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Abstract 

Denna rapport belyser de rådande juridiska riktlinjer som Polisen har att tillgå vid användandet 

av provokativa åtgärder . Polislagen 8§, 6 artikeln Europakonventionen, fall från 

Europadomstolen och Högsta domstolen, JO- och JK-uttalanden, Åklagardirektiv och RättsPM 

fungerar som vägledande dokument då provokativa åtgärder saknar tydlig reglering i lag.  

Rapporten försöker utreda rådande definitioner gällande provokativa åtgärder och sedan 

förklara skillnaden mellan det lagliga bevisprovokation och det kriminaliserade 

brottprovokation, samt det eventuella straffansvar som kan drabba provokatören genom en 

tolkning och undersökning av de juridiska dokument som finns att tillgå. 

2003 lades ett lagförslag (SOU 2003:74) angående tydligare regler när provokativa åtgärder får 

användas och ansvarsfrågan för provokatören. Med detta lagförslag eftersträvades att vidga 

Polisens användningsområde för provokativa åtgärder. Detta diskuteras och anledningen till 

att lagen aldrig trädde i kraft. 

Vi bedömer på grund utav det nuvarande otydliga rättsläget rörande Polisens provokativa 

åtgärder, att det finns ett behov av ett klargörande i lagtext angående när, var och hur en 

provokativ åtgärd får genomföras, även provokatörens straffansvar bör tydliggöras. 
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1. Inledning 

I Sydsvenskan den 23 februari 2006 löd rubriken 

”Skånska poliser förhörs om olaglig knarkfälla. Polismän misstänks ha  

- ...lockat en man från Trelleborg in i en narkotikaaffär.” 

Detta kom att bli upptakten till ett i media mycket omdiskuterat fall som kom att benämnas 

som ”Gotlandsärendet”. Detta blev det fall som senare kom att föra upp debatten om bevis- 

och brottsprovokation till nya nivåer. I Gotlandsärendet år 2000 lockades en 

narkotikaförsäljare in i en fälla som polisen hade anordnat med hjälp av en privatperson som 

infiltratör, detta initierat på uppdrag av en poliskommissarie vid polismyndigheten i 

Stockholms län. Flera förundersökningar startades med syfte att utreda bland annat grovt 

tjänstefel från polisens sida. Detta följdes med intensiv bevakning från massmedia. 

I Gotlandsärendet aktualiserades problematiken kring det lagliga alternativet bevisprovokation 

kontra det i regel kriminaliserade brottsprovokation.   

 Det är mot denna bakgrund vi valt att skriva om brotts- och bevisprovokation då underlaget 

och den samhälldebatt som råder idag ställer många frågor kring provokativa åtgärder som 

arbetsmetod.  En annan faktor som intresserar oss är hur man som polis kan tvingas segla 

mellan ett effektivt lagligt verktyg och den oftast kriminaliserade brottsprovokationen med de 

mänskliga rättigheterna som ett markerat rev i den dimhöljda rättsliga farleden. 

För att introducera läsaren i denna problematik har vi valt att konkretisera detta genom tre 

stycken konstruerade scenarion. I de två första scenariona vill vi visa på den skillnad som finns 

mellan brotts- och bevisprovokation. I det tredje scenariot har vi valt att problematisera de två 

olika provokativa åtgärderna genom att visa hur svår gränsdragningen kan vara mellan dessa. 

Brottsprovokation 

En kvinnlig polis klär ut sig till en prostituerad och bjuder ut sexuella tjänster sig till 

förbipasserande bilister längs en sidogata i Umeå. Anledningen till att detta är brottsligt är att 

handlingen syftar till att framkalla ett brott, som kanske inte hade begåtts utan just denna 

provokation och sedan beivra detta. 

Bevisprovokation 

En civilklädd polis går fram till en langare, som vi har stark misstanke mot angående narkotika 

försäljning, och frågar honom ifall han har något att sälja. Ifall langaren då visar upp sin 

narkotika som är till försäljning fullbordas brottet innehav i överlåtelsesyfte. Därmed 
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fullbordas inte själva narkotikabrottet överlåtelse som förutsätter att köparen ska ha fått 

narkotikan i sin besittning. 

En svårbedömd provokation 

Polisen får information om att ett större parti narkotika har skickats via post till en 

privatpersons adress för att därifrån säljas vidare till tredje part. Polisen väljer att ingripa mot 

den första privatpersonen för att styrka den personens brott, innehav i överlåtelsesyfte. Men 

polisen låter affären gå vidare till tredje part men nu under polisens ansvar. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att visa vilka regelverk som ligger till grund för polisens provokativa 

åtgärder. Ett annat syfte är att lyfta fram och belysa vilka eventuella svårigheter och hinder 

som finns för polisen i användandet av provokation. Ett tredje syfte är att klargöra skillnader 

mellan bevis- och brottsprovokation.  

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka lagar och andra regelverk reglerar polisens användande av provokativa åtgärder? 

Var går gränsen mellan bevis- och brottsprovokation? 

Hur ser provokatörens straffansvar ut vid provokativa åtgärder? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är begränsad juridiskt genom att den främst riktar in sig på provokativa åtgärder i 

Sverige. Men i och med att svensk rätt i vissa delar grundar sig på europadomstolens tolkning 

av sjätte artikel europakonventionen, berörs även till viss del internationell rätt. De 

provokativa åtgärder vi behandlar gäller enbart i förhållande mellan myndighet och enskild. 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet är en litteraturstudie baserat på lagtext, praxis, rättsfall och andra för ämnet 

vägledande dokument. 
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2. Undersökande del 

 Denna del innehåller inledningsvis definitioner av begrepp som kommer att använda i 

rapporten. Därefter behandlas gällande rättsläge inom aktuellt ämne. Avslutningsvis i kapitlet 

exemplifierar vi detta genom några olika rättsfall, samt de riktlinjer som finns utifrån 

åklagardirektiv. 

 

2.1 Terminologi 

2.1.1 Provokativa åtgärder 

Innan det är möjligt att kunna diskutera vad såväl brotts- som bevisprovokation är, måste det 

klargöras vad som är att betrakta som provokativt agerande i förhållandet mellan myndighet 

och enskild. En handling som är att betrakta som en provokation, måste ha initierats av 

provokatören i sig. Om provokatören enbart är att betrakta som en ”passiv part” och aldrig 

tagit något initiativ, så är det definitionsmässigt inte en provokation.1 

Begreppen provokation eller provokativa åtgärder kan inte sägas ha någon fast juridisk 

betydelse, däremot finns det en allmänt vedertagen definition som lyder ”…polisen lockar eller 

utmanar någon till en handling eller ett uttalande som kan vara besvärande  eller på annat sätt 

ha en negativ innebörd för personen.” 2 

Viktigt att ha i åtanke är att begreppet provokation inte får användas alltför vidlyftigt. Risken i 

sådana fall är att en stor mängd interaktioner mellan polis och misstänkt i sådana fall kan 

tolkas som provokation, trots att så inte behöver vara fallet. En annan viktig sak att beakta i 

denna diskussion gällande definitionen för provokation, är att man inte får låta det juridiska 

begreppet ”förmå”, enligt BrB 23:4, blandas ihop med provokation. En skillnad existerar mellan 

att förmå och provocera, speciellt med tanke på den framförallt psykologiska påverkan som 

man i dagligt tal ålägger provokatören.3 

 

                                                           
1
 Axberger s.53 

2
 Prop. 1983/84:111 s. 45 

3
 Axberger s.7 
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2.1.2 Brottsprovokation 

Provokationsformerna kan delas upp i två former, bevis- och brottsprovokation.  När det gäller 

brottsprovokation tar den syfte till att locka fram ett brottsligt beteende för att sedan beivra 

det framkallade brottet. Definitionsmässigt kräver inte brottsprovokation en tidigare 

misstanke.4 

2.1.1 Bevisprovokation 

Då brottsprovokation, enligt ovan, syftar till att provocera fram ett brott så skiljer sig detta mot 

bevisprovokation i avseende att det senare enbart syftar till att få fram bevisning om ett redan 

begånget brott varom stark misstanke förelegat. Det är därför inte möjligt att provocera fram 

bevis för ett brott som inte är begånget. I sådana fall måste provokationen syfta till att få bevis 

för ett tidigare brott i en serie likartade händelser.5 

 

2.2 Juridik 

I dagsläget är inte provokativa åtgärder direkt reglerade i lag. Det finns dock ett antal lagar, 

principer, JK-, JO- och MO-uttalanden, rättsfall och åklagardirektiv som får ses som vägledande 

i arbetet med provokativa åtgärder. Några av dessa följer här nedom.6 

 

2.2.1 Polislagen 8§ 

I Polislagen 8§ står att läsa 

” 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.” 

Denna paragraf, tillsammans med behovs- och proportionalitetsprincipen som har sin 

utgångspunkt i denna paragraf, ska ses som grundläggande i polisens arbete med provokativa 

åtgärder. 7 

 

                                                           
4
 Axberger . s.52 

5
 Ibid. s.10 

6
 Ibid. s.27 

7
 Polislag (1984:387) 
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2.2.2 Behovsprincipen 

En förutsättning för en provokativ åtgärd bör vara enligt denna princip att andra mindre 

ingripande åtgärder är prövade utan önskvärt resultat. Den provokativa åtgärden bör också 

leda till väsentliga resultat för utredningen. Alltså kan inte provokativa åtgärder användas utan 

att ett önskvärt resultat är sannolikt att vänta.8 

 

2.2.3 Proportionalitetsprincipen 

Enligt denna princip kan bara provokativa åtgärder användas mot grov brottslighet. Vidare ska 

också en proportionalitets bedömning göras ifall den skada som kan uppstå mot den oskyldige 

tredje parten kan uppvägas av resultatet av den provokativa åtgärden. 9 

 

2.2.4 Stark misstanke 

En förutsättning för att provokativa åtgärder ska kunna utföras är att det föreligger en stark 

misstanke om brott. Dock är det inte uttalat hur pass stark denna misstanke ska vara. 

Förekommer inte en stark misstanke kan det bli en otillåten provokativ åtgärd. Den starka 

misstanken har ett starkt samband med att provokativa åtgärder inte får utsätta en person för 

en frestelse att begå ett brott som denne i vanliga fall inte skulle ha begått.10 

Provokativa åtgärder får utföras mot en obestämd grupp, eller okända personer ifall det 

förekommer en stark misstanke om att de, den eller en särskild plats är inblandad i grov 

brottslighet eller seriebrottslighet. Ett sådant exempel skulle kunna vara att narkotika av ett 

särskilt farligt slag säljs i en park, då får provokativa åtgärder vidtas för att gripa de 

inblandade.11 

 

2.2.5 Artikel 6 Europakonventionen 

Den svenska inledningen av denna artikel lyder  

                                                           
8
 RättsPm 2007:4 s.8 

9
 Ibid. s.8-9 

10
 Ibid. s.17 

11
 Ibid. s.16 
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”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång 

inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.”  12 

Denna artikel skall ses som vägledande för polisens arbete med provokativa åtgärder. 

Europadomstolen har vid tidigare ärenden åberopat detta, bland annat vid fallet Texeira de 

Castro mot Portugal. Två civilklädda poliser hade då tagit kontakt med en person som var 

misstänkt för narkotikalangning i mindre omfattning. De två poliserna gjorde en förfrågan ifall 

det fanns heroin att köpa. Langaren satte då polismännen i kontakt med person X(Texeira de 

Castro) som tillfrågades ifall denne kunde leverera 20 gram heroin. När sedan person X skulle 

leverera heroinet greps han av polismännen. 13 

Ett annat liknande fall som behandlats i Europadomstolen är Vanyan mot Ryssland. Den ryska 

polisen hade då med hjälp av en civilperson kommit i kontakt med person X(Vanyan) som 

kunde leverera heroin. Polisen kom överens med civilpersonen att denne skulle utföra ett 

testköp av person X. När överlåtelsen var fullbordad försökte polisen gripa X men denna 

sprang från platsen med det återstående heroinet och tappade det därefter på marken.  X 

återvände senare under natten och återfann heroinet. X fördes följade dag till polisstationen 

där det resterande heroinet hittades på X.14  

Europadomstolen fastställde i dessa fall att polisen inte får anstifta en person att begå ett 

brott som man inte med stor visshet har kännedom om att denne inte i övrigt, även utan 

provokationen, skulle ha begått.  Europadomstolen menar på att det ligger i strid med artikel 6 

i Europakonventionen då den provocerades rätt till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligt 

undergrävt. 15 

 

2.2.6 Riksåklagarens riktlinjer angående handläggning av provokativa åtgärder 

En allmän åklagare i egenskap av förundersökningsledare ska fatta besluten som rör de 

provokativa åtgärder som Polismyndigheten tänker genomföra. Polismyndigheten ska också 

upprätta ett beslutsunderlag i form av en genomförandeplan innehållandes; 

• vilket eller vilka brott som misstanken avser, 

                                                           
12

 Europakonventionen Art. 6 1p. 
13

 Asp s.210 
14

 http://ius-software.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2005/12/CASE_OF_VANYAN_v._RUSSIA_15_12_2005.html 
15

 Dom B 5039-06 s.7 
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• i förekommande fall, den eller de personer som är misstänkta, 

• skälen till varför provokativa åtgärder bör vidtas, 

• redogörelse för när, var och hur åtgärderna skall genomföras, 

• de resultat, som åtgärderna kan förväntas leda till.16 

 

Skulle ärendet vara brådskande och de provokativa åtgärderna riskerar tappa sitt syfte i och 

med att ett dröjsmål skulle uppstå, får åklagaren fatta beslut angående provokativa åtgärder 

även utan en genomförandeplan. Dock ska åklagaren så snart det är att anse som möjligt 

inhämta den information som krävs och sedan upprätta en genomförandeplan. 

 

Avsikten med dessa riktlinjer är att det ska finnas klara och tydliga rutiner för åklagarens 

hantering av provokativa åtgärder. Detta för att främja en enhetlig, förutsebar och rättssäker 

hantering av användandet av provokativa åtgärder under förundersökningen.  

 

Om det krävs väsentliga förändringar i genomförandeplanen för att Polismyndigheten ska 

kunna genomföra de provokativa åtgärderna som åklagaren tidigare har beslutat om, så ska 

denne informeras av Polismyndigheten. Åklagaren fattar då ett nytt beslut om de provokativa 

åtgärderna får genomföras och i sådana fall ge nya direktiv som anses nödvändiga. Åklagaren 

skall också informera Polismyndigheten att så snart som möjligt redovisa genomförandet och 

de uppnådda resultaten.17 

 

Det beslut som fattas angående provokativa åtgärder ska dokumenteras enligt de 

bestämmelser som finns i 23 kapitlet rättegångsbalken och i förundersökningskungörelsen. 

Viktigt är att det särskilt framgår av dokumentationen att; 

• vem som har fattat beslutet och tidpunkten för det, 

• det underlag som har legat till grund för beslutet, 

• hur åtgärderna har genomförts samt 

• resultatet av åtgärderna. 

Av Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring (ÅFS 2005:19) följer att 

provokativa åtgärder skall registreras i 

• säkerhetsdiariet i ärenden som avser rikets säkerhet, 

                                                           
16

 RåR 2007:1 s.1 
17

 RåR 2007:1. s.2 
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• tvångsmedelsdiariet i ärenden som innefattar kvarhållande av försändelser på 

 befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig 

 kameraövervakning samt 

• brottmålsdiariet i övriga ärenden.18 

 

2.3 Exempel på tolkning av svensk rätt  

Nedan följer ett utdrag av några referat från rättsfall som Högsta Domstolen tagit upp och som 

berör provokativa åtgärder som arbetsmetod. 

 

2.3.1 NJA 1985 s.544 

I fallet, som gäller åtal för försök till grov stöld diskuteras huruvida risken för brottets 

fullbordan varit utesluten enbart på grund av tillfälliga omständigheter. Anledningen till att vi 

aktualiserar detta fall är att frågan om polisens agerande är att betrakta som en provokativ 

åtgärd och det i sådana fall kan verka för strafflindrig för den provocerade. 

Två kriminella, J.N och J.R, spanar sedan en tid mot en adress där juvelhandlare M.G har sin 

lokal. Polisen upptäcker att J.N och J.R spanar mot adressen och fattar misstanke om att de 

båda har för avsikt att råna M.G då tillfälle ges.  M.G har i rätten berättat att han ofta är 

resande och då inte sällan har ädelstenar med sig till ett värde av flera miljoner. Dessa brukar 

han, i samband med avresa, enligt egen utsago förvara i bagaget på sin bil. 

Polisen kontaktar, efter fattad misstanke mot J.N och J.R, juvelhandlare M.G och det beslutas 

att denne skall lasta sin bil med tomma väskor för att ge sken av att bege sig på ytterligare en 

affärsresa. 

M.G lastar vid tillfälle sedan sin bil med tomma väskor och åker sedan iväg med sin bil, precis 

som han brukar inför en affärsresa. J.N och J.R följer då efter M.G och betraktar på avstånd då 

han låser bilen och går därifrån. J.N går då fram till M.Gs bil och låser upp denna med en falsk 

nyckel, därefter kör han från platsen. Polisen har under hela händelseförloppet betraktat 

händelsen på avstånd både för att dokumentera, men även för att skydda M.G. Både J.N och 

J.R grips vid senare tillfälle av polis och åtalas därefter för tillgrepp av fortskaffningsmedel och 

försök till grov stöld. De båda döms slutligen för försök till grov stöld. Enligt Högsta Domstolen 

kan en strafflindring för den provocerade bli aktuell i de fall då polisen använt sig av metoder 

                                                           
18

 Ibid. s.2 
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som kan anses vara uppenbart otillbörliga. Ett exempel på detta är om polisen själv begår brott 

för att beivra den provocerade, samt då även förmår den provocerade att begå brott denne 

inte annars skulle ha begått. 

I detta fall ansåg Högsta Domstolen inte att polisens agerande var att betrakta som en felaktig 

provokation och således utgjorde detta att det inte fanns skäl till strafflindring för de åtalade. 19 

 

2.3.2 NJA 1989 s.498 

Bakgrunden till fallet är att en amerikans polis, L., som utger sig för att vara en privatperson, 

tar kontakt med en person boende i Sverige, F.D, med avsikt att köpa av kokain av honom. F.D 

innehar för tillfället inte den narkotika som L. efterfrågar, men erbjuder sig att via ytterligare 

en person kunna köpa och leverera kokain enligt efterfrågad mängd och tillvägagångssätt. 

Noterbart är att det ideligen är L. som är initiativtagare och den som kontaktar F.D för att 

initiera samtliga överlåtelser av kokain. Efter en tid och ett antal fullbordade affärer begär L., 

då i egenskap av amerikans polis, att F.D skall utelämnas till USA med anledning av att denne 

där skall åtalas för narkotikabrott enligt händelsebeskrivning ovan. 

F.D motsätter sig åtalet och utlämningen med motiveringen att han blivit föremål för en enligt 

svensk rätt otillåten provokation eftersom det hela tiden varit L. som varit initiativtagare till 

affärsuppgörelserna. Därför hävdar F.D att hans agerande är att betrakta som icke straffbart. 

Utifrån omständigheterna i rådande fall, som beskrivs ovan, anför Högsta Domstolen följande; 

”Det förhållandet att någon påverkats till att begå ett brott genom sådan åtgärd från 

polisens eller annan brottsbekämpande myndighets sida som syftar till att förmå honom 

att röja egen eller annans brottslighet inverkar enligt vad som får anses vara vedertagen 

uppfattning i svensk rätt i princip inte på gärningens straffbarhet.”20 

Vidare uttalar Högsta Domstolen att i vissa fall där ett agerande provocerats fram, så kan en 

mildrare bedömning av gärningen göras och då strafflindring auktaliseras. Högsta Domstolen 

anför att i detta specifika fall så finns det ej skäl för strafflindring och inte heller hinder för 

utlämning. 21 

 

                                                           
19

 NJA 1958 s.544 
20

 NJA 1989 s.498 
21

 Ibid. 
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2.3.3 JO 2000/01 s.118 

Fallet bygger på ett stort antal tillgrepp av motorcyklar av märket Harley-Davidson (HD) i 

Stockholmsområdet mellan 1995 – 1997. Det fanns en misstanke om att motorcyklarna stals, 

sedan märktes om och därefter såldes vidare. Polisen jobbade med spaning och intensiv 

bevakning av kända kriminella. De fåtal motorcyklar som återfanns påträffades hos kriminella 

MC gäng. Man bevakade även farleder i områden där stölderna hade varit mest frekventa. 

Trots intensiv spaning gav det inget resultat. 

Polisen köpte därför in en ny motorcykel av märket HD, av den modell där tillgreppsstatistiken 

var högst, för att använda som lockbete. Motorcykeln skiljde sig inte från andra tillgripna 

motorcyklar i fråga om extrautrustning och liknande. Polisen placerade ut motorcykeln på en 

innergata i Stockholm, fastlåst med kätting, på ett sätt som inte sticker ut från hur motorcyklar 

placeras i området. Tanken var att polisen skulle bedriva spaning mot motorcykeln, och om 

någon skulle tillgripa motorcykeln skulle polisen göra ett efterföljande för att eventuellt 

komma till en plats där tillgreppen av de andra motorcyklarna kunde bevisas. 

Resultatet blev att motorcykeln stals av en person som var känd av polisen sedan tidigare. 

Polisen misslyckades med efterföljandet och motorcykeln förlorades. Motorcykeln påträffades 

vid ett senare tillfälle av polisen. Gärningsmannen åtalades för tillgreppet.  

JO uttalar kritik mot polisens agerande. JO ansåg inte att det förelåg någon anledning att skjuta 

upp ingripande mot gärningsmannen och menar att ingripande borde kommit i försöksstadiet. 

JO uttalar sig enligt följande angående polisens agerande: 

”ett tillgrepp av motorcykeln bedömdes som en ur brottsspaningssynpunkt önskvärd 

händelse. Det kan av dessa skäl inte råda något tvivel om att åtgärden att placera ut HD-

motorcykeln på det sätt som skedde är att betrakta som brottsprovokation.”  22 

 

2.3.4 JO 1997/98 s 118 

Bakgrunden till fallet är en privatperson som kontaktar polisen med anledning av ett 

stundande narkotikabrott som misstänks äga rum i en flyktingförläggning. En polisinspektör 

beslutar att privatpersonen tillsammans med en polisaspirant skall kontakta gärningsmannen 

och förhandla ett narkotikaköp. Vid mötet med den misstänkte blir polisaspiranten erbjuden 

att köpa 500gram kokain. Polisaspiranten och den misstänkte bestämmer då tid och plats där 

                                                           
22

 JO 2000/01 s.118 
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utbytet av narkotikan och pengarna ska ske. När gärningsmannen väl dyker upp på den 

bestämda platsen med narkotikan på sig grips han av polisen.  

I anledning av detta fall ställde JO tre frågor till ett flertal myndigheter: 

1. Lämpligheten av att provokation beslutas av polisman – vilken befattningsnivå bör 

beslutsfattaren ha? 

2. Erfarenheten hos de polismän som utför provokationen samt om det är lämpligt att 

använda privatpersoner? 

3. Hur skall förfarandet dokumenteras? (i fallet ovan skrevs en promemoria ungefär en 

månad efter händelsen) 

 

JO:s uppfattning på fråga ett är att beslut om provokation alltid skall tas av åklagare eftersom 

provokation avser grova brott eller att särskilda skäl föreligger.  

På fråga två anser JO att användande av privatpersoner enbart skall förekomma i 

undantagsfall. Organiserat samarbete med privatpersoner är inte tillåtet (infiltratörer). Vad 

gäller poliser som utför provokation skall personen i fråga vara erfaren. 

På frågan angående dokumentation ställer JO krav på dokumentation över åtgärder som 

vidtas. 23 

 

2.3.5 JK 1982 A28 

I fallet som JK uttalar sig om har polisen använt sig av en sedan tidigare kriminell privatperson 

för att utföra provokationerna.  Personen anlitas av polisen för att infiltrera narkotikakretsar. 

Personens uppdrag ledde dessvärre inte till något användbart resultat. 

JK ser inget hinder i att använda sig av privatpersonen som infiltratörer, så länge polisen sköter 

det administrativa och styrningen av uppdraget och noggrant överväger riskerna för 

privatpersonen. 

JK drar slutsatser kring detta fall angående användandet av provokativa åtgärder. JK bedömer 

att provokation får användas som spaningsmetod när stark misstanke föreligger, ett brott är 

redan begånget och syftet med provokationen skall vara att bevisa misstanken. 24 

 

                                                           
23

 JO 1997/98 s.118 
24
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3. Provokatörens ansvar 

För att ge läsaren en större förståelse för hur provokationen kan bli straffbar för provokatören 

beskrivs nedan de former som ligger till grund för hur ansvaret kan bedömas. 

 

3.1 Två principiella typfall  

I den svenska rättstillämpningen finns det få uttalanden som berör vilket straffansvar som kan 

drabba provokatören. Det finns dock två principiella typfall som har kunnat urskiljas från de 

vägledande rättsliga dokumenten.25 

Provokatören avser att medverka till ett försöksbrott 

”Provokatören avser att den provocerade ska begå ett brottsligt försök, som provokatören 

avser att avbryta eller låta avbryta innan brottet kommer till fullbordan”26 

Eftersom provokatören i dessa fall inte har ett subjektivt uppsåt till att brottet ska fullbordas är 

straffrättsligt medverkansansvar (anstiftan eller medhjälp) uteslutet tillika försök till brottet.27 

Provokatören avser att medverka till ett fullbordat brott 

”Provokatören avser att den provocerade ska begå ett fullbordat brott, vars skadeverkning 

provokatören avser att förebygga på ett eller annat sätt”28 

Ifall provokatören saknar uppsåt till det fullbordade brottet och den provocerade har ett 

överskjutande uppsåt kan provokatören i detta fall ändå gå straffri. 

Med detta i bakgrunden kan slutsatsen dras att provokatören kan få den provocerade att begå 

ett fullbordat brott, som denna person sannolikt ändå skulle begå, utan att drabbas av rättsliga 

påföljder.  Det förutsätter dock att provokationen har planerats och utförts och 

dokumenterats i enlighet med de gällande principer och riktlinjer som är uppsatta för denna 

verksamhet, om inte så kan tjänstefel bli aktuellt.29 

 

                                                           
25

 RåR 2007:1 s.1 
26

 RättsPM 2007:4 s.30 
27

 Ibid. s.30 
28

 Ibid. s.31 
29

 Ibid. s.32 
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3.2 Exemplifiering av provokatörens ansvar 
Som ett försök att exemplifiera ovan nämnda eventuella påföljd för provokatören har vi valt 

att sammanfatta NJA 2007 s.1037. Detta för att provokatören i detta fall saknar uppsåt till det 

fullbordade brottet samtidigt som den provocerade har ett överskjutande uppsåt till det 

fullbordade brottet. 

 

3.2.1 NJA 2007 s.1037 

Bakgrunden till detta har sitt ursprung i ett rån mot Nationalmuseum år 2000 då tre högt 

värderade och berömda tavlor stals. En av dessa återfanns kort tid efter rånet med hjälp av en 

tillåten provokation. De övriga två tavlorna var fortsatt försvunna. Det är med denna händelse 

som aktuellt NJA tar sitt ansprång. 

I samband med att en person, BO-K.V i USA under år 2005 grips misstänkt för grov 

narkotikabrottslighet så avslöjar denne att han enligt amerikansk rättspraxis ville förhandla till 

sig en lindrigare påföljd. BO-K.V sade sig ha en av en av de tavlorna som försvunnit från rånet 

mot Nationalmuseum 2000 i sin besittning och dessutom ha kännedom om hur den tredje och 

sista tavlan kunde återbördas. 

Med dessa uppgifter tog sedan amerikans polis kontakt med svensk polis och ett samarbete 

initierades med avsikt att återfinna den tredje tavlan. Gemensamt utarbetade amerikanska 

och svenska myndigheter en plan om att låta BO-K.V, under överinseende av svensk polis, ta 

kontakt med innehavarna av tavlan och därefter inleda förhandlingar med dessa. Den kontakt 

som BO-K.V upprättar är med sin son, A.L, som i sin tur sätter BO-K.V i direktkontakt via telefon 

med B.K. BO-K.V och B.K för sedan diskussioner gällande pris, villkor och övrigt av praktisk 

natur om hur överlåtelsen skall ske. Slutligen når de en överenskommelse om att BO-K.V ska 

åka till Köpenhamn och där möta sin son A.L. Så sker också den 15 september 2005. A.L 

återvänder då till Sverige och med ytterligare två personer, B.K och D.K, åker de dagen efter 

ned till Köpenhamn för att tillsammans stämma träff med BO-K.V. Tidigare under samma dag 

har dessutom M.F separat åkt till Köpenhamn med tavlan som bagage. 

På överenskommelse har man bestämt att B.K ska träffa BO-K.V samt ytterligare en person, 

”Bob”, som sägs företräda den egentliga köparen av tavlan. Bob är dock i själva verket en 

amerikansk polis som arbetar under täckmantel. Strax efter att Bob konstaterat att tavlan är 

äkta så agerar dansk polis och griper B.K. Inom kort efter detta grips även A.L, D.K och M.F 

också misstänkta för grovt häleri. 
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Samtliga misstänkta enligt ovan anför sedan att de skall meddelas påföljdeftergift eftersom de 

anser sig ha blivit föremål för vad som är att betrakta som olaglig brottsprovokation. 

I diskussionen som följt genom de olika instanserna i detta fall så konstaterar Högsta 

Domstolen att de tilltalade endast åtalades för de åtgärder de vidtaget efter att beslutet om 

provokationen hade tagits och polisen genomfört denna. Man har inte kunnat påvisa att de 

tilltalade innan händelsen försökt sälja tavlan eller på annat sätt tagit befattning med denna. 

Både Svea Hovrätt och Högsta Domstolen kommer till slutsatsen att provokationen varit så 

uppenbart otillbörlig för de tilltalade, att artikel 6 i Europadomstolen om en rättvis rättegång 

inte har kunnat tillgodoses. Därför bör bedömningen bli att de tilltalade måste meddelas 

påföljdseftergift som de själva anfört. 

Efter åklagarens motivering till varför ovan nämnda provokationer godkänts och därefter 

genomförts, så dömer dock inte Högsta Domstolen ut provokationen i sig. Åklagaren motiverar 

skälen till provokationen med tavlans mycket höga värde samt att skaffa bevisning mot den 

eller de som befattat sig med denna. Högsta Domstolen anser att utifrån dessa utgångspunkter 

fanns det goda skäl att genomföra provokationerna, men vidhåller likväl att de tilltalade bör få 

påföljdseftergift.30 
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4. SOU 2003:74 – förslag till lagstiftning på området okonventionella 

polisiära arbetsmetoder 

SOU 2003:74 (hädanefter benämnt lagförslaget) var tänkt som en ny paragraf i 

rättegångsbalken – RB 27:17a§. Innehållet i paragrafen skulle lyda: 

”Vid förundersökning angående brott på vilket fängelse kan följa får, för att utröna 

omständigheter som kan av betydelse för utredning om brottet, åtgärder vidtas som kan 

föranleda någon att begå brottslig gärning, om det kan antas at denne skulle komma att 

begå samma eller liknande gärning även om åtgärden inte vidtas 

Beslut om åtgärderna meddelas av undersökningsledare eller åklagare. 

Protokoll skall föras över användningen av åtgärderna enligt vad som föreskrives i 13§ 

första stycket.”31 

Lagförslaget har helt bortsett från begreppen bevis- och brottsprovokation, då innebörden i 

dessa begrepp inte anses vara tillräckligt skiljda från varandra.32  

Enligt lagförslaget får ett brott provoceras fram om det kan antas att gärningsmannen skulle 

begå samma eller en liknande gärning även om provokationen inte ägt rum. Den provokativa 

åtgärden måste ha en innebörd av frestelse, initiativ, uppmuntran eller annan starkare 

påverkan. Förslaget innehåller ett antal exempel där enligt förslaget de provokativa skulle 

anses vara tillåtna.33 

- Polisen får erbjudande om att köpa narkotika, visar sig intresserad och får narkotikan 

överlämnade till sig.   

- Polisen sätter ut en motorcykel för att den skall tillgripas av personer som begår sådana 

brott. 

- Polisen får kontakt med en hälare, uppträder som spekulant, frågar om hälaren har godset 

till försäljning och får därefter godset överlämnat till sig på de villkor hälaren själv, utan 

övertalning eller liknande, bestämmer. 

- En kvinnlig polis utger sig för att vara prostituerad men uppträder passivt så att initiativet 

helt ligger på kunden. 

                                                           
31

 SOU 2003:74 s.29-30 
32

 Ibid. s.143 
33

 Ibid. s.294-296 
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Provokativa åtgärder får användas vid en inledd förundersökning, åklagare eller 

undersökningsledare beslutar om de provokativa åtgärderna.    

Lagförslaget skapar en särskild ansvarsfrihetsgrund. Eftersom provokatören enligt lagförslaget 

får utföra en provokativ åtgärd gör han sig inte skyldig till något medverkansbrott.34  Detta 

lagförslag ansågs inte ligga till grund för vidare beredning i Justitiedepartementet och då inte 

heller någon lagstiftning.35      
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5. Diskussion 
Definitionsmässigt råder det inte några större tolkningssvårigheter gällande bevis- och 

brottsprovokation och skillnaden mellan dessa två är enligt den allmänna definitionen relativt 

klar. Men trots denna allmänt vedertagna definition verkar det förekomma olikartade 

bedömningar kring vad som är tillåtet och icke tillåtet. Av de NJA-fall vi har valt att fördjupa oss 

i är det inte helt lätt att se en enhällig juridisk röd tråd som tydliggör gränserna mellan tillåtna 

och icke tillåtna provokativa åtgärder. Detta kan tyckas förvirrande i och med att NJA-fall 

annars brukar fungera som vägledande för kommande fall. 

Kanske är det denna förvirring kring begreppen även hos en instans som Högsta Domstolen, 

som har gjort att media ofta har använt en felaktig bild av provokativa åtgärder. Innan vi 

började med detta arbete var vår bild av bevis- och brottsprovokation att det var något som 

användes relativt begränsat av Polisen och att det var något som även ofta resulterade i ett 

straffansvar för den polisiära provokatören med eventuellt avsked och fängelse till följd. Denna 

ursprungliga gemensamma bild tror vi har sitt ursprung i massmediernas sätt att rapportera 

angående polisiära provokativa åtgärder. Detta tror vi kan ha att göra med bristande kunskap 

från massmedia angående provokativa åtgärder samt ett medvetet val att skapa en slagkraftig 

rubrik. Den eventuella bristande kunskapen kan vi ha förståelse för i och med avsaknaden av 

tydliga definitioner i lagtext samt ingen tydlig juridisk praxis.  

Under arbetets gång och efter studier av NJA-fall så har vi ändrat vår syn på provokativa 

åtgärder. Av de fall som vi har studerat har vi inte kunnat konstatera något utdömt 

straffansvar för den polisiära provokatören.  Vad som det däremot har varit tal om i de fallen 

är tjänstefelsansvar vilket inte har blivit utdömt i något de aktuella fallen. Däremot har kritik 

från JO förekommit med sikte på Polisens agerande i de aktuella NJA-fallen. 

Gällande vår bedömning att provokativa åtgärder används relativt sällan, har vi under arbetet 

fått en möjlig förklaring till varför det kan förhålla sig så. Vi kan tänka oss att det beror på den 

fortsatta avsaknaden av lagstadgade definitioner och tidigare även avsaknad av tydliga 

riktlinjer rörande provokativa åtgärder. Även om den polis som genomför provokationen i sig 

eventuellt inte riskerar något straffansvar, så kan vi ha förståelse för att man inte vill arbeta 

med metoder man till fullo inte behärskar och det råder en allmän oklarhet kring. Detta, kan vi 

tänka oss, kan få den följden att man istället avhåller sig helt från att använda provokativa 

åtgärder som metod. Istället förlitar man sig då hellre till sedan tidigare erkända och 

accepterade metoder, helt enkelt för att hålla sig på rätt sida linjen och inte heller då riskera 

tjänstefel. Detta är dock inte något som vi har funnit belägg för under detta arbete, utan 
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snarare endast ett tankeexperiment från vår sida om varför de metoder som omnämns i detta 

arbete används så sparsamt. 

En annan faktor som vi kan tänka oss inverkar på hur provokativa åtgärder används, är att man 

inom sina håll i polisen, delar samma uppfattning som vi gjorde innan arbetets slutförande. 

Alltså att man är rädd för straffansvar ifall något ”går snett” och då hellre avhåller sig helt från 

sådana metoder. Inte heller detta är något vi kan styrka i arbetet, utan enbart ett resonemang 

som förts oss emellan under arbetets gång. 

Det lagförslag (SOU 2003:74) som, visserligen ganska kortfattat, berörs under arbetet kan ses 

som ett försök att strukturera upp bestämmelserna kring hur provokativa åtgärder kan 

användas och vilka formkrav det i sådana fall ska inneha. I lagförslaget fanns även en tydlig 

ansvarsfrihetsgrund för provokatören som skulle göra det lättare att tolka lagstiftningen. 

Varför detta lagförslag inte gick igenom har vi inte kunnat utröna närmare än att det inte 

ansågs lämpligt att ligga till grund för lagstiftning. 

Med de riktlinjer(PL8§- behovs-och proportionalitetsprincipen, Rår 2007:4 och 2007:1) som 

finns idag att söka stöd i inför en provokativ åtgärd ger relativt tydliga direktiv angående hur 

den ska planeras, dokumenteras, styras och genomföras. Vi anser att dessa tillsammans i dess 

nuvarande form till viss del kan fylla det tidigare tomrum som lagförslaget tänktes fylla. 

Vi upplever däremot vissa oklarheter kring konsekvenserna för provokatören vid en otillåten 

provokativ åtgärd. I Nja 2007 s.1037 där den provokativa åtgärden berövade de tilltalade deras 

chans till en rättvis rättegång enligt 6 artikeln Europakonventionen. Konsekvensen av denna 

per definitions felaktigt utförda provokation blev enligt HD påföljdseftergift för de tilltalade i 

och med att man inte kunde styrka att detta var ett brott de annars skulle ha begått utan 

provokationen. Man hade ingen bevisning för något annat brott än just det som provocerades 

fram vilket var grovt häleri.   

Åklagaren anförde att provokationen godkändes på grund utav tavlas höga värde och att få 

fram bevisning kring vilka som hade tagit befattning med den.  I och med detta så 

genomfördes, enligt oss, en brottsprovokation snarare än en bevisprovokation. Eftersom 

bevisprovokation tar sikte på att säkerställa bevis i ett redan begånget brott kan man då ställa 

sig frågan ifall, som i detta fall, om någon överlåtelse utan provokation verkligen hade ägt 

rum? 
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Ett centralt begrepp i förutsättningen för utförandet av provokativa åtgärder är att 

provokatören inte förmår någon till något som denne ”annars inte skulle ha begått”. Hur 

denna bedömning utförs och vad man ska väga in, har vi inte hittat några riktlinjer för över 

huvud taget. Det som ligger närmast till hands är den starka misstanke som erfordras för att 

genomföra provokativa åtgärder. Vad som problematiserar detta ytterligare är att 

bedömningen av misstankegraden i sig är diffus och svårbedömd. Kontentan, som vi ser det, av 

detta är att man baserar det spekulativa rekvisitet ”annars inte skulle ha begått” på ett i sin tur 

otydligt grepp som stark misstanke. Detta gör att vi har förståelse för att det kan vara svårt att 

lagstifta kring något är som är så svårtolkat, men vi bedömer ändå att ett förtydligande i 

laxtext vore önskvärt. 

Avslutningsvis så har förhoppningsvis läsaren fått en bräddad kunskap kring detta ämne 

genom denna rapport, men gissningsvis har det, precis som det har gjorts för oss, framför allt 

fått skapat nya frågetecken. 
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