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 Abstract 
Detta arbete handlar om provokativa åtgärder. Vår uppfattning är att det är viktigt 

att den enskilde polismannen har kännedom om juridiken i detta ämne. Syftet med 

denna rapport är att undersöka hur bevis- och brottsprovokation får användas vid 

bekämpningen av brottslighet. Vi har även försökt att klargöra begreppen, samt 

peka på oklarheter som råder inom detta område för att på så sätt visa på dess 

komplexitet. Vi har genom studier av lagtext, propositioner, Statens offentliga 

utredningar (SOU), utlåtanden av justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern 

(JK), juridisk litteratur samt rättsfall satt oss in i rådande rättsläge.  

Man brukar göra skillnad mellan brottsprovokation och bevisprovokation. Med 

brottsprovokation menas ett agerande från polisens sida som syftar till att 

framkalla brott, medan en bevisprovokation syftar till att få fram bevisning för att 

styrka ett begånget brott om vilket det föreligger misstanke. Något som vi förstått 

under arbetets gång är att kunskapen ofta är bristfällig inom området på 

myndigheterna. Vi har kommit fram till att den rådande lagtexten inom området är 

fullt tillräcklig och att den ej behöver utvecklas. Risken med en lagreglering av 

provokation är att den i vissa fall kommer att visa sig vara för vid och i andra fall 

för snäv. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Vi har valt att fördjupa oss inom ämnet bevis- och brottsprovokation. 

Lagstiftningen inom området känns både svårbegriplig och knapphändig. 

Intrycket som vi fått och känslan vi har är att arbetet kring området bedrivs i 

stor skala utifrån vedertagen praxis, vilket inte alltid har fullt stöd utifrån 

lagstiftningen.  

Vår uppfattning är att det är viktigt att den enskilde polismannen har kännedom 

om juridiken i detta ämne ur ett rent rättsligt perspektiv, för att på så sätt trygga 

rättsäkerheten för medborgarna i vårt land. Vi ser detta som ett ständigt aktuellt 

ämne som ofta och livligt diskuteras i medierna men som i princip aldrig har 

berörts här på polisutbildningen, vilket även har bidragit till vår ökade 

nyfikenhet inom området. 

Vi anser att vår nuvarande kunskap inom området är väldigt begränsad och 

känner att vi vill ha fördjupad kunskap kring begreppen innan vi är färdiga här 

på skolan senare i vår och ska ge oss ut i arbetslivet.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur bevis- och brottsprovokation får 

användas vid bekämpningen av brottslighet. Vi har även som syfte att i stora 

drag försöka klargöra begreppen, samt peka på oklarheter som råder inom detta 

område för att på så sätt visa på dess komplexitet. 
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1.3 Frågeställningar 

Vad är bevis- och brottsprovokation? 

Vart går gränsen mellan bevis- och brottsprovokation? 

Behövs det en tydligare lagreglering kring begreppen? 

Har polisen idag rätt verktyg och hur används de? 

 

1.4  Avgränsningar 

Detta arbete har inte som syfte att redogöra för provokativa åtgärder i stort, utan 

avser i huvudsak metoderna bevis- och brottsprovokation i Sverige. Inom 

området har vi för avsikt att inrikta oss på hur dessa arbetsmetoder kan vara 

tillämpliga vid bekämpningen av den grövre brottsligheten. 
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1.5 Metod 

Vi har genom studier av lagtext, propositioner, Statens offentliga utredningar 

(SOU), utlåtanden av justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK), 

juridisk litteratur samt rättsfall satt oss in i rådande rättsläge.  

Inhämtningen av information har varit omfångsrik och till största del skett 

genom informativa databaser men även genom en del studier i biblioteket. Efter 

att kritiskt granskat vårt material så har vi valt att begränsa rapporten enligt 

ovan nämnda punkt.  

För att göra arbetet lättöverskådligt så har vi valt att citera viss lagtext i 

rapporten istället för att hänvisa till SFS.  
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2 Provokativa åtgärder 

Okonventionella spaningsmetoder är ett begrepp som allt oftare används i den 

allmänna debatten. Exempel på sådana metoder är provokation, infiltration, 

agentverksamhet, desinformation och hemlig avlyssning. Dessa metoder får inte 

anses vara otillåtna bara för att de inte är reglerade i lag.  

Emellertid kan man säga att i Sverige används vissa av dessa metoder, dock 

endast i undantagsfall och enbart vid utredningar vid svårare brott. Däremot 

används dessa metoder i större utsträckning i flera av våra europiska 

grannländer vilket resulterar i att den svenska polisen får en hel del värdefull 

information där ifrån, vilket är en produkt av det ökande internationella 

samarbetet (SOU 2003:74 s.72). 

Grundprinciperna för att använda sig av så kallade okonventionella 

spaningsmetoder anges i förarbetena till polislagen. 

• Polisen bör aldrig få begå en kriminaliserad handling för att kunna 

efterforska eller avslöja ett brott.  

Här har beredningen satt en klar och tydlig gräns för vad som gäller för de 

brottsbekämpande organen. Till skillnad från Sverige finns i vissa länder regler 

som innebär att mindre allvarliga lagbrott från polisens sida kan vara tillåtna om 

de står i rimlig proportion till intresset av att komma åt ett grovt brott, så kallad 

brottsprovokation (prop. 1983/84:111 s.46). 

• Polisen bör aldrig få provocera eller eljest förmå någon att inleda 

en brottslig aktivitet. 

Med det här menar beredningen att polisen aldrig får provocera någon att begå 

ett brott som han annars inte skulle ha begått. Att provocera någon att begå 

brott är att göra sig skyldig till brottsanstiftan (BrB 23:4 andra stycket).  



Rapportnummer 320, Provokation 
August Knutsson, Niklas Källman 

 5 

 

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. 

• Polisen får aldrig av spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna 

åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt person. 

Detta regleras i 9 § polislagen (1984:387). 

När en polisman får kännedom om brott som hör under allmänt åtal skall han lämna rapport 

till sin förman så snart det kan ske. 

Principen är att polisen ej får underlåta att vidta föreskrivna åtgärder, vad 

beredning däremot anser vara tillåtet är att skjuta upp sådana åtgärder.  

Som ett exempel på detta nämner beredningen så kallade kontrollerade 

leveranser, där tull och polis låter en narkotikakurir passera gränskontrollen 

med ett parti narkotika för att på så sätt se till att även huvudmannen samt 

övriga medlemmar av en brottslig organisation ska kunna avslöjas (prop. 

1983/84:111 s.47). 

Beredningen säger vidare att alla beslut rörande ovan nämnda punkter alltid bör 

fattas av åklagare eller polischef och att de ställer även stränga krav på 

dokumentation.  

När det gäller lagstiftningen på detta område anser beredningen att det inte 

behövs någon ytterligare reglering. Ovan nämnda punkter tillsammans med 

behovs-, proportionalitets- samt legalitetsprinciperna anses vara fullt 

tillräckliga. De angivna principerna har på flera ställen framhållits vid 

bedömandet av provokationens tillåtlighet. 
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2.1 Principer 

2.1.1  Behovsprincipen 

Kan enkelt sammanfattas med att en tvångsåtgärd ej bör företas om det inte är 

nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden. Om flera alternativ finns att 

välja för att uppnå det eftersträvade målet ska de medel som innebär minsta 

möjliga intrång i den enskildes frihet och rätt väljas (Fitger s. 23:56B). 

Principen leder till fyra grundläggande handlingsregler för polisen: 

• Minsta möjliga ingripande 

En polis ska alltid välja det medel som innebär minsta möjliga intrång för 

den enskilde om flera medel står till buds. I första hand ska han använda 

mindre ingripande medel än våld. Utgångspunkten minsta möjliga intrång 

kan sträcka sig från övertalning till omedelbart fysiskt våld och användandet 

av tekniska hjälpmedel. 

• Ändamålsenlighet 

Regeln går ut på att en åtgärd för att vara nödvändig även måste vara ägnad 

att leda till det avsedda resultatet. 

• Tillräcklighet 

De åtgärder som polisen vidtar för att upprätthålla allmän ordning ska inte 

endast vara lämpliga och ändamålsenliga. De måste även kvalitativt och 

kvantitativt vara tillräckliga så att det avsedda syftet kan uppnås.  

Regeln om ingripandets tillräcklighet kräver inte att den åtgärd som polisen 

väljer alltid förmår att fullständigt avlägsna den aktuella faran eller 

störningen. Polisen kan många gånger nöja sig med åtgärder som endast 

delvis ger önskat resultat. 
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• Varaktighet 

Ett polisingripande ska upphöra när syftet med ingripandet har uppnåtts 

eller det visar sig vara resultatlöst (RPS, Tillsynsenheten, dnr VKA-128-

2414/03). 

När man nämner behovsprincipen brukar man i samma andetag tala om den lika 

viktiga proportionalitetsprincipen. 

2.1.2 Proportionalitetsprincipen 

Innebär att ett tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden 

uppväger det intrång eller de men i övrigt som åtgärden innebär för den 

misstänkte eller för något annat motstående intresse. Vid denna bedömning 

anses ingrepp som riktar sig mot egendom vara mindre allvarliga än de som 

kränker en persons frihet och integritet. Tvångsåtgärden ska alltså i fråga om 

art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till vad som står att 

vinna med åtgärden. Principen kan innebära att polisen måste avstå från ett 

ingripande, om det inte står i rimligt förhållande till det intresse som ska 

skyddas.  

En beslutfattare måste i varje enskilt fall avgöra om den skada som 

användningen av tvångsmedlet medför står i rimlig proportion till vad som står 

att vinna med åtgärden (JO 1996/97 s. 56). 

2.1.3 Legalitetsprincipen 

 Denna grundlagsreglerade princip innebär att den offentliga makten utövas 

under lagarna (RF 1:1 tredje stycket). Myndigheternas beslutanderätt måste ha 

stöd i författning. Ett grundkrav är att uppgifterna faller inom den berörda 

myndighetens kompetens. När det gäller ingrepp i förhållandet mellan enskilda 

gentemot det allmänna skall det regleras i lag (RF 8:3). Vidare ställs ett 

ovillkorligt krav på lagstöd när det gäller ingrepp som husrannsakan, 

kroppsvisitation och frihetsberövanden (RF 2:6, 2:8, Strömberg 2003).  
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Vad som uttryckts i dessa tre principer är närmast självklara utgångspunkter för 

myndighetsverksamhet som innefattar makt- och våldsutövning. 

 

2.2 Provokativa åtgärder 

Vi fortsätter här med att förklara begreppet provokation. Man brukar beskriva 

en provokation med att polisen lockar eller utmanar en person till en handling 

eller uttalande som kan vara besvärande eller på något annat sätt medför en 

negativ innebörd för honom eller annan person i hans närhet.  

Begreppet provokation eller provokativa åtgärder kan vidare inte sägas ha 

någon fast juridisk innebörd då det inte förekommer av betydelse i vare sig 

doktrin eller praxis (Axberger, Brottsprovokation s. 8, SOU 2003:74 s. 113).  

Den person som åtgärden riktar sig mot är nästan alltid en person som är 

misstänkt för brott, men det kan också vara frågan om någon som besitter 

betydande uppgifter för polisens fortsatta arbete vid en specifik utredning, till 

exempel ett vittne.  

Grovt sett kan man skilja mellan två former av provokation, sådan som innebär 

att ett brott kommer att begås (vad som då skulle kunna kallas för 

brottsprovokation) och sådan som syftar till att skaffa fram bevisning om 

planerad, pågående eller begången brottslighet (något som skulle kunna kallas 

bevisprovokation) (Fitger s. 23:22). Den först nämnda anses vara en otillåten 

metod och den senare anses som tillåten. Men riktigt så enkelt är det inte och 

gränsdragning dem emellan är både hårfin och suddig.  

När det gäller bevisprovokation så handlar det nästan uteslutande om att få fram 

bevisning om ett redan begånget brott, vilket gäller även om nya brott 

framproduceras. Men då syftet lätt kan manipuleras i efterhand krävs en stark 

misstanke om brott redan från början (Axberger 1989 s. 52).  
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Hur stark misstanke som ska föreligga för att provokationsåtgärder skall få 

företas är omöjligt att generellt fastslå, men misstankens förekomst och styrka 

utgör den huvudsakliga gränslinjen mellan vad som anses tillåtet och otillåtet 

(Axberger 1989 s. 29).  

Syftet kan från början vara att få fram bevisning om ett redan begånget brott 

men senare under utredningen blir det aktuellt att åtala personen också för de 

brott som framprovocerades. Resultatet av detta blir en slags kombinerad bevis- 

och brottskombination. Därför kan inte syftet anses vara lämpligt som 

avgränsningskriterium dem emellan.  

Axberger framhåller att det är för enkelt att säga att bevisprovokation är tillåtet 

och brottsprovokation är otillåtet. Avgörandet av bedömningen ska i stället 

läggas vid om någon har förmåtts att begå ett brott som han annars inte skulle 

ha begått (Axberger 1989 s. 52). Detta gör att en brottsprovokation kan vara 

tillåten om polisen påverkar, tagit initiativ till eller uppmuntrat gärningen, men 

det har skett med förhållandevis neutrala medel. Direkta frestelser eller andra 

svåremotståndliga lockelser kan aldrig tillåtas (Axberger 1989 s. 52).  

Enligt Asp kan man åstadkomma reda i denna problematik om man relaterar 

provokation till varje enskild brottslig gärning. D.v.s. om man genom 

provokation förmår någon att begå brott bör detta alltid betraktas som 

brottsprovokation i relation till detta brott. Om den tilltalade utöver detta 

tidigare har begått brott vilka man får bevis för genom provokationen bör det då 

vara frågan om bevisprovokation i relation till detta brott (Asp. 2001 s. 206).  

Ett exempel på detta kan vara att polisen misstänker att en person innehar ett 

parti narkotika. För att få fram bevisning gällande innehavet försöker man 

förmå honom att begå ytterligare brott genom att sälja narkotikan. Resultat blir 

alltså att det rör sig om brottsprovokation i relation till försöket att sälja 

narkotikan och bevisprovokation i relation till innehavet av narkotikan. Med 

andra ord kan samma provokativa åtgärd bestå av båda formerna av 
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provokation, vilket enligt Asp resulterar i tre möjliga principer att arbeta 

utifrån. 

• Åtgärden innefattar enbart bevisprovokation 

• Åtgärden innefattar såväl bevis- som brottsprovokation 

• Åtgärden innefattar enbart brottsprovokation 

En åtgärd som enbart innefattar bevisprovokation är tillåten under förutsättning 

av att de principer gällande bevisprovokation (vilka kommer till uttryck bl.a. i 

polislagen, i förarbeten och i JO:s och JK:s beslut) beaktas.  

En åtgärd som innefattar båda formerna av provokation bör kunna accepteras 

som godtagbar under förutsättning att principerna gällande bevisprovokation 

följs samt att man inte lagför de brott som framproduceras, vilket då bör kunna 

likställas med en ren bevisprovokation. Huruvida en bevisprovokation också 

leder till, eller innefattar brottsprovokation är ofta beroende på rena 

tillfälligheter.  

Exempelvis är det enbart fråga om bevisprovokation om polisen frågar någon 

om den har något att sälja och sedan griper denne direkt när denne har visat upp 

en påse narkotika. Däremot är fråga om såväl bevis- som brottsprovokation om 

polisen griper personen först sedan denne har överlåtit narkotikan till polisen 

(Asp 2001 s. 103). 

Åtgärder som enbart innefattar brottsprovokation bör som regel anses vara 

otillåtna eftersom de i strid med gällande principer uteslutande syftar till att 

förmå någon att inleda en brottslig aktivitet (Asp 2001 s. 104). 

Svårigheterna att dra en gräns mellan de båda provokativa åtgärderna belyses 

ytterligare av JK-uttalanden samma år som polisberedningen. Han förklarade 

där att han var beredd att godta en från polishåll gjord bedömning att 

provokation får användas som spaningsmedel, när misstankar av betydande 
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styrka föreligger om fullbordat brott och åtgärden endast syftar till att få 

misstankarna bekräftade.  

I fråga om narkotika är redan innehavet ett fullbordat brott och om den 

misstänkte röjer sig genom att överlåta sitt innehav till en provokatör borde det 

vara befogat att tala om bevisprovokation.  

Vidare förklarade JK att provokation inte kan tillåtas om den som 

provokationen avser härigenom förleds att begå ett brott beträffande vilket det 

är ovisst om det annars skulle ha blivit begånget. I ett gränsområde av denna 

form av provokation befinner sig enligt JK att det måhända är tveksamt om den 

misstänkte skulle ha begått brott just vid det tillfället som framkallats av 

provokationen, men med stor sannolikhet förr eller senare skulle ha företagit en 

motsvarande brottslig gärning. Beroende på graden av sannolikheten av sådan 

brottsberedskap från den misstänktes sida kan provokation i sådana fall enligt 

JK:s uppfattning stå närmare endera bevis- eller brottsprovokation (JK 1982 s. 

156). 

 

2.3  Riktad/icke riktad brottsprovokation 

Brottsprovokationen är i sin tur uppdelad i två olika delar. Den icke riktade 

brottsprovokationen karaktäriseras av att provokatören inte samspelar med 

någon viss person och därmed inte heller ens i teoretisk mening kan sägas 

medverka till dennes brott. 

Riktad brottsprovokation är precis som det låter inriktad på en specifik 

person/grupp. Och den stora skillnaden dem emellan kan exemplifieras att vid 

en icke riktad brottsprovokation aldrig kan bli aktuellt att överväga ett 

anstiftansansvar för provokatören (SOU 2003:74 s. 148). 



Rapportnummer 320, Provokation 
August Knutsson, Niklas Källman 

 12 

 

2.4 Beslut 

JO har i ett beslut den 19 juli 1996 (JO 1997/98 s. 118) uttalat att det ankommer 

på åklagaren att fatta beslut om bevisprovokation. I de flesta fall följer det av 

huvudregeln i 23 kap 3 § RB att åklagaren ska överta ledningen av en 

förundersökning avseende ett brott som inte är av enkel beskaffenhet så snart 

någon skäligen kan misstänkas för brottet. 

 I de fall där det inte finns någon skäligen misstänkt person skall istället regeln 

om att åklagaren ska överta förundersökningen om detta är påkallat av särskilda 

skäl tillämpas. Det är ofta en fråga om svårbedömda situationer och det är 

angeläget att åklagaren kopplas in också av det skälet att det är han som sedan 

har att föra talan i målet (Johansson 2004). 

 

2.5 Protokoll 

Vad gäller dokumentationen av vad som förekommit vid en förundersökning 

finns bestämmelser i 23 kapitlet RB och i förundersökningskungörelsen 

(1947:948). Vid förundersökning ska protokoll föras över vad som förekommit 

av betydelse för utredningen (23 kap 21 § 1 st. RB). 

Förundersökningsprotokollet skall avfattas så, att det ger en trogen bild av vad 

som förekommit vid förundersökningen av betydelse för målet (22 § FUK).   

Ett noggrant förundersökningsprotokoll är inte enbart av vikt för att registrera 

utredningsresultat och för att förbereda ett kommande brottmål utan även för 

kontroll av att allt har gått rätt till under förundersökningen. Det är viktigt för 

den enskildes rättsäkerhet men också för förundersökningspersonalen om 

klagomål framställs mot dem (JO 1964 s. 120). 

Det är uppenbart att detta uttalande har giltighet också när det gäller 

användandet av så kallade okonventionella spaningsmetoder, vilket även 

uttalades i 1981 års polisberedning. 
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2.6 HD-fallet 

För att ytterligare belysa områdets komplexitet har vi valt att redovisa 

utlåtanden från olika instanser rörande det s.k. Harley Davidson-fallet (JO 

2000/2001 s. 118).  

En sommarkväll 1998 lät polisen parkera en motorcykel av märket Harley-

Davidson i centrala Stockholm. Bakgrunden var att ett stort antal stölder av 

sådana motorcyklar hade förekommit. Polisen hoppades att den utplacerade 

motorcykeln skulle bli föremål för ett tillgrepp samt att detta skulle kunna 

övervakas och följas upp på sådant sätt att polisen fick fram information om 

den pågående brottsligheten.  

Motorcykeln stals också under kvällen. Polisoperationen misslyckades på flera 

sätt, motorcykeln skadades under efterföljandet, gärningsmannen undkom och 

kunde gripas först en månad senare, operationen bidrog enligt JO ”inte i något 

hänseende” till att tidigare stölder klarades upp. 

2.6.1 Polismyndigheten i Stockholms läns utlåtande (Gunno Gunnmo) 

Allmänna överväganden gjordes över huruvida aktionen kunde komma att 

anses som en provokation. I diskussionerna om detta togs hänsyn till att 

motorcykeln inte var någon exklusiv variant. Den hade inte heller någon 

lyxutrustning. Den hade vidare parkerats på en av Stockholm mest trafikerade 

gator, Hornsgatan, vilket inte på något sätt skulle kunna anses underlätta en 

stöld. Den var även låst med ett kraftigt och godkänt lås. Det fanns således inget 

som pekade på att just den här motorcykeln löpte en större risk att stjälas än 

andra fordon som parkerats i Stockholms innerstad.  

Med utgångspunkt från detta gjordes bedömningen att polisen inte kunde anses 

locka eller utmana någon att stjäla motorcykeln genom att parkera på den 

angivna platsen, och om det skulle kunna anses som en provokation så skulle 

det i så fall bedömas som en tillåten bevisprovokation. 
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2.6.2 Rikspolisstyrelsens yttrande (Olof Egerstedt) 

Rikspolisstyrelsen gör den bedömningen att händelsen innefattar en 

provokation från polisens sida.  

Med bakgrund av att det rörde sig om ett stort antal motorcyklar av betydande 

värde, vilket var att anse som grova stöldbrott samt att polisen utan framgång 

använt sig av ett antal traditionella spaningsmetoder, anser rikspolisstyrelsen att 

det fanns skäl för en provokativ åtgärd.  

Rikspolisstyrelsen instämmer med polisens bedömning att åtgärden var neutral 

och att det inte fanns något särskilt lockande med situationen i sig. Den anser 

att det är frågan om en bevisprovokation och att beslutet därför bör ha tagits av 

en åklagare.  

Som styrelsen ser saken har det i detta fall varit fråga om kreativt polisarbete 

syftande till att knyta gärningsmän till allvarlig och svårutredd brottslighet. 

Oavsett hur saken ska bedömas finns det som polismyndigheten pekar på, 

anledning att inom ramen för lagstiftningsarbetet närmare överväga var nämnda 

gränser skall gå. 

2.6.3 Riksåklagarens yttrande (Solveig Riberdahl) 

RÅ delar rikspolisstyrelsens uppfattning att omständigheterna sammantaget 

talat för att åtgärden ska beskrivas som en provokation. 

När det kommer till frågan huruvida åtgärden var tillåten eller inte anser RÅ att 

det provokativa momentet inte har varit särskilt markerat. Redan det talar för att 

åtgärden måste anses vara tillåten. En provokation är inte tillåten om syftet är 

att förmå någon att begå en gärning som denne annars inte skulle ha begått. Det 

står i och för sig klart att motorcykeln inte skulle ha stulits om den inte ställts 

upp på det sätt som skett. Men som Rikspolisstyrelsen berört gäller 

motsvarande i många fall; tillfället gör tjuven. Det bör också noteras att syftet i 

detta fall var att avslöja en pågående grov brottslighet. 
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 När det gäller gränsdragningen mellan otillåten brottsprovokation och tillåten 

bevisprovokation måste avgörande vikt fästas vid att åtgärden inte riktade sig 

mot någon bestämd person utan att denne tvärtom var neutral och att 

motorcykeln inte ställts upp på ett sådant sätt att den skulle vara särskilt 

attraktiv eller lättåtkomlig. 

Mot den bakgrunden kan RÅ inte finna att åtgärden kan anses ha haft karaktär 

av otillåten brottsprovokation, utan att den måste betecknas som en tillåten 

bevisprovokation. 

2.6.4 JO:s utlåtande (Claes Eklundh) 

Till att börja med så anser JO att ett beslut gällande provokation alltid skall 

fattas av åklagaren, enligt hans uppfattning följer det av regeln i 23 kap 3 § 

första stycket andra meningen RB, att åklagaren också när det inte finns någon 

som är skäligen misstänkt för brottet, ska överta ledningen av 

förundersökningen om det är påkallat av särskilda skäl. Vidare krävs en stark 

misstanke om ett grovt brott och det ska saknas alternativa, mindre ingripande 

tillvägagångssätt. Allmänt gäller att provokationsåtgärder måste användas med 

största restriktivitet och handhas med stort omdöme. 

Polismyndigheten har i sitt yttrande hävdat att åtgärden att ställa ut motorcykeln 

på Hornsgatan inte utgjorde någon provokation. De ansåg att det med hänsyn 

till uppställningsplatsen, motorcykelns värde och att motorcykeln var låst med 

ett godkänt lås inte fanns någonting som pekade på att motorcykeln löpte en 

större risk att stjälas en andra fordon som parkerats i Stockholms innerstad. 

Detta är dock något som JO inte håller med om. Att man inte ansåg att ett 

tillgrepp av motorcykeln var osannolikt framgår redan av det förhållandet att 

fem polismän var avdelade för att bevaka motorcykeln under den tid som den 

stod på Hornsgatan och att ytterligare tio polismän deltog i aktionen. Det kan 

således inte råda några tvivel om att åtgärden att placera ut motorcykeln på det 

sätt som skedde är att betrakta som en provokation. Man kan vidare av polisens 
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passivitet vid tillgreppet och av polisens handlande i övrigt, dra den slutsatsen 

att ett tillgrepp av motorcykeln bedömdes som en ur brottsspaningssynpunkt 

önskvärd händelse. 

JO anser att ett enstaka motorcykeltillgrepp inte kan anses vara ett brott av 

sådan art att en provokationsåtgärd är försvarlig. Polismyndigheten har 

emellertid uppgett att det vid tillfället fanns 80 stycken öppna 

förundersökningar om stöld av HD-motorcyklar samt att det fanns anledning att 

tro att stölderna ingick i en organiserad brottslighet. Även om man naturligtvis 

inte kan utesluta att stölderna hade ett sådant samband med varandra, kan det 

ifrågasättas om misstanken att det förhöll sig på detta sätt var så välunderbyggd 

att den hade sådan styrka som krävs för ett beslut om provokation. 

JO tycker att polisens förfarande med motorcykeln framstår i det närmaste som 

en spaningsåtgärd som kunde ge någon slags utdelning, dock osäkert vilken, om 

man hade tur. Förfarandet har således stått i strid med behovs- och 

proportionalitetsprincipen. Sammanfattningsvis konstateras att polisens åtgärd 

att ställa ut motorcykeln på Hornsgatan, i förening med underlåtenheten att 

ingripa innan gärningsmannen hunnit avvika med motorcykeln, inte i någon 

nämnvärd mån skiljer sig från vad som brukar förstås med en 

brottsprovokation.  

JO anser även att dokumentationen varit bristfällig, det framgår ej vem som 

tagit beslut kring åtgärden. Slutligen för han även ett resonemang om att 

förfarandet kunnat leda till ekonomisk förlust för polismyndigheten. 
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3  Sammanfattning och diskussion 

Man brukar göra skillnad mellan brottsprovokation och bevisprovokation. Med 

brottsprovokation menas ett agerande från polisens sida som syftar till att 

framkalla brott, medan en bevisprovokation syftar till att få fram bevisning för 

att styrka ett begånget brott om vilket det föreligger misstanke. Ofta sägs det att 

bevisprovokation är tillåtet och brottsprovokation är otillåtet vilket till stor del 

stämmer, men dock inte helt och hållet. Till exempel så kan syftet från början 

vara att få fram bevisning om ett redan begånget brott men att det senare under 

utredningen blir aktuellt att åtala personen också för de brott som 

framprovocerades. Resultatet av detta blir en slags kombinerad bevis- och 

brottskombination. Därför kan inte syftet anses vara lämpligt som 

avgränsningskriterium dem emellan. Något som däremot är avgörande för 

bedömningen är i stället om någon har förmåtts att begå ett brott som han 

annars inte skulle ha begått.  

Vi har kommit fram till att den rådande lagtexten inom området är fullt 

tillräcklig och att den ej behöver utvecklas. Risken med en lagreglering av 

provokation är att den i vissa fall kommer att visa sig vara för vid och i andra 

fall för snäv. Det enda skälet till en lagreglering, som vi ser det, är att man vill 

tillåta sådana provokationsåtgärder som ej är tillåtna enligt nu gällande rätt. 

Genom beaktande av de gällande principerna (behovs-, proportionalitets- och 

legalitetsprinciperna) samt praxis (JO, JK) så bör polisen ha fullt tillräckliga 

verktyg för den här sortens insatser.  

Något som vi förstått under arbetets gång är att kunskapen ofta saknas inom 

området på myndigheterna, vilket märks tydligt i det ovan nämnda HD-fallet. 

Polisen anser där att man använt sig av kreativt polisarbete, RÅ anser att det 

handlar om bevisprovokation och JO anser att det kan handla om 

brottsprovokation. 

Håller man sig till följande punkter så är det helt klart tillåtet att använda sig av 

provokativa åtgärder. 
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• Beslut 

Skall alltid fattas av åklagare. 

• Dokumentation 

Samma dokumentationskrav som vid all annan förundersökning. 

• Misstankegrad 

Stark misstanke om ett konkret brott. 

• Grova brott 

Normalt brott som förväntas ge fleråriga fängelsestraff. 

• Endast i undantagsfall 

När traditionella spaningsmetoder anses vara otillräckliga, samt att 

provokationen skall kunna leda till väsentliga och för utredningen av det 

brott som förundersökningen avser användbara resultat. 

• Enbart bevisprovokation 

Aldrig förmå någon att begå ett brott som han/hon annars inte skulle ha 

begått.  
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