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 Sammanfattning 

Det samhälle vi lever i idag är en föränderlig värld, något som både är positivt och 

negativt. Till de negativa sidorna hör ett hårdare samhällsklimat med en ny typ av 

organiserad, grövre brottslighet. Detta fick till följd att justitieminister Beatrice Ask i 

december 2007 lade fram ett kommittédirektiv där hon ville se en utredning om 

möjligheten för svensk polis att använda sig av nya provokativa åtgärder. Då vi skall 

bli poliser och detta var ett relativt okänt område för oss tyckte vi att det var intressant 

och värt ytterliggare studier. Vi valde att titta på begreppen bevis- och 

brottsprovokation som utgör två provokativa åtgärder bland flera. Vi ville bland annat 

se vad som skiljer de två begreppen åt, vilket lagstöd som finns för dessa samt hur 

åtgärderna används av polisen idag. Vi tittade på lagstöden men märkte ganska snart 

att sådana egentligen saknas för de här åtgärderna. Istället använder sig rättsväsendet 

till stor del av rättspraxis för att på ett korrekt sätt använda sig av provokation. NJA-

fall visar på hur HD har dömt vid tidigare fall och det finns en röd tråd i domsluten, 

åtminstone fram till 2007 då HD plötsligt vänder helt om med avseende på 

straffansvarsfrågan! Intervjuer visar att kunskapen om användandet, och brukandet av 

de provokativa åtgärderna varierar mellan polismän och myndigheter i Sverige. Vi tror 

att brottsbekämpningen med de provokativa åtgärderna i form av bevisprovokation 

skulle effektiviseras med ett tydligt juridiskt lagstöd men att det idag inte finns något 

behov av att göra brottsprovokation lagligt. 
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1  Bakgrund 

Det samhälle vi lever i idag utgör en föränderlig värld för såväl den vanlige 

medborgaren som polisen. Brottsligheten och otryggheten är samhällsproblem som 

uppmärksammas allt mer och det ställs allt högre krav på samhällets förmåga att 

motverka dessa problem.1 Att svenska folket upplever ett hårdare samhällsklimat 

kanske beror på den globalisering som ständigt pågår genom öppnare landsgränser 

genom slopade passkrav och färre tullkontroller. Påverkan via information från 

media och Internet har också ökat, detta genom en allt lättare access till information 

från andra personer och länder. Värderingar, idéer och influenser rör sig friare än 

någonsin mellan länder och personer, helt oberoende av ländernas gränser och 

påverkar oss på gott och ont. Ett slående exempel torde kunna vara barnpornografin 

som har fått en allt större arena genom Internet.2 Människor och varor kan 

transporteras över landsgränser inom Schengenområdet utan större kontroll av 

myndigheter, samtidigt som Tullverket drabbas av nerskärningar.3 Visst uppskattas 

att vi inom Europa kan samarbeta med att utbyta varor, tjänster och erfarenheter för 

att tillsammans utveckla vår union. En icke önskvärd effekt av den ökade 

rörligheten är att även olagliga produkter som tillexempel narkotika och vapen kan 

föras in i Sverige av kriminella ligor. Att detta är ett aktuellt ämne visar inte minst 

den debatt vi ser i media där polisen ofta beskrivs ligga steget efter. De kriminella 

lägger ribban och polisen kan inte eller får inte agera på grund av en lagstiftning 

som inte riktigt ”hänger med” i kriminalitetens allt grövre form. Ett exempel på 

detta är t e x värdetransportrån där förfaringssättet blir allt grövre och allt mer 

raffinerat. Tunga automatvapen, brända bilar, fotanglar4, fordon som forcerar 

grindar och väskor med misstänkta bomber som lämnas kvar är vanligt för att 

försvåra polisens arbete. I Europa är det endast Irland som har en högre frekvens av 

dessa former av brott.5 Ovanstående diskussion är i högsta grad aktuell då 

                                                
1 "Nationella trygghetsundersökningen 2007", Rapport 2008:3, Töyre Annika, Wigerholt Jennie, Eriksson 
Katarina, Fritzes Stockholm, Sid. 16. 
2 Rädda barnen, 2008-03-31, http://www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Utnyttjande/BarnpornografipaInternet.htm 
3 Pressmeddelande, Tullverket, 2008-01-29, 
http://www.tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/pressmeddelande.4.11d9b7dc11614c8700a8000377.html 
4 Fotanglar kastas bakom den förföljda för att göra det svårare för förföljare att hinna ifatt. Fotangeln har 
formen av en tetraeder. I varje hörn av tetraedern finns en spets som är tänkt skall tränga in i förföljarens fot 
(eller hov eller däck). Anledningen till att fotangeln har formen av en tetraeder är att då hamnar alltid en spets 
uppåt. 
5 Begreppsförklaring, Susning.nu, http://susning.nu/V%E4rdetransportr%E5n 
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Justitieminister Beatrice Ask och Justitiedepartementet i december 2007 lade fram 

ett kommittédirektiv till en särskild utredare. Utredaren skall bl.a. överväga i vilken 

utsträckning de brottsbekämpande myndigheterna bör kunna använda sig av olika 

slag av provokativa åtgärder för att förmå en gärningsman att röja sig.6 Frågan är 

om polisen skall få begå brott för att bekämpa brott?  

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att tydliggöra skillnaderna mellan begreppen bevis- och 

brottsprovokation för att på så sätt åskådliggöra för läsaren vad som idag är tillåtet 

samt otillåtet för polisen. Vi vill tydliggöra den lagstiftning som ligger till grund för 

användandet av de ovan nämnda provokativa åtgärderna. Vi vill också undersöka i 

vilken utsträckning polisen använder sig av dessa åtgärder för att utreda brott och 

hur stor kännedomen är hos den enskilde polismannen om begrepp och lagstiftning. 

1.2  Frågeställningar 

Vad är skillnaden mellan begreppen bevis- och brottsprovokation? 

Vilket juridiskt stöd finner vi för bevis- och brottsprovokation? 

Hur använder polisen på några myndigheter idag provokativa åtgärder och i så fall 

vilka? Vilka eventuella typer av svårigheter kan vi uppmärksamma? 

1.3  Avgränsningar 

Vi har valt att titta på lagstiftning runt begreppen bevis- och brottsprovokation inom 

landet och kommer inte att göra en komparativ studie med andra länders 

lagstiftning. Andra provocerande åtgärder som infiltration, buggning etc. som 

polisen använder idag kommer inte att behandlas ingående i denna text. Arbetet 

belyser begreppens betydelse främst utifrån polisens synvinkel om vad som är 

tillåtet och otillåtet. Vi kommer med andra ord inte att diskutera begreppen från den 

provocerade personens synvinkel även om detta naturligtvis kommer att beröras. Vi 

kommer ej att i intervjuerna studera samtliga myndigheter i Sverige utan har valt att 

avgränsa oss till Hudiksvall och Malmö. 

                                                
6 Kommittédirektiv nr 2007:185, Justitiedepartementet, sid. 1. 
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1.4     Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av en litteraturstudie där författningar, förarbeten, 

doktrin och rättspraxis studerats. För en djupare förståelse av den praktiska 

tillämpningen har även intervjuer med polismän i tjänst genomförts. Intervjuerna 

har genomförts på plats med poliser på myndigheterna i Malmö och Hudiksvall. 

Minst en (1) person i ledande befattning intervjuats på myndigheterna. I arbetet 

kommer primärt begreppet provokatör användas istället för polisman. 

2 Teori 

2.1     Begreppsförklaringar 

I diskussionen kring bevis- och brottsprovokation används ett flertal olika begrepp, 

något som kan förvirra läsaren. Vi kommer att förklara de vanligaste begreppens 

innebörd nedan.  

2.1.1    Bevisprovokation 

Provokation som syftar till att få fram bevisning om ett redan begånget brott varom 

stark misstanke redan föreligger.7 Ett exempel skulle kunna vara att vid misstanke 

om narkotikainnehav hos en langare låtsas vara en köpare. När personen sedan visar 

upp sitt innehav för att sälja så griper man denne före försäljningen för innehavet. 

2.1.2    Brottsprovokation 

Provokation som endast syftar till att framkalla ett brott som sedermera beivras.8 

Brottsprovokation är idag olagligt i Sverige. Ett exempel skulle kunna vara att vid 

misstanke om narkotikainnehav hos en langare låtsas vara en köpare. När personen 

sedan visar upp sitt innehav för att sälja så köper man narkotikan av denne och 

griper denne för försäljningen. 

2.1.3    Okonventionella spaningsmetoder 

I polisberedningens betänkande från 1982, den s.k. "Spanark-rapporten" och 

Narkotikakommissionens promemoria nr 5 som diskuterades i Statens Offentliga 

Utredningar (SOU) 1982:63 hittas en kortfattad genomgång av de arbetsmetoder 

                                                
7 Axberger Hans-Gunnar, "Brottsprovokation", Juridiska fakulteten i Stockholm, 1989, sid. 11. 
8 Ibid. sid. 11 
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som man anser vara okonventionella spaningsmetoder. Till de okonventionella 

spaningsmetoderna hör provokation, infiltration, agentverksamhet, desinformation, 

hemlig avlyssning och TV-övervakning. Ingenting sägs emellertid om vad som 

skulle utmärka så kallade okonventionella spaningsmetoder.9 Det kan dock vara värt 

att notera att spaningsmetoderna hemlig teleavlyssning eller telekontroll regleras i 

Rättegångsbalken (RB) 27 kapitlet. 

2.1.4    Provokativa åtgärder 

En åtgärd som innebär att polisen lockar eller utmanar en person till en handling 

eller ett uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ 

innebörd för honom eller henne eller någon i hans eller hennes närhet.10  

2.2     Författningar 

Provokation är en spanings- och utredningsmetod som idag inte är reglerad i lag.11 

Begreppen bevis- och brottsprovokation eller provokativa åtgärder har ingen fast 

juridisk innebörd. Däremot finns lagstöd i RB, Polislagen (PL), Regeringsformen 

(RF), Europakonventionen och rättspraxis som vägleder polis och åklagare hur man 

i viss mån kan vidta provokativa åtgärder inom polisväsendet. De formella 

förutsättningarna för beslut och dokumentation om provokation skall fattas av 

åklagare enligt RB 23:3 och provokationsåtgärderna måste dokumenteras noggrant 

enligt RB 23:21.12  

2.2.1    Polislagen 8 § 

Enligt PL 8 § skall: "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 

                                                
9 SOU 1982:63 avsnitt 7.11 
10 Provokativa åtgärder, Åklagarmyndigheten, Brottsmålsavdelningen, Mars 2007, RättsPM 2007:4, sid. 3 
11 Asp Petter, "Straffansvar vid Brottsprovokation", Norstedts Juridik, 2001, sid. 194. 
12 Provokativa åtgärder, Åklagarmyndigheten, Brottsmålsavdelningen, Mars 2007, RättsPM 2007:4, sid. 6 
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får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket".13 I PL 8 § finns behovs- 

och proportionalitetsprincipen, som sätter ramarna för polisens tjänsteåtgärder. 

Dessa principer är fundamentala då det gäller rättstillämpningen av provokativa 

åtgärder. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande får ske endast då det är 

nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande eller undanröjande. 

Det innebär här att det skall saknas andra alternativ, mindre ingripande 

tillvägagångssätt eller att de som finns redan har prövats utan framgång innan 

provokativa åtgärder används. Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och 

olägenheter som ingripandet kan medföra för ett motstående intresse inte får stå i 

missförhållande till syftet med ingripandet. Här innebär det att provokativa åtgärder 

bara får användas vid allvarlig brottslighet. Denna princip måste beaktas vid 

åtgärder i varje enskilt fall, en bedömning för varje enskild individ.14 

 

Genom SOU 1982:63 har tre huvudprinciper har vuxit fram för polisens 

användande av okonventionella spaningsmetoder, bland dessa bevis- och 

brottsprovokation och dessa återgår samtliga på reglerna i PL 8 §.15 För det första 

har det slagits fast att polisen aldrig får begå en kriminaliserad handling för att 

kunna efterforska eller avslöja brott. För det andra får polisen aldrig provocera 

eller eljest förmå någon att inleda en brottslig aktivitet. För det tredje får polisen 

aldrig av spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot brott eller en 

för brott misstänkt person.16 Vid verkställandet av en tjänsteuppgift skall en 

polisman, med iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning, vidta 

de åtgärder som är försvarliga med hänsyn till åtgärdernas syfte och övriga 

omständigheter. Riksdagen har ställt sig bakom de tre tidigare nämnda principerna 

och även denna sistnämnda bestämmelse anses rymmas inom dessa principer.17 

2.2.2    Polislagen 9 § 

Enligt PL 9 § skall: "När en polisman får kännedom om ett brott som hör under 

allmänt åtal, skall han lämna rapport om detta till sin förman så snart som det kan 

                                                
13 Berggren Nils-Olof, Munck Johan, "Polislagen - En kommentar", Norstedts Juridik AB, sjätte upplagan, 
2007, sid. 56. 
14 Provokativa åtgärder, RättsPM 2007:4, Brottsmålsavdelningen, Mars 2007, Åklagarmyndigheten, sid. 7 
15 Asp Petter, "Straffansvar vid Brottsprovokation", Norstedts Juridik, 2001, sid. 194-196. 
16 Provokativa åtgärder, RättsPM 2007:4, Brottsmålsavdelningen, Mars 2007, Åklagarmyndigheten, sid. 62ff.  
17 SOU 1982:63, sid. 142 f. 
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ske."18 PL 9 § 1 st. rapportskyldighet. Polisen får aldrig av spaningsskäl underlåta 

att vidta föreskrivna åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt person.19 Att ett 

brott alltid skall anmälas till förman är en regel som aldrig bör åsidosättas även om 

syftet är att komma åt mycket grov brottslighet. Åtgärder som gripande, förhör och 

liknande får dock uppskjutas genom t.ex. "kontrollerade leveranser". En 

"kontrollerad leverans" innebär inte att myndigheterna underlåter att ingripa, utan 

endast att ingripandet skjuts upp. Ett exempel skulle kunna vara när ett 

narkotikaparti fastnar i tullfiltret och polisen byter ut partiet till ett icke 

narkotikaklassat ämne. Sedan fullföljer antingen en polis eller en kurir leveransen 

till mottagaren. Allt sker under kontroll av polisen som sedan gör ett tillslag och 

griper mottagaren. Det här kallas för interimistisk passivitet och i och med att detta 

inte innebär att några tvångsåtgärder används och att det istället skall ses som ett 

arbetsverktyg anser inte Rikspolisstyrelsen (RPS) att detta måste lagregleras.20 Det 

finns alltså möjlighet för åklagare och polis att avvakta med ett ingripande för att på 

så sätt t.ex. kunna avslöja vem som är mottagare av narkotika.21 Naturligtvis är det 

då mycket viktigt att verkligen kunna genomföra ett gripande av t.ex. huvudmännen 

vid ett senare tillfälle för att inte hamna i konflikt med Legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen innebär för polisen att de, enligt PL 9 § är skyldig att rapportera 

till förman vid kännedom om brott samt att polisen, enligt RB 23:1 i vissa fall är 

skyldig att inleda förundersökning.22 

2.2.3    Rättegångsbalken 23:1 

Enligt RB 23:1 skall: "Förundersökning skall inledas så snart det på grund av 

angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som här under 

allmänt åtal har förövats. Förundersökning måste dock inte inledas, om det är 

uppenbart att brottet inte går att utreda." Polisen är i princip skyldig att ta upp varje 

anmälan eller angivelse. Undantag från skyldigheten att ta upp en anmälan kan vara 

att anmälaren är så omtöcknad att det inte framgår vad anmälan avser eller att 

                                                
18 Berggren Nils-Olof, Munck Johan, "Polislagen - En kommentar", Norstedts Juridik AB, femte upplagan, 
2007, sid. 71. 
19 SOU 1982:63, sid. 142 f. 
20 "Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen", SOU 2003:74, sid. 44. 
21 "Utredning om narkotikabekämpningens organisation inom Polismyndigheten i Skåne", 
http://www.polisen.se/mediaarchive/1689/4356/narkotikaoversyn.pdf, sid. 12. 
22 "Utredningsstrategier vid människohandel med barn", Karlsson Robert, Juridiska institutionen 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, studentuppsats, ht 2007, sid. 60. 
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anmälaren är så våldsam eller obehärskad så att detta försvårar att anmälan tas upp. 

Ett annat fall då en förundersökning inte måste inledas är om det är uppenbart att ett 

brott inte går att utreda.23 En "kontrollerad leverans" av ett sådant slag som nämndes 

i kapitlet 2.2.2 skulle enligt den absoluta åtals- och förundersökningsplikten bryta 

mot RB 23:1 men RPS delar Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) åsikt 

om att detta inte är fallet då ingripandet endast skjuts upp.24 

2.2.4    Rättegångsbalken 23:3 

I första stycket sista mening i paragrafen står att "Åklagaren skall också i annat fall 

överta ledningen när det är påkallat av särskilda skäl". Beslut om genomförande av 

provokativa åtgärder kräver att man tar ställning till svårbedömda juridiska frågor 

och innebär dessutom att förundersökningen går in i ett aktivt skede. Åklagaren ska 

därför senast vid det tillfälle det blir aktuellt att besluta om provokativa åtgärder 

överta ledningen av förundersökningen.25 

2.2.5    Rättegångsbalken 23:21 

I första stycket står att "Vid förundersökningen skall protokoll föras över vad därvid 

förekommit av betydelse för utredningen." Förundersökningsprotokollet är av stor 

vikt från kontrollsynpunkt. Det ska ge en trogen bild av allt som förekommit som är 

av betydelse för utredningen. Detta är en förutsättning för att det skall gå att på ett 

riktigt sätt kontrollera att allt gått rätt till under utredningen. Detta är viktigt inte 

bara för den enskildes rättssäkerhet, utan också för att åklagare och polis så att det 

finns underlag för att bedöma om t. ex en provokation varit motiverad och har skett 

på ett korrekt sätt.26  

2.2.6    Europakonventionen artikel 6, 1 p 

Artikel 6 p.1 i Europakonventionen stadgar: ”Envar skall, när det gäller att pröva 

hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara 

berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en avhängig 

                                                
23 Fitger Peter, "Särtryck ur Rättegångsbalken", Norstedts Juridik, 2002, sid. 23:6 - 23:12. 
24 "Remiss av förslaget Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen", (SOU 2003:74), 
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/10416/28165/28194/040317.pdf 
25 Provokativa åtgärder, RättsPM 2007:4, Brottsmålsavdelningen, Mars 2007, sid.16 
26 Ibid. sid.16 
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och opartisk domstol, som upprättats enligt lag."27 Detta innebär att det även om 

gärningen i och för sig är brottslig kan vara uteslutet med ansvar p.g.a. att det 

saknas någon annan materiell brottsbetingelse. Gärningen skulle aldrig ha ägt rum 

om inte provokationen skett. Detta kan komma sig av att rättvisan anses vara 

oåterkalleligen undergrävd till följd av polisprovokation. Om polisen provocerar 

fram ett brott och domstolen tar upp detta accepterar denna förfaringssättet och kan 

då aldrig anses vara opartisk. De provokativa åtgärderna ses alltså här som ett 

processhinder vilket gör att domstolen skall anses vara förhindrad att använda den 

bevisning som provocerats fram och att provokationerna därför skall utgöra grund 

för strafflindring eller påföljdseftergift.28 Att provocera fram ett brott strider således 

mot Europakonventionens 6 artikels första punkt och ger domstolen två alternativ. 

Antingen kan domstolen avvisa talan eller också utan vidare prövning lämna åtalet 

utan bifall.29 

2.2.7    Regeringsformen 1:1 3 st. Legalitetsprincipen 

"Den offentliga makten utövas under lagarna". Detta innebär att ingen skall straffas 

utan stöd i lag, dvs. står det inte i lagen att något är olagligt så är det tillåtet för den 

enskilde. Av detta följer också att myndigheter måste ha stöd i någon författning när 

de vill vidta någon åtgärd mot en enskild. Detta kan jämföras med RF 2:10 "Straff 

eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke var belagd med 

brottspåföljd, när den förövades. Ej heller får svårare brottspåföljd åläggas för 

gärningen än den som var föreskriven då." En gärning som företagits skall inte 

bestraffas om den inte var straffbar vid den aktuella tidpunkten då en gärning 

företogs. Om straffskalan senare också skärps så skall inte straffet för den aktuella 

gärningen skärpas om detta hade en lindrigare påföljd när brottet begicks.  

2.2.8    Regeringsformen 1:9 Objektivitetsprincipen 

"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom 

den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iakttaga saklighet och opartiskhet". Detta innebär att ingen får dömas på 

förhand och att alla skall få en rättvis rättegång.  
                                                
27 "Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna", http://www.bankrattsforeningen.org.se/konventionen.html 
28 NJA 2007 s. 1037, sid. 10 - 12. 
29 Ibid. sid. 10. 
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2.3     Rättspraxis 

De materiella förutsättningarna för att en myndighet skall få använda sig av 

provokativa åtgärder har vuxit fram i rättstillämpningen. Sammanfattningsvis kan 

sägas att; behovs- och proportionalitetsprinciperna som återfinns i PL 8 § skall alltid 

beaktas. Det är aldrig tillåtet att provocera någon att begå ett brott som personen 

aldrig annars skulle ha begått. Det skall föreligga en stark misstanke om att ett brott 

har begåtts, pågår eller förbereds och de här provokativa åtgärderna får endast 

användas för att avslöja allvarlig brottslighet. 30 Som allvarlig brottslighet nämns 

bl.a. brott mot rikets säkerhet, systemhotande brottslighet av t.ex. mc-klubbar, 

förorts- eller fängelsegäng som syftar till att påverka företrädare för myndigheter, 

media och politiskt aktiva (olaga hot, övergrepp i rättssak), mord, människorov, 

grov misshandel och olaga frihetsberövande.31  

 

Generellt fungerar rättsväsendet i Sverige som så att man tittar på tidigare domar 

och dess utfall när domstolarna ska pröva ett nytt liknande rättsfall. Högsta 

domstolens (HD) prövning och beslut blir vägledande för hur rättsväsendet 

inklusive polis ska agera i liknande ärenden. Lägre instanser måste inte bestämma 

på samma sätt som HD nu en gång har bestämt men vanligtvis blir det ändå så. 32 

Dessa domar ger alltså en anvisning hur och vilka provokativa åtgärder som får 

användas. Särskilt följande fall har vi funnit vara aktuella; NJA 1972 s.625, NJA 

1985 s.544, NJA 1989 s.498 och NJA 2007 s. 1037. 

2.3.1    NJA 1972 s. 625 

Fallet tar upp vad för åtgärder som kan anses provocerande. Det tog också upp den 

provocerades ansvar. Målet handlade om en civilklädd polisman som spelat på en 

automat i en tobaksbutik. Polismannen vann polletter och löste ut dem mot varor 

hos ägaren. Butiksägaren åtalades för att olagligen ha hanterat spelautomater och 

spelvinster. Han invände att han provocerats till att begå brottet av polismannen. 

Provokationen som utförs behandlas av högsta domstolen i en mening: ”Vad 

butiksägaren invänt därom att han av en polisman provocerats till inlösningen 

                                                
30 RättsPM 2007:4 Brottmålsavdelningen Mars 2007 sid. 6 
31 "Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott", proposition 2005/06:177, sid. 7. 
32 "Bli inte blåst - Regler eller juridik", Töllborg Dennis, Studentlitteratur Lund, 2005, sid. 43.  
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fritager icke honom från ansvar” Butiksinnehavaren dömdes för brott mot 

lotteriförordningen. 

2.3.2    NJA 1985 s. 544 

Fallet tar upp vad som kan ses som provocerande . Det tar också generellt upp under 

vilka förhållanden som det kan tänkas att en provocerande undgår ansvar.  

Två kända kriminella personer spanade under en längre tid på en juvelhandlare. 

Detta upptäckte polisen och misstänkte att ett rån planerades. Detta meddelades till 

kammaråklagaren. Åklagaren beslutade att man skulle ta kontakt med 

juvelhandlaren och det visade sig att han varje vecka gjorde affärsresor och då tog 

med dyrbara kollektioner av ädelstenar. Polisen föreslog att juvelhandlaren skulle 

lasta sin bil med tomma väskor, vilket han gick med på. De två kriminella 

personerna följde efter bilen och när juvelhandlaren parkerade bilen för att gå in på 

ett bankkontor gick en av de kriminella in i bilen och körde iväg med den innan 

polisen hann hindra honom. De kriminella greps senare och dömdes för försök till 

grov stöld. HD slog fast att polisens åtgärder inte innefattat otillåtna arbetsmetoder. 

Det fanns inte omständigheter som tydde på att polisen använt sig av metoder som 

framstod som otillbörliga eftersom polisen inte själv hade deltagit i brottslig gärning 

och inte förmått någon att begå ett brott som denne sannolikt annars inte skulle ha 

begått. I detta fall kunde polisens handlande inte anses utgöra någon 

strafflindringsgrund. 

2.3.3    NJA 1989 s. 498 

Fallet behandlar den situationen att en person i Sverige utsätts för provokation av en 

polis från USA och vilken betydelse detta har för svensk rätt. Person X blev 

kontaktad av en person Y. Y begärde att få köpa kokain. X i sin tur kontaktade en 

tredje person som levererade kokain och köpte den mängd som Y begärde. X sålde 

denna mängd till Y. Förfarandet upprepades ett par gånger och det var alltid Y som 

först tog kontakt med X. X begärdes efter en tid utlämnad till USA då Y var polis 

och X stod åtalad i USA för narkotikabrott. X uppgav att han har blivit utsatt för en 

i svensk rätt otillåten provokation och därför var hans agerande inte straffbart. HD 

uttalade att det förhållandet att någon påverkas att begå ett brott genom sådan åtgärd 

från polisens eller annan brottsbekämpande myndighets sida som syftar till att 

förmå någon att röja egen eller annans brottslighet i princip inte inverkar på 
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gärningens straffbarhet. Under vissa omständigheter kan emellertid grund för 

mildare bedömning tänkas föreligga. I det här fallet fanns det inte skäl för straffrihet 

eller strafflindring. Det fanns inte heller hinder mot utlämning. 

2.3.4    NJA 2007 s. 1037 

Fallet tar sikte på rätten till rättvis rättegång enligt Europakonventionen artikel 6. 

Enligt Europadomstolen har personer som provocerats att begå brott i vissa fall inte 

fått tillgång till en rättvis rättegång. Speciellt tydligt i de fall då polis gått utöver att 

vara infiltratörer och istället anstiftat till brottet och att det inte fanns något som 

tydde på att brottet utan deras ingripande skulle ha begåtts. Man prövade även 

vilken rättslig betydelse en otillbörlig provokation skall ha för den provocerades 

ansvar.  

 

Fallet är i korthet följande: Tre tavlor stals 2000 från Nationalmuseum i Stockholm 

varav en tavla återfanns kort därefter. År 2005 greps en person, X, i USA misstänkt 

för narkotikabrottslighet. X uppgav för polisen att han hade tillgång till en av 

tavlorna och var beredd av lämna ifrån sig den. Tavlan togs i beslag. X erbjöd sig 

även att medverka till att den sista tavlan skulle återbördas. Svensk polis 

kontaktades och det mynnade ut i ett beslut att låta X ta kontakt med tavlans 

innehavare. X kontaktade sin son Y för att på så sätt få fram närmare uppgifter om 

tavlan eftersom sonen hade kontakt med innehavaren av denna. Telefonavlyssning 

inleddes av Y:s telefon och förhandlingarna av hur, när och på vilka villkor 

överlåtelsen skulle ske dokumenterades. X skulle sedan hämta tavlan i Köpenhamn 

och betala 245 000 US$ för denna. X och en FBI agent träffade tavlans säljare och 

efter att man konstaterat tavlans äkthet greps de inblandade. Samtliga åtalade har 

mot åtalet invänt att de inte skulle ha begått de åtalade gärningar om de inte blivit 

provocerade till detta genom polisen. Frågan i HD var om, och i så fall hur, den 

provokation som ostridigt förekommit skall påverka bedömningen av åtalet. 

 

HD lämnar åtalen mot de åtalade utan bifall och anförde: Det finns inte någonting i 

målet som visar att de tilltalade skulle ha tagit befattning med den stulna tavlan om 

de inte provocerats till det genom polisens ingripande. De åtalades rätt till en rättvis 
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rättegång måste därför anses ha blivit oåterkalleligen undergrävd som en direkt följd 

av polisens åtgärder. 

2.4     JO-utlåtanden 

Justitieombudsmannen (JO) har en mycket restriktiv inställning angående 

möjligheterna att använda provokation.33 

2.4.1    JO 1977/78 s. 101 

Här uppträdde en polis på ett sådant sätt att JO fann beteendet såväl provokativt som 

otillbörligt. I samband med en husrannsakan som skedde med anledning av att en 

misstänkt person sålde alkohol ringde presumtiva kunder på den misstänktes 

telefon. En polisman på plats svarade i telefonen och bekräftade att det fanns 

alkohol att köpa. Detta ledde till att två kunder anlände till platsen. Dessa togs 

omhand för förhör. I sin kritik anser JO att det var fråga om en otillåten 

brottsprovokation oavsett vem som tog kontakten. JO ansåg inte att han borde uttala 

sig om det var tillåtet att använda bevis som processmaterial.34 

2.4.2    JO 2000/01 s. 118 

I JO 2000/01 s. 118 uttalades följande: ”ett tillgrepp av motorcykeln dömdes som en 

ur brottsspaningssynpunkt önskvärd händelse. Det kan av dess skäl inte råda något 

tvivel om att åtgärden att placera ut en HD - motorcykel på ett sätt som skedde är att 

betrakta som brottsprovokation.” 

 

Fallet gällde omfattande stölder av motorcyklar av märket Harley-Davidsson. Under 

en tidsperiod på tre år att ett 80-tal motorcyklar försvunnit och trots intensiva 

spaningsinsatser mot kända kriminella och bevakning av in- och utfarter från 

Stockholm ledde inte spaningarna till något resultat. Polismyndigheten köpte en 

Harley-Davidsson och ställde motorcykeln på en gata i Stockholms innerstad. 

Tanken bakom detta var att om och när motorcykeln blev tillgripen skulle polisen 

spåra den och förhoppningen var att denna spårning skulle leda till övriga tillgripna 

motorcyklar alternativt till det ställe där de modifierades och såldes vidare. 

                                                
33 Boking Thomas, "Bevisprovokation och brottsprovokation ur polisiär synpunkt", Lunds universitet, 
Studentuppsats, 2006, sid. 40. 
34 Ibid. sid. 21. 
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Motorcykeln tillgreps också men polisen lyckades inte följa den utan tappade bort 

fordonet. Motorcykel återfanns vid ett senare tillfälle och gärningsmannen kunde 

gripas. Gripandet hjälpte dock inte till att kasta något ljus över de övriga försvunna 

motorcyklarna. Polismyndighetens uppfattning var att detta förfarande utgjorde en 

tillåten bevisprovokation.35 

3  Resultat 

Vid de intervjuer som genomfördes på polismyndigheterna i Hudiksvall och Malmö 

följdes så noggrant som möjligt de intervjufrågor som på förhand hade tagits fram.36 

Detta visade sig dock vara svårt, speciellt i Hudiksvall där kunskapen och 

användandet av provokativa åtgärder visade sig vara i det närmaste obefintlig. 

Följdfrågor som t.ex. "Vem tar beslut om bevisprovokation och hur dokumenterar ni 

era åtgärder?" fick helt enkelt läggas åt sidan om den intervjuade sade att denne inte 

visste om något tillfälle då bevisprovokation använts.  

3.1     Hudiksvall 

Vid intervjuerna i Hudiksvall prioriterades poliser som var verksamma inom 

narkotikaområdet, chefer på ingripandeenheten och poliser med flerårig 

yrkeserfarenhet. De poliser som intervjuades kunde inte riktigt förklara begreppet 

bevisprovokation. Ofta var de inne på "rätt spår" men kunde blanda ihop begreppen 

bevis- och brottsprovokation eller så sade de sig helt enkelt inte ha en aning om vad 

begreppen handlade om. De hänvisade också gärna vidare till kollegor som de sade 

hade "bra koll" på de provokativa åtgärderna, något som senare visade sig inte 

stämma. 

I Hudiksvall sade de intervjuade poliserna att bevisprovokation numera inte alls 

användes. Ett exempel togs upp där två poliser några år tidigare hade använt sig av 

provokativa åtgärder för att få bevis för försäljning av hembränd sprit. De båda 

poliserna hade lånat ut pengar till en civil bekant med uppmaningen att denne skulle 

handla hembränd sprit av säljaren. När så hade skett grep de mannen, tog tillbaka 

pengarna och upprättade en anmälan. De båda poliserna blev senare fällda för 

tjänstefel. Detta var det enda återkommande fallet då provokativa åtgärder hade 
                                                
35 Ibid, sid. 25. 
36 Se bilaga 1, "Intervjufrågor" 
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använts och användes också som ett varnande exempel. Vilket/vilka lagstöd som 

kunde användas för bevisprovokation visste poliserna inte och inte heller hur 

besluts- och ansvarsgången såg ut. Cheferna på ingripandeenheten ansåg inte att 

bevis- och brottsprovokation behövdes över huvud taget i Hudiksvall. Någon grövre 

och organiserad brottslighet fanns inte på orten ännu men skulle den komma så 

fanns där alltid en chans att de kunde tänka om. Telefonavlyssningen ansåg de dock 

vara mycket nyttig och här för att stanna.  

I och med att poliserna på myndigheten i Hudiksvall inte såg bevisprovokation som 

något behövligt arbetsverktyg ansåg de heller inte att det var något problem att 

kunskapen om begreppen var låg bland kollegorna. Någon utbildning om bevis- och 

brottsprovokation behövdes inte. Skulle det komma direktiv från RPS att 

bevisprovokation skulle användas i verksamheten kunde man dock tänka om. Då de 

inte ansåg att det fanns något behov av bevisprovokation såg de heller inget behov 

av brottsprovokation. Diskussioner dök upp huruvida det var bevis- eller 

brottsprovokation att inte ingripa vid ett överhängande brott för att sedan ingripa när 

det väl hade inletts, dock utan att någon konsensus erhölls. Någon diskussion om 

bevis- och brottsprovokation förs inte i Hudiksvall idag men man känner till att det 

förs en sådan diskussion på riksnivå och att Beatrice Ask har diskuterat detta i 

media. 

3.2    Malmö 

I Malmö intervjuades polis på länskriminalavdelningen med chefposition och 

anställning inom narkotikaspaning och samtliga poliser kunde tydligt beskriva 

skillnaden mellan begreppen bevis- och brottsprovokation. Polisen får enligt dem 

inte provocera fram ett nytt brott utan bara provocera fram bevis till ett redan 

begånget sådant och provokationen handlar om att säkra bevisning. 

 

Ett exempel på en situation där bevisprovokation används i Malmö är vid 

kontrollerade narkotikaleveranser. När ett narkotikaparti fastnar i tullfiltret byter 

polisen ut partiet till ett icke narkotikaklassat ämne varvid antingen polis eller kurir 

fullföljer leveransen till mottagaren. Allt sker under kontroll av polis som vid 

överlåtelsen gör tillslag och griper mottagaren. En annan situation där 

bevisprovokation används är när polisen ”springer på” gömd narkotika. Polisen 
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byter då ut partiet till ett icke narkotikaklassat ämne. Därefter bevakas den aktuella 

platsen tills det kommer någon som ska hämta narkotikan varvid personen grips. I 

vissa ärenden plockas en polisagent in som skall inhämta uppgifter runt 

narkotikaleveranser. Vid kontrollerade leveranser kan interimistisk passivitet 

användas, något som i många utredningar har lett till att det sedan har blivit en 

fällande dom. Polisagenten har vid vissa av dessa tillfällen varit tvungen att vittna i 

rätten och tyvärr därmed röjt sin identitet. 

 

På frågan om vilka lagrum som stödjer bevisprovokation svarar poliserna att de 

vanliga processrättsliga reglerna gäller. Samtidigt finns uppfattningen att 

förfarandet ligger lite i en rättslig gråzon, något som inom myndigheten tidigare har 

lett till att kollegor gått över gränsen till vad som är tillåtet. Detta har lett till att 

provokativa åtgärder inte används ofta i Malmö. Vid ärenden där tveksamheter om 

vilka åtgärder som är tillåtna råder studerar poliserna på länskriminalavdelningen 

tidigare rättsfall för att bedöma vilka provokativa insatser som får sättas in. De 

tillfrågade tycker att arbetsförfarandet har tydliggjorts i direktiven som står 

beskrivet i RättsPM 2007:4 och i Riksåklagarens riktlinjer 2007:1 (som i sig är en 

sammanfattning av RättsPM 2007:4). Med de nya riktlinjerna har det blivit lättare 

att se inom vilka ramar polisen kan och får jobba.  

 

I ärenden rörande sexhandel finns en önskan att använda bevisprovokation, något 

som dock undviks. Dessa ärenden blir för komplicerade och svåra att fullfölja 

eftersom det i ett för tidigt skede är väldigt lätt att bli röjd. Moraliskt sett finns 

naturligtvis också gränser samtidigt som provokativa åtgärder troligtvis skulle 

kunna skynda på utredningarna. Innan provokativa åtgärder sätts in så görs en 

bedömning vilka resurser som krävs samt vad åtgärderna kan tänkas leda till för 

resultat. Ibland är det bristande personalresurser som sätter käppar i hjulen och på så 

sätt hindrar genomförandet av provokationen. Den otydliga lagstiftningen har också 

begränsat användandet av provokativa åtgärder t.ex. genom att beslutande tar det 

försiktigt för att undvika felaktiga åtgärder.  

 

På frågan om vem som tar beslut när bevisprovokation ska användas svarade 

samtliga poliser att åklagaren alltid är förundersökningsledare och därför tar alla 
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beslut. Arbetsgången går från de enskilda poliserna som tar upp frågan med sina 

chefer som godkänner att ärendet skickas till åklagaren. Direktiv hur man ska gå 

vidare i de olika fallen kommer från åklagaren och denne vill ha en plan från polisen 

hur provokationen ska utföras. Om åklagaren beslutar sig för att godkänna 

provokationen så ska allting i ärendet dokumenteras och loggas, något som är 

viktigt för att polis och åklagare ska kunna bevisa att allt gått rätt tillväga när 

ärendet kommer upp i rätten. Det ytterst ansvaret ligger hos åklagaren men sen har 

varje polis sitt eget tjänstemannaansvar. Samarbetet med åklagarekammaren 

fungerar bra i Malmö och det finns en god förståelse för respektive uppgifter och 

arbetssätt, något som har medfört att de ofta träffas och diskuterar gemensamma 

mål.  

 

De tillfrågade tror inte att varje enskild polis inom myndigheten är så insatt i 

begreppet bevisprovokation. Istället tror de att kunskapen är koncentrerad till den 

egna avdelningen och de poliser som där jobbar med provokativa åtgärder. 

Poliserna på avdelningen löper en stor risk att hamna i situationer där de kan bli 

misstänkta för att ha gått för långt i provokationen, något som innebär att alla 

inblandade måste veta vad man får göra och hur insatserna ska gå till. För 

rättsäkerhetens skull är det viktigt att de som jobbar med detta är insatta i 

förfaringssättet. En av de intervjuade har gått kurs i hur man ska tolka lagar och 

rättspraxis för att kunna använda provokativa åtgärder på rätt sätt. Även åklagarna 

är ute på myndigheten och informerar avdelningen för att underlätta för poliserna att 

agera på rätt sätt. För några år sedan var det några kollegor som handlade lite i 

gråzonen mellan bevis- och brottsprovokation och ärendet kom upp i rätten. 

Kollegorna blev friade i rätten, mycket på grund av en otydlig lagstiftning runt vad 

som var tillåtet och ej. Efter den händelsen har det satsats mycket på kunskap och 

information i ämnet. 

  

I Malmö tycker de intervjuade poliserna att det finns tillräckligt med metoder och 

verktyg för att kunna bedriva en effektiv spaning och brottsutredning. Det som 

saknas är ännu tydligare direktiv hur dessa kan nyttjas praktiskt. Det finns önskemål 

på att högre instans ska satsa resurser på att förtydliga och klarlägga hur polisen 

lättare och mer effektivt kan använda sig av de verktyg som redan finns. Dock sägs 
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det inte finnas något behov av att legalisera brottsprovokation. Om 

brottsprovokation skulle bli tillåtet antog en av poliserna att kriminella skulle 

utveckla och isolera sitt nätverk ytterligare för att undvika att polis ska kunna nästla 

sig in i verksamheten. Nu finns ett samarbete med kronofogden och 

skattemyndigheten för att komma åt de ekonomiska medel som till stor del driver 

den brottliga verksamheten. Detta är en mycket effektiv väg att bekämpa 

brottsligheten och verka brottsförebyggande. På myndigheten pratas det idag mest 

om buggning och att poliser som jobbat som infiltratörer ska kunna få vittna i rätten 

med skyddad identitet. Frågor runt att legalisera brottsprovokation pratar diskuteras 

inte alls. 

4  Analys 

Rent formellt är det inget större problem att förklara skillnaden mellan begreppen 

bevis- och brottsprovokation. Vid bevisprovokation handlar det om att provocera 

fram bevis om ett redan begånget brott och vid brottsprovokation handlar det om att 

provocera fram ett nytt brott. Det förstnämnda är under vissa förutsättningar tillåtet 

och det sistnämnda är otillåtet. Enkelt kan tyckas men ändå finns det ett antal NJA-

fall och JO-utlåtanden som behandlar detta. Tittar vi lite noggrannare på dessa ser vi 

att det egentligen uteslutande handlar om brottsprovokation, alltså något som ej får 

användas. Det kanske vore konstigt om bevisprovokation hade behandlats eftersom 

detta är tillåtet. Även om en dömd skulle överklaga är det inte sannolikt att detta 

skulle gå hela vägen upp till HD, i alla fall inte om det hela hade följt gällande 

rättsliga regler. NJA-fallen blir dock principiellt mycket viktiga då det är en källa 

för polisen att se vilka arbetssätt som är acceptabla eller ej. Gränsdragningen mellan 

bevis- och brottsprovokation kanske rent formellt kan ses som ganska klar, men i 

den praktiska tillämpningen är det inte alls lika enkelt. Ett exempel på detta är t.ex. 

NJA 1985 s. 544 där polisen inte ansågs begå någon brottsprovokation då det var 

juveleraren som transporterade de tomma väskorna och polisen därför inte ansågs 

ha deltagit i någon brottslig gärning, trots att polisen initierat handlingen. Hade det 

istället varit en civilpolis som hade kört bilen och transporterat väskorna hade också 

polisen provocerat fram brottet vilket förmodligen hade varit olagligt. Det här kan 

kanske ses som lite hårklyveri. Frågan är t.ex. om det i JO-fallet 2000/01 s. 118 

hade varit acceptabelt att en civilist hade blivit ombedd av polisen att ställa ut sin 
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motorcykel på gatan för att den skulle stjälas så att polisen sedan skulle kunna gripa 

förövaren? Är det alltså legalt för polisen att initiera en brottsprovokation så länge 

som man inte själv fysiskt tar befattning med det som skall provocera fram ett brott, 

t.ex. väskor eller en motorcykel? Det är tveksamt och det känns som om det kan 

svänga åt bägge hållen. Det viktiga i bägge fallen är huruvida brotten skulle ha 

begåtts med eller utan polisens inblandning. I det förstnämnda fallet hade en stöld 

av väskorna begåtts oavsett om de var tomma eller fulla men i det andra fallet hade 

motorcykeln inte blivit stulen om den inte ställts ut på gatan. I det förstnämnda 

fallet skulle förfarandet nog i det närmaste kunna ses som en bevisprovokation 

eftersom brottet ändå skulle begås och det nu handlade om att inhämta bevis. I det 

sistnämnda fallet råder det ingen tvekan om att det rör sig om en brottsprovokation. 

I mycket liknar detta förfarandet vid "kontrollerade leveranser" och "interimistisk 

passivitet" som vi redogjorde för i kapitel 2.2.2.  

 

Det är inte helt enkelt att hitta lagstöd för bevisprovokation och det finns ingen 

paragraf som specifikt styr detta som arbetsmetod för polisen. Skulle det finnas en 

sådan är det inte osannolikt att vi skulle återfinna den i RB eller eventuellt också i 

PL men så är nu inte fallet. Istället ser vi att det är praxis, med hjälp av vissa 

paragrafer som reglerar användandet av bevisprovokation. Det finns idag stöd i 

praxis för hur polisen skall arbeta med bevisprovokation men ingenting för hur de 

skall jobba med brottsprovokation eftersom detta inte är tillåtet. Vi kan säga att 

praxis förtydligar lagen. Om vi studerar svensk rätt ser vi också att 

bevisprovokation egentligen strider mot vad som står i lagar som RB och RF. Det vi 

då tänker på är t.ex. RB 23:1 som säger att en förundersökning skall inledas så snart 

som en polis får kännedom om ett brott som faller under allmänt åtal. Så sker dock 

inte vid bevisprovokation eftersom man då låter förfarandet fortlöpa och påverkar 

det så att man kan erhålla bevis för brottet. Detta är det undantag som vi nämnde 

tidigare i teorikapitlet och som kallades för intermistisk passivitet. Förfarandet 

kommer från förarbeten och praxis och gör åtgärderna tillåtna.   

 

Praxis och förarbeten är oerhört viktiga och intressanta, speciellt när det gäller 

brottsprovokation och speciellt då detta inte är reglerat i lag. Studerar vi de fyra 

NJA-fall som valts i det här arbetet ser man att HD svängde 2007. I de tre tidigare 
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NJA-fallen hade HD sagt att provokationen inte hade föranlett någon strafflindring 

eller straffbefrielse för de provocerade men 2007 lämnade HD åtalen helt utan 

bifall. Hur kunde det nu komma sig? Det visar sig att HD tittar mer på 

Europakonventionen idag och att det har stor betydelse för HD:s resonerade runt 

straffansvaret. Konventionens 6:e artikel fokuserar på domstolens opartiskhet och 

vikten av en rättvis rättegång. Genom att polisen provocerar fram ett brott menar 

HD att den provocerade redan från början är berövad chansen till en rättvis 

rättegång. Det finns här i våra ögon tre sätt att gå tillväga. I det första 

tillvägagångssättet ser man till förfarandet i dess helhet och använder sig av 

bevisförbud för de bevis som inhämtats genom brottsprovokation. Detta innebär att 

utredningsförfarandet i sin helhet studeras samt om detta kan ses som rättvist med 

undantag för brottsprovokationen. Tittar man till NJA 2007 s.1037 som vi tog upp i 

teoridelen, skulle detta kunna innebära att de inblandade skulle kunna fällas för en 

eventuell medverkan eller medhjälp till stölden av tavlorna men inte för innehavet 

av dessa eftersom detta innehav sades ha provocerats fram av polisen. Det andra 

tillvägagångssättet, och det som HD valde 2007 men inte tidigare, är att se 

förekomsten av brottsprovokation som en allmän ansvarsfrihetsgrund eller för att de 

inblandade inte förövat brott. Om ingen brottsprovokation sker blir resultatet också 

att inget brott begås. Resultatet av det andra tillvägagångssättet kan bara bli en 

frikännande dom, dvs. att domstolen utan vidare prövning lämnar åtalet utan bifall. 

Ett tredje tillvägagångssätt är som vi skrev i teorikapitlet att domstolen helt enkelt 

avvisar talan. 

 

Praxis och förarbeten blir p.g.a. det vaga lagstödet för bevisprovokation mycket 

viktiga. Vi har visst juridiskt stöd i RB 23:1, 23:3 och 23:21. RB 23:3 och 23:21 är 

så kallade formella förutsättningar för att vi skall få använda oss av 

bevisprovokation. Detta handlar om att det är åklagaren som tar beslutet samt att 

förfarandet skall dokumenteras. Förutom de formella förutsättningarna finns det 

också materiella förutsättningar som att det skall vara misstanke om grova brott, att 

behovs- och proportionalitetsprinciperna skall beaktas, att det aldrig är tillåtet att 

provocera någon till ett brott som denne annars inte skulle ha begått samt att 

provokativa åtgärder endast får användas för att avslöja allvarlig brottslighet. De 

materiella förutsättningarna är inte juridiska till den meningen att vi hittar dem i lag 
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men däremot återfinner vi dem i praxis där de vuxit fram över tid. Att de ändock är 

viktiga för verksamheten och polisens arbete ser vi om inte annat i intervjuerna med 

polisen i Malmö som säger sig titta till praxis när det handlar om arbetet med 

bevisprovokation. Enligt RB 23:1 skall förundersökning inledas så snart det på 

grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör 

under allmänt åtal har förövats. Om polisen inte ens har anledning att anta att ett 

brott har förövats, kan inte gärna kravet på "stark misstanke om brott" som vi skrev 

om i kapitel 2:3 anses vara uppfyllt. Det naturliga här är därför att anta att en 

förundersökning borde vara inledd om provokativa åtgärder skall kunna användas. 

Vi ser alltså att ett visst lagstöd här går hand i hand med den materiella 

förutsättningen om att det skall föreligga en stark misstanke om brott. 

 

Från våra intervjuer i Malmö och Hudiksvall kan vi se att det skiljer sig mellan 

myndigheterna i kunskap och användandet av provokativa åtgärder. I Hudiksvall där 

det inte förekommer någon grövre och organiserad brottslighet finns inte någon 

anledning av att nyttja åtgärderna. Eftersom behov av provokativa åtgärder inte 

finns på orten, finns inte heller någon större kunskap runt begreppen bevis - och 

brottsprovokation. Inom myndigheten i Malmö används bevisprovokation i vissa 

speciella ärenden, främst då det gäller att utreda narkotikabrott. Användandet av 

provokativa åtgärder har gjort att kunskapen om förfaringssättet och den rätta 

arbetsgången är hög. Malmöpolisen jobbar utifrån direktiven som står i RättsPM 

2007:7 och har ett bra samarbete med åklagarkammaren, något som gör att de har 

ett gott rättsligt förhållningssätt till hur de agerar ute på fältet.   

Utifrån intervjuerna ser vi en tendens att de olika nivåer av brottslighet som 

myndigheterna bekämpar skapar olika behov av spanings- och utredningsmetoder. 

Det är klart att en myndighet som aldrig använder sig av provokativa åtgärder inte 

har behov av att sätta sig in i metoderna och öva på det praktiskt. På så sätt 

synliggörs inte åtgärdernas möjligheter inom verksamheten även om det finns 

ärenden då förutsättningarna finns för provokativa åtgärder. Däremot på orter där 

polisen behöver provokativa åtgärder för att bedriva sina utredningar är de tvungna 

att ha kunskap om åtgärderna. När de befintliga verktygen används på rätt och 

lyckat sätt skapar det vilja och motivation till framtida provokativa insatser. Polisen 
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blir med andra ord duktigare och säkrare på att använda sig av åtgärderna om de 

används regelbundet.  

En begränsning till att inte använda sig av provokativa åtgärder är risken och 

rädslan att göra fel och hamna på den otillåtna sidan av lagen. Vi tog i våra 

intervjuer upp ett exempel på brottsprovokation i ett gammalt fall från Hudiksvall 

där två poliser gick över gränsen och blev dömda för tjänstefel. Även i intervjuerna 

från Malmö finns ett fall där poliser har agerat i gråzonen. Här hjälpte den otydliga 

lagstiftningen poliserna som på grund av detta blev friade från tjänstefel. Här kan 

vikten av att ha en tydlig lagstiftning belysas eftersom legalitetsprincipen säger 

"inget brott utan lag". Vid situationer där det råder osäkerhet på huruvida 

förutsättningarna till bevisprovokation uppfylls avstår man hellre att ta beslut om 

åtgärd än att ta tveksamma beslut som kan leda till prövning och granskning i rätten. 

Här beaktas behovs- och proportionalitetsprincipen då det först görs en bedömning 

vilka resurser som krävs och vilka resultat insatserna kan leda till. Förutsättningarna 

för åtgärder är bland annat att det skall finnas en stark misstanke om allvarlig 

brottslighet och att brottet ska avslöjas. Allvarlig brottslighet är systemhotande 

brottslighet av t.ex. mc-klubbar, förorts- eller fängelsegäng som syftar till att 

påverka företrädare för myndigheter, media och politiskt aktiva (olaga hot, 

övergrepp i rättssak), mord, människorov, grov misshandel och olaga 

frihetsberövande. Om inte dessa kriterier är uppfyllda får man ta till andra polisiära 

metoder med lägre dignitet som står i bättre proportion till brottets beskaffenhet. 

Från intervjuerna i Malmö framkom att åklagaren alltid är förundersökningsledare i 

utredningar där bevisprovokation kan bli aktuellt, detta enligt RB 23:3 1 st. där det i 

sista meningen står att åklagare ska överta ledningen när det är påkallat av särskilda 

skäl. Om åklagaren tar beslut om provokativa åtgärder dokumenteras alla beslut 

samt hur man går tillväga under hela insatsen, allt enligt RB 23:21 och de formella 

förutsättningar som råder. Detta är viktigt främst för den enskildes rättssäkerhet. För 

polis och åklagare är det viktigt att allt finns dokumenterat då deras agerande och 

besluttagande kan komma att ifrågasättas vid en rättegång. Om allt finns 

dokumenterat enligt konstens alla regler kan besluten motiveras och 

dokumentationen kan intyga att åtgärderna för bevissäkring har genomförts på ett 

korrekt sätt. Detta leder till att bevisföringen blir giltigt processmaterial och att 
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Europakonventionen artikel 6 om rättvis rättegång följs vilket kan leda till en 

fällande dom utan att polisen arbete ifrågasätts. 

Generellt har den enskilde polisen bra koll på polislagen och rättegångsbalkens 

lagstöd samt hur dessa skall användas polisiärt. När det gäller att knyta samman 

dessa lagstöd med rättpraxis för bevis- och brottsprovokation, för att på så sätt få en 

tydligare bild när provokativa åtgärder får användas, då uppstår tveksamheter. 

Osäkerheten leder till rädsla att göra fel och att begå tjänstefel. Frågan bör dock 

ställas huruvida detta egentligen är ett problem då det är åklagaren som skall ta 

beslut om provokativa åtgärder. Från första början initieras dock behovet av beslut 

av polisen ute på fältet så kännedom om lagstöd och hur dessa ska tolkas praktiskt 

måste finnas hos den enskilde polisen för att ärendet ska komma till åklagarens 

kännedom.  

5  Slutsatser 

Om vi tittar tillbaka på de NJA-fall som nämnts under teoridelen där poliserna 

utövat brottsprovokation skulle deras övertramp av lagen kunnat undvikas genom 

att inom poliskåren integrerat mer kunskap på området. För att få en djupare inblick 

och större förståelse av lagstöd och rättspraxis borde dessa frågor dryftas och lyftas 

oftare, förslagsvis på myndighetens utbildningsdagar. På samma sätt som att 

tillfället gör tjuven finns polisens frestelse att ta till spontana och oplanerade 

provokativa insatser när tillfälle ges ute på fältet. Då reflekterar inte polisen över 

vilka förutsättningar som ska stödja en provokation. Tillåten provokation är som vi 

tidigare har nämnt beroende på vilken grad av misstanke om brott man har, brottets 

svårighet och det förväntande resultatet av åtgärden. Att ringa åklagare för beslut 

och direktiv om vidare utredning finns ibland inte med på agendan då tiden inte 

finns för detta utan istället en önskan att agera direkt för att få fast den misstänkte. 

Vi kan tänka oss att trots att kunskapen finns hos den enskilde polisen om korrekt 

metodik råder där en betydande risk för att ändå genomföra en brottsprovokation. 

Det är mycket troligt att det rätta agerandet glöms bort av polismannen i stridens 

hetta, och i samband med den starka viljan att stoppa brottsligheten. Kanske skulle 

kraven för att få använda bevisprovokation istället sänkas? Användandet av 

bevisprovokation är idag ett relativt trubbigt verktyg som kräver planering och 
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beslut av åklagare. Det skall också vara fråga om ett grovt brott vilket gör att den 

enskilde polismannen knappast kan använda sig av detta när det gäller lindrigare 

vardagsbrottslighet. När den enskilde polisen sällan eller aldrig kan använda sig av 

bevisprovokation finns det också en risk att han inte heller håller sig uppdaterad på 

den aktuella lagstiftningen.  

 

Poliser som arbetar med allvarlig brottslighet använder åtgärderna när det finns 

tillfälle, t.ex. vid narkotikabrott och då förslagsvis med kontrollerade leveranser. 

Det är då ganska enkelt att tyda situationen samt att matcha förutsättningarna för en 

tillåten provokation. Men polisen skulle troligtvis kunna använda provokativa 

insatser i större utsträckning än vad som görs idag. Mycket tyder på att en tydligare 

kunskap om de verktyg som finns idag skulle leda till att polisen fick en större 

möjlighet att använda åtgärderna mer effektivt och mer rättssäkert. Vi efterfrågar en 

egen lagparagraf innehållande de objektiva och subjektiva rekvisit som gör en 

bevisprovokation laglig och en brottsprovokation olaglig. Denna lag skulle tydligt 

säga att man inte får provocera fram ett nytt brott vilket skulle tydliggöra den nu så 

diffusa mosaik av lagar och rättspraxis som råder. Praxis skall klargöra och 

förtydliga lagarna men gör det knappast i det här fallet då det egentligen inte finns 

några lagar som stödjer bevisprovokationen som arbetssätt. Idag hittar vi lagstöd i 

PL, RF, RB och Europakonventionen som alla skall knytas ihop till en förståelse för 

i vilka situationer polisen får använda sig av provokation samt hur det ska gå till. 

Den enskildes rättsäkerhet skulle med en ny lag höjas eftersom risken för felaktiga 

åtgärder från polis skulle minska. Justitieministern Beatrice Ask har tillsatt en 

utredning som ska se över möjligheter att göra brottprovokation laglig men vi menar 

att polisen redan har tillräckligt med verktyg idag för att bekämpa brottsligheten. 

Risken med att polisen ska få begå brott för att bekämpa brott rimmar inte med 

polisens roll i samhället. Vi ser risker med detta främst för den enskildes 

rättsäkerhet bland annat med tanke på Europakonventionen artikel 6 och RF 1:9 

Objektivitetsprincipen. Ingen ska dömas på förhand. Sen kan det finnas en stor risk 

att polisens så viktiga förtroende hos medborgarna sjunker. Nej, vi ser en effektivare 

väg med en ny lagparagraf som ger polisen ett tydligt verktyg till att skaffa bevis till 

ett redan begånget brott dvs. bevisprovokation, precis som är fallet med 

telefonavlyssning och telekontroll som har fått en egen paragraf i RB 27 kapitel.   
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Skillnaden mellan begreppen bevis- och brottsprovokation är tämligen enkel att se 

även om de kan blandas ihop emellanåt. Vid bevisprovokation provocerar polisen 

fram bevis om ett redan begånget brott och vid brottsprovokation provocerar polisen 

fram ett nytt brott som annars inte skulle ha begåtts. Den förstnämnda 

provokationens användande är legalt emedan den sistnämnda inte får användas. 

De juridiska lagstöden för bevisprovokation återfinner vi i PL, RF, RB och 

Europakonventionen. Ingen av dessa lagrum anger dock klart juridiskt stöd utan då 

är vi tvungna att vända oss till praxis. Detta gör, tillsammans med en rad andra 

faktorer att användandet av bevisprovokation används mycket olika av polisen på 

olika myndigheter i Sverige. Kunskapen om lagrummen och praxis är på sina håll 

mycket bristfällig samtidigt som kunskapen och användandet på andra håll är 

mycket god.  
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Bilaga 1, Intervjusvar Hudiksvall 

1. Vad innebär begreppet bevisprovokation för Dig? Utveckla begreppet? Den 

intervjuade personen hade här svårt att sätta ord på vad bevisprovokation är 

och blandade också ihop det en del med brottsprovokation. Sade dock att 

det handlade om att jobba lite "utanför ramarna". 

2. Använder Ni Er av bevisprovokation i brottsutredningar inom Er 

myndighet? Vilka lagrum stödjer detta arbetssätt? När får man använda 

bevisprovokation? Detta används inte i Hudiksvall. Nämnde dock ett fall 

tidigare då det använts, dock förmodligen inte medvetet. Två poliser hade 

några år tidigare använt sig av provokativa åtgärder för att få bevis för 

försäljning av hembränd sprit. De båda poliserna hade lånat ut pengar till en 

civil bekant med uppmaningen att denne skulle handla hembränd sprit av 

säljaren. När så hade skett grep de mannen, tog tillbaka "sina" pengar och 

anmälde honom. Just detta var det enda återkommande fallet då provokativa 

åtgärder hade använts och användes också som ett varnande exempel. 

Vilket/vilka lagstöd som kunde användas för bevisprovokation visste 

poliserna inte och inte heller hur besluts- och ansvarsgången såg ut. 

3. Kan Du ge exempel på när bevisprovokation används? Kan Du beskriva 

hur det går till? Vad syftar det till? Nämnde ett exempel på föregående 

fråga och sade att det kanske kunde vara bra vid narkotikaarbetet men såg 

som sagt inget behov i Hudiksvall. 

4. Kan Du ge något eller några konkreta exempel på när Ni använt Er av 

bevisprovokation och hur har senare utfallet i rätten blivit? De båda 

poliserna som togs upp i fråga 2 hade senare blivit fällda för tjänstefel. 

5. Finns det situationer när Ni skulle vilja använda bevisprovokation men inte 

ändå inte gör det? Vad beror det på? Man sade sig inte ha någon 

organiserad brottslighet i Hudiksvall och såg därför inget behov av 

bevisprovokation. 

6. Vem tar beslut om bevisprovokation och hur dokumenterar Ni Era 

åtgärder? Hur ser arbetsgången ut? Det visste inte intervjupersonerna. 

7. Vems är ansvaret? Det visste inte intervjupersonerna. 



Rapport nr. XXX  2008-04-28  

 II 

8. Hur fungerar samarbetet med åklagarmyndigheten? Man hade inget 

samarbete i detta. 

9. Upplever Du att kollegorna inom myndigheten känner till bevisprovokation 

som arbetssätt? Behövs ytterligare utbildning för att säkerhetsställa 

rättsäkerheten? Hur utbildas personalen idag? Trodde inte att man kände 

till vad begreppen innebar även om antagligen alla hade hört begreppen 

tidigare. 

10. Känner Du till begreppet brottsprovokation? Vad skiljer begreppen åt? 

Som tidigare var intervjupersonen inte så insatt i begreppen så svaret rördes 

ihop lite med bevisprovokation. 

11. Förs en diskussion om provokativa åtgärder inom myndigheten idag? På 

vilken nivå? Myndighet? Län? Nationell? Lokalt pratar man inte alls om det 

i Hudiksvall men centralt fördes det en diskussion, det visste man. Visste 

t.ex. att Beatrice Ask hade diskuterat detta i pressen. 
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Bilaga 2, Intervjusvar Malmö 1 

Kriminalkommissarie, Aktionsgruppledare, Länskriminalavdelningen, 

Underrättelsesektionen 

1. Vad innebär begreppet bevisprovokation för Dig? Utveckla begreppet? 

När man försöker komma åt brottlighet på annat sätt än på det 

”normala” sättet, bland annat i form av infiltration. Man går utanför det 

vanliga arbetssättet när det inte den vanliga gråtjuven vi jagar. Förr 

fanns inga riktigt tydliga direktiv, nu finns ett rättsPM 2007:4 plus 

Riksåklagarens riktlinjer 2007:1. Man kan tex. skicka in en agent för att 

komma vidare i ett ärende, någon som ska plocka ut uppgifter. Finns ett 

hemligt antal agenter i Malmö. Sen kan det vara så att man hittar 

narkotika i en bil och sen byter polisen ut narkotikan till något annat 

preparat för att kunna sätta dit de inblandade. Polisen samarbetar med 

tull och kuriren. Allt hänger på hur kuriren vill samarbeta antingen får 

kuriren följfölja leveransen eller så får en polisagent hoppa in och agera. 

Tanken är att man vill komma vidare och vill komma åt dem som ligger 

bakom. Tycker att det har blivit lättare att jobba utifrån direktiven plus 

att man mer och mer får en fingertoppskänsla så att man ligger mer rätt 

än fel i polisåtgärderna.  

2. Använder Ni Er av bevisprovokation i brottsutredningar inom Er 

myndighet? Förekommer se ovan svar. Vilka lagrum stödjer detta 

arbetssätt? När får man använda bevisprovokation? Upptill olika 

ärenden, man får läsa sig till vad som gäller får varje specifikt fall. Finns 

ju fallet med de stulna tavlorna från Nationalmuseum till exempel. 

Sedan finns fall från motorcykelstölder i Stockholm. Man placerade MC 

i stölddrabbade områden i syfte att någon skulle komma och stjäla 

denna, detta ogillades i rätten. (Har detta motiverats i domstol 

också?) Vi tittar på olika rättsfall för att bedöma vad vi får göra. Står 

även i direktiven.  

3. Kan Du ge exempel på när bevisprovokation används? Kan Du beskriva 

hur det går till? Vad syftar det till? Finns ett gammalt narkotikaärende 

då man fick tillstånd att plocka in en polisagent istället för knarkkuriren 

som skulle plocka fram uppgifter runt en leverans. Viktigt att inte styra 
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fram brottliga handlingar. Får ju aldrig locka till brottslighandling. Här 

fick man få använda sig av interminstiskt passivitet och avvakta att 

anmäla brott. Finns hela tiden andra polisutredare som hjälper till med 

råd och dåd löpande under tiden. Agenten fick tillslut upp och vittna i 

rätten och röjdes sig. Agenten gick fri från ansvar. 

4. Kan Du ge något eller några konkreta exempel på när Ni använt Er av 

bevisprovokation och hur har senare utfallet i rätten blivit? Se ovan 

blev fallande domar men polisagenten fick upp och vittna på allt.  

5. Finns det situationer när Ni skulle vilja använda bevisprovokation men 

inte ändå inte gör det? Vad beror det på? Inom människohandel och 

sexuella tjänster där man skulle vilja sätta in detta, men det går ju inte. 

Blir svårt att fullfölja ärendet innan man blir röjd, finns ju moraliska 

gränser men det skulle ju snabba på utredningar. Man kan få fast 

mannen men det är svårt att få tag i organisationen bakom sexhandeln. 

Måste vara med hela vägen dörren stängd, svårt att bevisa. För lågt 

straffvärde för hemlig telefonavlyssning. Haft olika ärenden men 

männen får knappt något straff bara strafförläggande. Inom Malmö har 

man haft 7 stycken polisspanare och resursstöd med 2,5 miljoner inom 

ett projekt för att bekämpa sexuella tjänster. Slitit jobb och sen blir det 

inget riktigt slagkraftigt resultat för att det ger låga straff  och inga 

riktiga domar.  

6. Vem tar beslut om bevisprovokation och hur dokumenterar Ni Era 

åtgärder? Hur ser arbetsgången ut? Allting ska loggas, jag går till min 

chef som ska godkänna att vi skickar ärendet vidare till en åklagare. 

Åklagaren tar beslut och ger direktiv om man ska gå vidare och vill då 

ha en plan hur man har tänkt gå till väga. Allt ska dokumenteras. Ingår 

inte i FU ärendet utan ligger på sidan av en utredning, all dokumentation 

samlas i en pärm. Behövs för att man ska kunna bevisa att allt gått rätt 

tillväga när ärendet kommer upp i rätten. Åklagaren bestämmer vilka 

uppgifter som ska användas i FU. 

7. Vems är ansvaret? Det är alltid åklagaren som är FU ledare och 

bestämmer vad som ska göras, har det yttersta ansvaret. Men sen har 

varje polis tjänstemannaansvar. Man löper en stor risk att hamna i 
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situationer där man kan bli misstänkt för att ha gått för långt i sin 

provokation. Alla måste veta vad man får göra. Vi som jobbar blir oftast 

till en tajt grupp, agentgruppen kör för sig och rapporterar till FU 

gruppen man träffas ej utan meddelar via pm.   

8. Hur fungerar samarbetet med åklagarmyndigheten? Fungerar alldeles 

utmärkt. Vi träffas ofta och har gemensamma mål. Vi har mest kontakt 

med den Internationella åklagarmyndighen i Malmö eftersom vi 

samarbetar med andra länder. Vi utgår ifrån Lierben (Vad är Lierben?) 

där det står hur man ska samarbeta mellan länder. Här i Sverige gäller 

svensk lag, en utländsk polis får inte jobba självständigt utan bara efter 

överenskommelse. Svensk polis får spana 4 mil in i Danmark, Dansk 

polis får spana obegränsat i Sverige. Malmö polisen samarbetar mycket 

med dansk polis. 

9. Upplever du att kollegorna inom myndigheten känner till 

bevisprovokation som arbetssätt? Behövs ytterligare utbildning för att 

säkerhetsställa rättsäkerheten? Hur utbildas personalen idag? Tror inte 

varje enskild polisman är så insatt i begreppet utan kunskapen är nog 

koncentrerat till länskriminal polisen. Tror inte polis på fältet tänker så 

mycket på detta. För rättsäkerheten skull är det viktigt att personalen 

som sysslar med detta är insatt. Aktionsgruppsledarkursen som jag går 

berör detta och åklagare är ute och föreläser i ämnet ute på 

myndigheten. Måste bli rätt annars rubbas förtroendet för rättsapparaten. 

Målen får inte helga medlen, måste vara strikt annars blir det fel. Går 

tillbaka och titta vad som strå i Europakonventionen som t.ex. "fair 

trail".  

10. Känner Du till begreppet brottsprovokation? Vad skiljer begreppen åt? 

Man får inte provocera fram till ett nytt brott. Utan bara provocera fram 

bevis till ett redan begånget brott. 

11. Förs en diskussion om provokativa åtgärder inom myndigheten idag? 

På vilken nivå? Myndighet? Län? Nationell? Nej vi samtalar inte så 

mycket om det, vi pratar mest om buggning som är på tapeten just nu. 

Beatrice Ask uttalande om brottsprovoakation har inte diskuteras. 

Tycker det finns tillräckligt med verktyg inom polisen idag, vi behöver 
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inte mer. Politiker tar till något för att ha något att säga så det ska synas 

att de gör något. Skulle istället belysa och tydliggöra hur vi bättre kan 

använda oss av det verktyg som finns. Vi samarbetar med kronofogden 

och skattemyndigheten. Dra åt de ekonomiska medlen för den 

organiserade brottsligheten istället får att låsa in. Samma procedur som 

telefonavlyssning. Dokument till chef som skickar till åklagare som 

skickar till rätten som ska ta beslut. 
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Bilaga 3, Intervjusvar Malmö 2 

Kriminalinspektör, Länskriminalavdelningen, Underrättelsesektionen 

1. Vad innebär begreppet bevisprovokation för Dig? Utveckla begreppet? Handlar om 

att säkra bevisning i ett redan begånget brott.  

2. Använder Ni Er av bevisprovokation i brottsutredningar inom Er myndighet? Vilka 

lagrum stödjer detta arbetssätt? När får man använda bevisprovokation? Klart det 

används men det förekommer inte så ofta. Men ibland byter vi ut narkotika snabbt 

när en leverans stoppas i tullfiltren. När det finns tid plockar vi ut kuriren och sätter 

in en polis som sköter slutdelen av leveransen. Sen kan man hitta en knarkgömma 

där man byter ut knarket till nått annat medel. Då ligger man på "span" och slår till 

när person dyker upp. Vanliga rättegångsbalken regler gäller men det är ju lite av en 

gråzon som gör att det inte används allt för ofta för man vill inte göra fel. Hänt i 

Malmö att man har gått över gränsen. Svår när man tar in en tredje person som ska 

hjälpa till svårt att kontrollera att lagaren inte behöver skaffa fram nytt knark.  

3. Kan Du ge exempel på när bevisprovokation används? Kan Du beskriva hur det går 

till? Vad syftar det till? Se ovan svar. För att få ihop tillräckligt med bevisning till 

fällande dom. 

4. Kan Du ge något eller några konkreta exempel på när Ni använt Er av 

bevisprovokation och hur har senare utfallet i rätten blivit? Norra Skåne hade en 

knarkgömma utomhus, hade monterat upp en kamera tog en vecka innan någon kom 

och skulle plocka knarket. Blev en fällande dom. Kontrollerande narkotika 

leveranser som fastnar i tullfiltret antingen fullföljer kuriren eller så plockar man in 

en polis som levererat till mottagaren. 

5. Finns det situationer när Ni skulle vilja använda bevisprovokation men inte ändå 

inte gör det? Vad beror det på?  När förutsättningarna finns funderar man över att 

sätta igång apparaten. Man gör en bedömning vilka resurser som krävs och vad det 

ska leda till, vad man vinner tillslut om det är värt allt arbete. Personalresurser sätter 

pinnar i hjulet. Vissa tillfällen skulle man vilja plocka in en tredje person, en 

informatör som ska agera och göra upp en narkotikaaffär dvs. inte en polisman som 

jobbar undercover. I dessa situationer har man samtidigt inte samma kontroll över 
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situationen. De som beslutar kan ta det väldigt försiktigt med besluten för att det 

inte ska blir fel. Skulle vara skönt med en mer tydlig lagstiftning vad man får göra 

och inte göra. Nu blir utfallen mer från fall till fall beroende på hur åklagare och 

poliser tolkar lagen och det kan bli olika tolkningar hos olika myndigheter. Man 

tittar mycket på gamla rättsfall och utgången på dem. De som vågar använda detta 

blir duktiga och kanske använder det mer och mer i sitt arbete.  

6. Vem tar beslut om bevisprovokation och hur dokumenterar Ni Era åtgärder? Hur 

ser arbetsgången ut? Åklagaren alltid FU ledaren och tar beslut. Alla dessa ärenden 

är åklagare ledda. Har nästan alltid hemliga tvångsåtgärder på länskrim. Noggrann 

loggning som ska göras löpande vad som händer i ärendet. Alla åtgärder noteras 

ner. 

7. Vems är ansvaret? Åklagaren yttersta ansvaret. Knarkleveranser som fastnar i 

tullfiltret åklagare tar beslut om kontrollerande leveranser man tar en polis eller en 

tullare som agerar kurir.  

8. Hur fungerar samarbetet med åklagarmyndigheten? Överlag mycket bra. Sitter inte 

i samma hus men på en adress väldigt nära polishuset.  

9. Upplever Du att kollegorna inom myndigheten känner till bevisprovokation som 

arbetssätt? Behövs ytterligare utbildning för att säkerhetsställa rättsäkerheten? Hur 

utbildas personalen idag? Vi hade ett exempel med ett par kollegor som körde med 

ifrågasatta åtgärder bevisprovokation kontra brottsprovokation, gick över gränsen 

för några år sedan. Deras förfarande låg i en gråzon men de klarade sig i rätten på 

grund av otydlig lagstiftning bristen på lagstiftningen. Efter det så vet de flesta på 

länskrim vad som gäller runt brottsprovokation kontra bevisprovokation. Överlag 

bra kunskap. Upplever att kollegorna har bra kunskapsgrund om att ett nytt brott 

inte får provoceras fram.  

10. Känner Du till begreppet brottsprovokation? Vad skiljer begreppen åt? Ett nytt 

brott får inte skapas. 

11. Förs en diskussion om provokativa åtgärder inom myndigheten idag? På vilken 

nivå? Myndighet? Län? Nationell? Som polis vill man ju alltid ha fler möjligheter, 

ibland känt och önskat mer provokativa verktyg. Men vi har egentligen tillräckliga 
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metoder och hyfsade redskap idag. Det är en balansgång hela tiden. Ska polisen få 

provocera fram brott, begå brott för att lösa annan brottslighet? Det förs en 

diskussion om att kunna få vittna under skyddad identitet, för att inte röja sin egen 

identitet för infiltratörer. Fast idag räknar den grova brottslingarna att polisen 

använder sig av infiltratörer och det är svårt att nästla sig in speciellt inom andra 

etniska grupperingar. De har stenkoll på vem de gör knarkaffärer med. Men visst 

skulle det säkert vara effektivt i början att få använda sig av brottsprovokation men 

sen skulle det nog bli svårare och svårare att göra just knarkaffärer. Brottslingarna 

skulle bli mer observanta och ännu mer noggranna och restriktiva i sitt agerande. 

 


