förprocessuellt sådant, förefaller det 

sannolikt att, i likhet med reglerade tvångsmedel, tillämpningen sker enbart vid 

allvarligare brottslighet. 

Beslut om provokation ska fattas på chefsnivå. Orsaken till detta krav torde vara att 

provokativa åtgärder inom polisen endast ska användas efter ett noggrant övervägande 

med viss kontroll över planering och genomförande. Provokativa åtgärder ska inte 

kunna beslutas av enskild polisman ”på fältet”, utan av antingen åklagare, polischef 

eller motsvarande.   

Provokationsåtgärder måste noga dokumenteras. Eftersom det blir svårt att avgöra 

huruvida en provokation, utan erforderlig dokumentation, varit motiverad och/eller 

utförts på ett korrekt sätt är det rimligt att vidmakthålla detta krav.  Dokumentationen 

ska dessutom ligga till grund för att bevisa den brottslighet som föranlett den 

provokativa åtgärden. 

 

(Asp Petter, 2001) 

Polisen får aldrig begå en kriminaliserad handling för att kunna efterforska eller 

avslöja ett brott.  

Polisen får aldrig provocera eller eljest förmå någon att inleda en brottslig 

aktivitet. Se ovan, Det är aldrig tillåtet att provocera någon att begå ett brott som 

denne annars inte skulle ha begått.   

Polisen får aldrig av spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot 

brott eller en för brott misstänkt person. Under vissa omständigheter tillåts däremot 

att föreskriva åtgärder skjuts upp för att under kontrollerade former avvakta och således 

eventuellt erhålla möjlighet att säkra ytterligare bevisning, helst mot fler inblandade 

personer. 
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(Sjölund Alm Anna-Karin, 2003) 

Tillbörlig/otillbörlig, försvarlig/oförsvarlig, tillåten/otillåten. En provokativ åtgärd 

ska först prövas mot RB 23:12 § för att avgöra ifall den kan anses vara tillbörlig eller 

otillbörlig. Bedöms den som otillbörlig är den inte tillåten. Ifall åtgärden däremot anses 

vara tillbörlig enligt RB 23:12 § blir den inte direkt tillåten, utan skall dessutom ställas 

mot PL 8 § för att genomgå en bedömning huruvida den är försvarlig eller oförsvarlig. 

Bedöms åtgärden vara oförsvarlig är den inte tillåten medan den blir tillåten såtillvida 

den anses vara försvarlig.  

 

4.3 Bevis- och brottsprovokation i USA, Tyskland och England 

4.3.1 Tysk rätt
32

  

Om man tar utgångspunkt i den tyska lagtexten så följer i princip att provokatören bör 

vara straffbar som anstiftare, också i de fall där hans uppsåt inte omfattar mer än att den 

provocerade skall begå försök till brott, eftersom försök också är en rättsstridig 

handling. Man kan däremot utifrån denna utgångspunkt fordra att provokatören haft 

uppsåt till att den provocerades försök skall komma till fullbordan och på så vis 

inskränks straffbarheten i förhållande till lagtexten. Om man däremot tittar på vad som 

är praxis i tysk rätt gäller uppenbarligen, på motsvarande sätt som i svensk rätt, att 

provokatören går fri om huvudgärningen stannar vid försök. Härutöver är det många 

som anser att provokatören även skall gå fri vid fullbordat brott, om han inte haft uppsåt 

att göra intrång i de bakomliggande rättsgoda eller att han säkerställt att dessa inte 

skadas eller sätts i fara. 

När det gäller den provocerades ansvar var det i Tyskland före mitten av 80-talet att 

anse att provokationer som gått över gränsen för det acceptabla kunde leda till hinder att 

överhuvudtaget åtala den provocerade. Vad som här menas acceptabelt är ganska oklart. 

Efter mitten av 80-talet gick tyska domstolar över till att istället pröva provokationens 

inverkan i fråga om den provocerades ansvar i samband med straffmätningen. Det kan 

nu i Tyskland därför anses som en förmildrande omständighet att brottet provocerades 

fram. 

 

                                                
32 Asp Petter, 2001, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
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4.3.2 Engelsk rätt
33

 

I engelsk rätt går huvuddragen vad gäller i s.k. agent provocateur fall åt två olika håll. I 

vissa rättsfall förordas medverkansansvar för polismän och andra som anstiftar eller 

annars bidrar till att brott som annars inte skulle ha begåtts kommer till stånd. Men även 

den motsatta ståndpunkten, att poliser kan främja brott på detta vis utan att drabbas av 

ansvar, är företrädd. Hur det ligger till i verkligheten är däremot i viss utsträckning 

oklart. Med andra ord kan man i vissa fall i England komma undan med 

brottsprovokation medan i andra fall är risken stor att man som polis döms till ansvar. 

När det gäller den provocerades ansvar finns det i engelsk rätt inget s.k. ”defence of 

entrapment”, dvs. att provokation inte på något vis ger ansvarsfrihet i fråga om den 

provocerades ansvar. Däremot är det en allmän uppfattning att provokationer kan 

beaktas vid påföljdsbestämning. Dessutom kan provokationer ha betydelse för 

användandet av bevis som framkommit genom åtgärden.  

 

4.3.3 Amerikansk rätt
34

 

Även i USA är det ganska oklart kring provokatörens ansvar. Frågan som diskuterats 

mest är huruvida provokation kan anses vara en ansvarsfrihets- eller straffrihetsgrund 

gällande den provocerade. När det gäller den provocerades ansvar erkänns i samtliga 

delstater, samt på federal nivå, ”entrapment” (provokation) som grund för att under 

vissa omständigheter meddela friande dom. I fall där provokationen gått för långt kan 

det till och med vara aktuellt att straffa provokatören medan den provocerade går fri. 

Frågan om provokatörens ansvar kommer dock sällan upp till prövning, bl.a. på grund 

av de starka banden mellan åklagare och polis. Men det framhålls också att 

provokationer, på olika grunder, måste anses tillåtna, oftast då provokatören saknar 

uppsåt till brottet. Bristande uppsåt är en direkt ansvarsfrihetsgrund vilket innebär att 

poliser eller infiltratörer som medverkar vid brott i syfte att framkalla bevis inte är att 

anse som medverkande till själva brotten. Som sagt är det sällan frågan om 

provokatörens ansvar kommer upp vilket gör att mängden rättsfall att granska är ganska 

begränsad. Men tillsynes verkar det i USA röra sig om samma fråga som i de flesta 

övriga länder, nämligen provokatörens uppsåt till brottet när hans ansvar diskuteras.  

 

                                                
33 Asp Petter, 2001, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
34 Asp Petter, 2001, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
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4.4 Media och provokation 

TV-program där rutinerade och orädda journalister med hjälp av dolda kameror och 

tagna identiteter avslöjar bl.a. yrkeskriminella verksamheter, bedragare, 

missförhållanden, maktmissbruk och mycket annat är väldigt populära. Varför kan 

media använda sig utav så radikala provokativa metoder som återfinns i program som 

exempelvis Insider, Uppdrag granskning och Kalla fakta?  

I följande avsnitt kommer vi först att skildra vilka möjligheter till provokativa 

arbetsmetoder media har till skillnad från polisen för att sedan visa hur svenska 

journalister resonerar kring den egna användningen av dessa metoder. 

4.4.1 Medias möjlighet till provokativa arbetsmetoder 

Medias möjlighet att använda sig utav provokativa metoder skiljer sig från polisens 

främst genom att journalister inte lyder under lika strikta lagar som en 

myndighetsanställd, polisman i detta fall. En journalist behöver inte, till skillnad från 

poliser, ta hänsyn till behovs- eller proportionalitetsprinciperna35 när de bestämmer sig 

för vilka arbetsmetoder de ska välja. De riskerar inte att straffas av ansvar för 

tjänstefel36 eftersom det lagrummet endas gäller vid myndighetsutövning. Dessutom är 

medias källmateriel skyddat i lag37 och inte åtkomligt vid en eventuell utredning. 

Däremot kan en journalist, i likhet med envar, straffas för medverkan38 till ett brott. I 

praktiken kan däremot bevisläget förefalla komplicerat ifall journalisten ifråga inte röjt 

sin identitet och den döljs i reportaget.  

4.4.2 Provokation och dold kamera som arbetsmetoder i media
39

 

Att journalister använder dold kamera är en provokation som i grunden förändrar deras 

roll. Med metoden skapas verkligheten, den regisseras, nyhetsetiken kompromissas och 

trovärdigheten kanske urholkas. När journalister förvandlar sig till privatspanare 

förminskar de sin roll och bruket av dold kamera innebär en fara för att förtroendevalda 

blir rädda och mindre uppriktiga. Journalistiken blir rent generellt inte bättre när 

provokativa arbetsmetoder används, inte heller bör de tillämpas oftare.40 

                                                
35 Polislag 8 § (1984:387) 
36 Brottsbalk 20:1 § (SFS 1962:700) 
37 Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) 
38 Brottsbalk 23 kap (SFS 1962:700) 
39 Pressens tidning, Håkan Lindqvist, 2004-12-12, om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angiven källa 
40 Pressens tidning, Karin Lindell, 2004-12-12 
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Provokationen är det svåra och innebär en kränkning som måste vägas mot andra krav 

och vikten av att sanningen avslöjas. Reportaget ska gälla någonting av vikt och intresse 

för det svenska samhället och en misstanke om ett missförhållande måste finnas 

eftersom ett slentrianmässigt wallraffande, undersökande journalistik under falsk 

identitet, kan innebära att allmänhetens förtroende för journalister äventyras. Dessutom 

skall reportaget som huvudregel slå uppåt mot personer i någon form av maktposition 

samtidigt som det ska vara uteslutet att traditionella metoder är möjliga för att avslöja 

och dokumentera den sanna bilden.  

Farorna med metoden att använda dold kamera är att den riskerar att skada 

journalistiken, närmare bestämt journalisternas och reportagens trovärdighet. Störst risk 

förefaller det vara när för små och ofarliga offer angrips eftersom metoden därmed 

istället för seriös journalistik kan uppfattas som sadistisk underhållning. Överdriven 

dramatisering, skakig handkamera och opålitliga förutsättningar leder till att 

verkligheten förfalskas snarare än förtydligas. 

En annan problematik är att människor som blir utsatta för dold kamera kan känna sig 

kränkta, inte enbart de som blivit avslöjade i något obehagligt sammanhang. Dessutom 

kan duktiga journalister locka personer till nästan vad som helst samtidigt som det 

människor i en viss situation säger kanske inte är deras grundlagda uppfattning. Till sist 

håller de med bara för att få tyst på en ihärdig person, kanske reportern med dold 

kamera, endast för att slippa bli besvärad. 

TV-mediets styrka ligger i att de kan nå fram med viktiga budskap genom berättande 

och dramatik. En berättelse är sluten och tillåter inte ofta motsägelser, personerna i den 

tilldelas roller, onda eller goda. Har någon person tilldelats skurkrollen klipps allt bort 

som inte bekräftar denna och åhörarna får tro på berättelsen bäst de vill. 

Journalister ska resonera som poliser och skilja på olika sorter av provokationer. För att 

erhålla bevis om någonting som hänt är det tillåtet med lömska metoder, medan 

journalister inte ska bete sig på sådant sätt som innebär att brott begås.  
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5  Diskussion 

Brottsprovokation är idag ett omdiskuterat tema. Polisen gör ibland övertramp i sin 

kamp mot den ständigt växande organiserade kriminaliteten medan de kriminella å sin 

sida söker fel och brister hos lagens långa arm för att komma undan med sina 

förehavanden. Media i egenskap av ”storebror ser dig” gör sitt för att blåsa liv i 

diskussionen samtidigt som provokationer på många sätt används även inom 

journalistiken. Orsaken till att provokativa arbetsmetoder överhuvudtaget får användas 

är att det i vissa fall inte finns andra åtgärder som är tillräckliga för att komma åt de 

skyldiga. 

Att ordet provokation egentligen har placerats i fel sammanhang torde i praktiken inte få 

någon större betydelse eftersom begreppen bevis- och brottsprovokation är allmänt 

vedertagna. Förvirring torde troligare uppstå ifall någon fick för sig att byta ut ordet 

ifråga mot något annat, oberoende av hur rätt det placerats i sitt sammanhang. 

Beträffande definitionen av de två aktuella begreppen har bland annat JO under flertalet 

tillfällen delat Axbergers definition, vilket innebär att syftet med åtgärden är den 

huvudsakliga faktorn som bestämmer ifall åtgärden vid det aktuella tillfället ska 

benämnas bevis- eller brottsprovokation. Emellertid menar han att det finns otillåten 

bevisprovokation och tillåten brottsprovokation.  

Asp anser i sin tur att provokationen ska relateras till varje enskild gärning, vilket i 

praktiken innebär att en och samma händelse, bestående av flera gärningar, kan 

innehålla både bevis- och brottsprovokation.  

Det rättsliga läget angående metoderna ifråga är i högsta grad suddigt och styrs som det 

ser ut i dag endast av PL 8 § även om de justa förfaringssätt som beskrivs i RB 23:12 §, 

och formellt sett endast gäller förhör inom förundersökning, sannolikt bör tillämpas på i 

stort sett allt polisarbete, även innan FU inletts. 

En polis som använt sig utav otillåtna provokationsmetoder kan antingen ställas till 

ansvar för medverkan till det brott han förmått någon att utföra eller till ansvar för 

tjänstefel. Vanligtvis är det provokatörens uppsåt och brottets fullbordan som är de två 

viktigaste aspekterna vid bedömningen av ansvar för medverkan till brott. Axberger 

tycker att medverkansansvar ter sig underligt då de båda parternas handlingar riktar sig 

åt totalt motsatta intressen. Asp menar att tjänstefel förefaller naturligare eftersom det 

tydliggör att provokatörens gärning riktar sig mot den provocerade.  



23
 

Eftersom rättsläget, som tidigare nämnts, ter sig vara oklart är det naturligt att principer 

utvecklas för att underlätta det praktiska genomförandet av metoderna ifråga. 

Principerna som presenterats förtydligar den, trots sina brister, rådande lagstiftningen 

samtidigt som de inbegriper bestämmelser som i den polisiära verksamheten gäller för 

olika typer av tvångsmedel. 

Medias möjlighet till provokativa metoder skiljer sig från polisens först och främst 

genom att journalister inte begränsas av lika många lagar som en polis men även av den 

orsaken att källmaterialet skyddas av tryckfrihetsförordningen. Trots detta diskuterar 

journalister sinsemellan om vilka förutsättningar som sannolikt bör vara uppfyllda innan 

provokativa metoder används. Detta för att inte trovärdigheten, dels i reportagen men 

även hos befolkningen i allmänhet ska minska.  

När det gäller lagstiftningen beträffande provokationsproblematiken i de länder vi valt 

att titta på verkar det där vara lika svårbedömt som i Sverige. Gemensamt för Tyskland 

och USA är att uppsåtet är det väsentliga när man bedömer provokatörens ansvar. Man 

kan enligt lagen dömas till ansvar även om man haft uppsåt bara till försöket. Frågan 

kommer dock sällan upp i rätten på grund av de starka banden mellan åklagare och 

polis, men enligt praxis i de få fall som finns verkar provokatören ändå gå fri från 

ansvar. I England däremot är läget ännu mer tungrott. Lagstiftningen kring 

provokationer är nästintill obefintlig och om man tittar på praxis verkar det som man 

ena gången kan dömas och nästa gång frias. Vad som dock är gemensamt för dessa 

länder och som nästan alltid diskuteras är frågan om provokation skall ses som 

strafförmildrande när man utdömer den provocerades straff. Praxis i frågan är såvitt vi 

kan se att provokation är att döma som en förmildrande omständighet.  

 

Om vi istället tittar på hur det ligger till i Sverige ser vi att de aktuella begreppen 

används frekvent i dagligt tal beträffande provokativa arbetsmetoder inom polisens 

verksamhetsområde, inte sällan med innebörden att bevisprovokation generellt kan 

anses som tillåten medan brottsprovokation vanligtvis betraktas som en otillåten metod. 

En intressant bedömning beträffande gränsdragningen mellan begreppen gjordes i fallet 

med juveleraren (NJA 1985 s544). HD ansåg att fastän ett fullbordat brott genomförts 

så utgjorde det inte ”ren brottsprovokation” eftersom poliserna inte aktivt deltog utan lät 

ett redan planerat brott få sin egen gång i syfte att ordna fram bevisning.  
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Provokatörens uppsåt är likaledes ett omdiskuterat ämne beträffande provokativa 

arbetsmetoder. I NJA 1988 s665 gjorde Hovrätten en uppseendeväckande bedömning 

angående de åtalade poliserna. Visserligen hade de provocerat fram fullbordade brott, 

men det intressanta här är bedömningen gällande brottet försök till överlåtelse. Det i sig 

är straffbart, men i det här fallet fann rätten brister i uppsåtet eftersom poliserna hade för 

avsikt att beslagta narkotikan och på så vis skulle överlåtelsen aldrig komma till stånd. 

Det fanns med andra ord aldrig någon fara för brottets fullbordan och då kan inte heller 

försök till brottet utdömas.  

 

Vad som tydligt framgår av de fall vi granskat är att provokativa arbetsmetoder inom 

polisens verksamhet måste användas med varsamhet. Åtgärden måste vara väl förankrad 

på högre nivå, antingen med polischef eller åklagare och följas av en noggrann 

dokumentation. Således begränsas möjligheten till att situationen övergår till otillåten 

provokation, vanligtvis brottsprovokation, vilket inträffade i det nyligen omdiskuterade 

fallet med poliskommissarien i Stockholm. De allra flesta metoder han använde sig av 

där var i och för sig inte otillåtna, men bara ett fåtal av de åtgärder som gjordes var 

sanktionerade av behörig polischef samtidigt som dokumentationen var obefintlig. 

Genom detta gjorde kommissarien sig skyldig till ett flertal brott eftersom hans åtgärder 

då inte tolkades som tjänsteutövning.  

 

Som visats i de ovan nämnda rättsfallen i avsnitt 4.2.1, inte minst i Eskilstuna tingsrätts 

dom mot poliskommissarien, leder ofta provokativa arbetsmetoder till att betydelsefull 

bevisning erhålls som i sin tur många gånger leder till att tungt kriminella personer fälls. 

Metoderna är uppenbarligen mycket användbara verktyg i brottsbekämpningen, dock är 

de i dagsläget tyvärr obefintligt reglerade i lag samtidigt som det i princip saknas 

rättspraxis på området, vilket i sin tur innebär att polisens arbetsmetoder blir minst sagt 

otydliga. Vi, och troligtvis många med oss41, anser att det behövs tydligare ramar för 

vad som är tillåtet i form av en konkret lagstiftning som dessutom ger polisen mer 

befogenheter beträffande provokativa arbetsmetoder, speciellt vid bekämpningen av 

organiserad och grov kriminalitet. Som situationen ser ut i dagsläget riskerar poliser 

som använder sig utav bevis- och/eller brottsprovokation att själva dömas för likadana 

brott de arbetar hårt för att beivra, vilket i våra ögon ter sig synnerligen märkligt och i 

allra högsta grad onödigt.    

                                                
41 Sydsvenska Dagbladet, Olle Lönnaeus, 2004-12-12, Temo-mätning visar att 70 % av svenska befolkningen stöder 
brottsprovokation, åtminstone vid grov brottslighet. 
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 1 

BILAGA 1 

 

FÖRBEREDELSE OCH STÄMPLING 

Brottsbalken 23:2 § 

   Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, 

   1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att 

täcka kostnader för utförande av ett brott, eller 

   2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller 

tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som 

hjälpmedel vid ett brott, 

   skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han inte gjort 

sig skyldig till fullbordat brott eller försök. 

   I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att 

någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan 

eller åtar eller erbjuder sig att utföra den. 

   Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under den högsta och får 

sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre straff än fängelse i 

två år får bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa på det 

fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall inte 

dömas till ansvar. Lag (2001:348). 

 

ANSTIFTAN OCH MEDHJÄLP 

Brottsbalken 23:4 § 

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den 

som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. 

Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, 

för vilken fängelse är föreskrivet. 

   Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till 

utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. 

   Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom 

till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i 

särskild ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till 

gärningen. 

   Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat följer av vad för 

särskilda fall är föreskrivet. Lag (1994:458). 

 



 

 2 

BILAGA 2 

 

TJÄNSTEFEL 

Brottsbalken 20:1 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling 

eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel 

till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens 

befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till 

andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. 

   Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som 

grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen 

allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det 

allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande. 

   Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte 

underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i 

denna egenskap. 

   Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen 

är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608). 

 
 


