
 
 

Provokativa åtgärder när det gäller brottet kontakt med barn 
i sexuellt syfte enligt 6 kap. 10 a § brottsbalken 

Maria Lundberg 

Provocera 

HT 2014 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Lena Landström 



2 
 

Innehållsförteckning 
	  

Förkortningar ................................................................................................................................ 4	  

1	   Inledning .................................................................................................................................. 5	  
1.1	   Bakgrund ......................................................................................................................... 5	  

1.2	   Syfte ................................................................................................................................ 6	  
1.3	   Metod och material ......................................................................................................... 7	  

1.4	   Terminologi .................................................................................................................... 8	  
1.4.1	   Provokativa åtgärder ........................................................................................... 8	  

1.4.2	   Bevisprovokation ................................................................................................ 9	  
1.4.3	   Brottsprovokation ............................................................................................... 9	  

1.5	   Disposition .................................................................................................................... 10	  

2	   Provokativa åtgärder och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna ..................................................................... 11	  
2.1	   EKMR ........................................................................................................................... 11	  

2.1.1	   Artikel 6 ............................................................................................................ 12	  
2.1.2	   Artikel 8 ............................................................................................................ 12	  

2.2	   Europadomstolens praxis .............................................................................................. 13	  
2.2.1	   Teixeira de Castro v Portugal ........................................................................... 13	  

2.2.2	   Lüdi v Schweiz ................................................................................................. 15	  
2.3	   Utvecklingen av svensk praxis i ljuset av Europadomstolens praxis ........................... 17	  

3	   Förutsättningar för att tillåta provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod ............. 20	  
3.1	   Behovet av provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod ......................................... 20	  

3.2	   Tillåtna bevisprovokationer och otillåtna brottsprovokationer ..................................... 21	  
3.3	   Förhållningsram för polis och åklagare ........................................................................ 23	  
3.4	   Allmänna förutsättningar specifikt gällande brottsprovokationer ................................ 24	  

3.4.1	   Behovs- och proportionalitsprinciperna ska beaktas ........................................ 24	  
3.4.2	   Det är inte tillåtet att provocera någon att begå ett brott som denne i annat 

fall inte själv hade begått ................................................................................ 26	  
3.4.3	   Det ska föreligga en stark misstanke om brott .................................................. 27	  

3.4.4	   Provokativa åtgärder får enbart användas för att avslöja allvarlig brottslighet 28	  

4	   Kontakt med barn i sexuellt syfte ........................................................................................ 29	  

4.1	   Allmänt om grooming ................................................................................................... 29	  
4.2	   Kontaktbrott enligt 6 kap. 10 a § brottsbalken .............................................................. 30	  



3 
 

4.2.1	   Sexuellt syfte ..................................................................................................... 30	  

4.2.2	   Agera för att träffa barnet ................................................................................. 31	  
4.2.3	   Därefter vidta någon åtgärd ämnad att främja mötet ........................................ 31	  

4.3	   Förekomsten av 6 kap. 10 a § brottsbalken i kriminalstatistiken .................................. 31	  

5	   Provokativa åtgärder när det gäller kontakt med barn i sexuellt syfte ........................... 34	  

5.1	   Generell presentation av prövningen ............................................................................ 34	  
5.1.1	   Alternativ 1: Provokatören sexuellt drivande ................................................... 35	  

5.1.2	   Alternativ 2: Provokatören sexuellt medgörlig ................................................. 36	  
5.1.3	   Alternativ 3: Provokatören sexuellt neutral ...................................................... 37	  

5.1.4	   Alternativ 4: Förundersökning inledd före provokationen påbörjas ................. 38	  

6	   Analys ..................................................................................................................................... 40	  

6.1	   Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte ...................................................................... 40	  
6.2	   Provokativa åtgärder ..................................................................................................... 41	  

6.3	   Provokativa åtgärder i förhållande till kontaktbrottet ................................................... 44	  

Källförteckning ............................................................................................................................ 49	  

Statens offentliga utredningar ................................................................................................ 49	  
Propositioner .......................................................................................................................... 49	  

Rättspraxis .............................................................................................................................. 49	  
Litteratur ................................................................................................................................. 50	  

Övriga rättskällor .................................................................................................................... 50	  
 
 
 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Förkortningar 
  

BrB Brottsbalken 

BRU Beredningen för rättsväsendets utveckling    

Brå Brottsförebyggande rådet  

EKMR Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

 friheterna 

HD Högsta Domstolen 

JO Justitieombudsmannen 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv    

RB Rättegångsbalken 

RF Regeringsformen 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning  

 

 

 

  



5 
 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I dagens expanderande samhälle tar internet en allt större plats i allas vardag och har med sin 

framfart öppnat dörrar av vitt skilda slag. Outsinlig information har blivit åtkomlig via 

sökmotorer, världen har hamnat bara ett knapptryck bort och alla vet hur man använder 

internet. Detta har bland annat medfört att man kan få tag på vem som helst var som helst, 

utan att stiga fram från bakom sin skärm. Likt ett mynt har även internet en baksida och man 

får inte förglömma att även det som tar plats online återspeglar verkligheten. Den öppenhet 

och tillgänglighet som tillkommit med cyberrymdens evolution har även bidragit med en ny 

kontaktyta för vuxna som söker förbindelser med barn och ungdomar i sexuella syften. Vuxna 

kan - anonymt, under annat alias eller sitt riktiga namn - nå ut till barn utan att någon annan 

ser, utan att någon annan får kännedom om den sociala kontakt som utspelas på internet.1 

 

För de utsatta barnen kan det inte alltid vara okomplicerat att skilja fiktion från verklighet när 

någon de chattar med exempelvis utger sig för att vara modefotograf på jakt efter modeller, en 

ny vän med tillgång till stall eller bara ett lyssnande, vänligt öra. Det inträffar inte alltför 

sällan att en sexuell kränkning av något slag kan uppstå vid första kontakten, såsom när en 

vuxen skickar ett fotografi på sitt könsorgan via en chattkonversation. Interaktionen stannar 

ofta av redan i denna fas då barnet utan omsvep tar avstånd från sin plågoande. Kontakten kan 

dock likaledes utvecklas till något mer långvarigt då den vuxne exploaterar barnets 

underordnade ställning och lyckas bygga upp någon form av relation dem emellan. Det kan 

även fortskrida till den grad att den vuxne slutligen vill träffa barnet i verkliga livet i syfte att 

begå andra sexuella handlingar med barnet.2 

  

År 2009 tillkom brottsbestämmelsen kontakt med barn i sexuellt syfte i 6 kap. 10 a § 

brottsbalken (BrB), vilken i talspråk refereras till som groominglagen. Trots lagens tillkomst 

har få gärningspersoner lagförts för brottet. Ett flertal faktorer anses vara bakomliggande 

dagens prekära situation, däribland de rekvisit som måste uppfyllas för att ett kontaktbrott ska 

anses vara begånget men även polismyndighetens möjligheter att faktiskt bekämpa 

brottsligheten. Internets tillgänglighet bidrar paradoxalt med en fördold värld där utomstående 

                                                
1 Prop. 2008/09:149, Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften, s. 5-6. 
2 Brå, Rapport 2013:14, Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte - En uppföljning av tillämpningen av 

lagen från polisanmälningar till domar, s. 63. 
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varken har insyn eller närvaro. Polisen har ett begränsat tidsfönster att agera mot dessa 

gärningspersoner, vilket medför en förhöjd risk att barn ska utsättas för ett grövre sexualbrott 

om barn och vuxen möts i offentliga livet.3 Vad kan polis och åklagare då vidta för åtgärder 

när lagen inte räcker till? 

 

Polis- och åklagarmyndigheterna har till sitt förfogande ett flertal ändamålsenliga och 

brukbara metoder för att motverka och beivra kriminalitet. Utöver de mer allmänna metoderna 

finns även ett antal dolda spanings- och utredningsmetoder ämnade att beivra de mer 

allvarliga eller svårutredda brotten. Dessa metoder och deras relevans varierar från gång till 

gång, men kan komma att omfatta så kallade provokativa åtgärder. Provokativa åtgärder har 

länge varit en omdebatterad men effektiv metod för att bekämpa och utreda allvarlig eller 

svårutredd brottslighet. Provokativa åtgärder kan tillämpas i olika former och vara mer eller 

mindre tillåtna i den praktiska tillämpningen.4 Det har på senare år debatterats om provokativa 

åtgärder bör tillåtas i större grad när det kommer till att bekämpa vissa brott. Exempel på 

sådana brott har föreslagits vara brottsliga gärningar som tar plats över internet, detta i syfte 

att mer effektivt motverka vad som kan ske på internets fördolda sidor.5  

  

Då mesta delen av kontaktbrotten sker över internet skulle det då kunna vara, eller komma bli, 

tillåtet för polis och åklagare att använda sig av provokativa åtgärder för att beivra vuxnas 

kontakt med barn i sexuellt syfte? 

 

1.2 Syfte 
Denna uppsats har för avsikt att granska och försöka utröna vad som utgör de lege lata i första 

hand när det gäller tillåtligheten av provokativa åtgärder i svensk rätt. Denna granskning har i 

andra hand utgjorts av att sådana åtgärder har valts att exemplifieras och prövas i förhållande 

till brottet kontakt med barn i sexuellt syfte, som återfinns i 6 kap. 10 a § brottsbalken (BrB). 

Denna utredning av gällande rätt har skett utifrån antagandet att provokativa åtgärder kan göra 

markant skillnad i den brottsutredande och brottsbekämpande verksamheten för att förhindra 

eller motverka allvarlig och svårutredd brottslighet. Vidare har författaren valt denna 

brottsbestämmelse på grund av den problematik i tillämpningen av lagen som ovan nämnts. I 

                                                
3 Brå 2013:14, s. 60 f. och s. 62. 
4 Se till exempel NJA 2007 s. 1037. 
5 SOU 2010:103, Speciella spaningsmetoder - Slutbetänkande av Polismetodutredningen, s. 126-127. 
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begränsad mån har även en analys de lege ferenda använts för att runda av argumentationen 

som förs i uppsatsen. 

 

1.3 Metod och material 
För att uppfylla syftet med examensuppsatsen har författaren valt att använda sig av en 

rättsvetenskaplig metod. Denna metod har inte någon enhetlig definition men tenderar att ses 

som ett vidare begrepp än exempelvis rättskälleläran eller den juridiska metoden. Relevant 

och centralt för en rättsvetenskaplig metod är att det förs en argumentation kring ett innehåll 

som inte behöver vara begränsad till renodlad juridik, samt där en systematisering och 

strukturering av rätten görs för att besvara de ställda frågeställningarna. Denna metod har 

ansetts aktuell främst då uppsatsen fokuserat på att tolka och argumentera kring vad som 

utgör gällande rätt då det anbekommer provokativa åtgärder i svensk rätt.6 

 

Materialet som använts har varit de traditionella rättskällor som funnits att tillgå, här menat 

lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin, för att fastställa och tolka gällande rätt på de 

områden som har valts att utredas i denna uppsats.7 Uppsatsen har huvudsakligen fokuserat på 

provokativa åtgärders tillåtande i svensk rätt, men även brottet kontakt med barn i sexuellt 

syfte har problematiserats och utretts för att fastställa gällande rätt. På grund av att uppsatsen 

avverkat dessa två områden har materialet och utgångspunkterna sett något olika ut beroende 

på området. 

 

När det specifikt gäller provokativa åtgärder finns det ingen lagreglering i svensk rätt, utan 

förhållningsramen utgörs ytterst av vad som stadgas i Europeiska konventionen för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR), främst artiklarna 6, rätten till 

en rättvis rättegång, och 8, rätten till skydd för privat- och familjeliv. En provokativ åtgärd får 

nämligen inte utgöra ett konventionsbrott mot dessa artiklar och av denna anledning har 

doktrin och prejudikat från Europadomstolen valt att presenteras för att lägga grunden inför 

den diskussion och presentation som därefter följer av svensk praxis, både från Högsta 

domstolen (HD) och Justitieombudsmannen (JO).8 Härtill har relevanta riktlinjer, en 

rättspromemoria från Åklagarmyndigheten samt allmänna rättsprinciper, såsom behovs- och 

                                                
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s. 39, och Sandgren, 2006, Vad är rättsvetenskap, s. 527-

552. 
7 Sandgren, 2007, s. 37. 
8 Se till exempel fallet Teixeira de Castro v Portugal inför Europadomstolen och dess påverkan på svensk praxis 

genom NJA 2007 s. 1037. 
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proportionalitetsprinciperna, studerats och tolkats för att kunna utföra en noggrannare analys 

av rättsläget. Utgångspunkten har varit ställningstagandet att provokativa åtgärder utgör 

effektiva och behövliga polisiära arbetsmetoder vars tillåtlighet kan komma behöva förändras 

och utvecklas i takt med framfarten av moderna brott, såsom kontaktbrottet.9 

 

Gällande brottsbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB har utöver de traditionella rättskällorna, här 

främst lagtext och förarbeten, även en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) samt 

Medierådets statistik om ungdomars medievanor studerats.10 Då denna uppsats författats 

under hösten 2014 har inga rättsfall eller dylikt tillkommit och avgjort frågan om provokativa 

åtgärder är tillåtna för att bekämpa brottet kontakt med barn i sexuellt syfte och härför har 

materialet ej omfattat sådan praxis. Genom att tolka och systematisera tillämpningen av 

brottsbestämmelsens rekvisit har därefter detta återanknutits till resultatet gällande 

provokativa åtgärder i syfte att utreda ifall dessa överlappar och möjliggör att provokativa 

åtgärder är eller kan komma tillåtas som polisiär arbetsmetod gällande kontaktbrottet. 

 

Tidsperioden som materialet omfattar utgör när det gäller praxis för tillåtandet av 

brottsprovokativa åtgärder rättsutvecklingen fram till och med hösten 2014, och gällande 

kontaktbrottet främst det material som presenteras i Brås rapport men även här har senare 

material granskats, även om det i sistnämnda fall varit mer sparsamt på grund av att brottet är 

relativt nytt och utvärderingar av dess tillämpning få. 

  

1.4 Terminologi       
 
1.4.1 Provokativa åtgärder 
Provokativa åtgärder ingår i de särskilda spanings- och utredningsmetoder, även kallat 

okonventionella metoder, vilka står till de brottsbekämpande myndigheternas förfogande när 

det kommer till att avslöja viss brottslighet. Provokativa åtgärder utgör inga lagreglerade 

arbetsmetoder och det finns inte heller någon enhetlig, juridisk definition av vad som 

inkluderas i begreppet.11 En mer allmän definition som dock förekommit i motiven till bland 

andra Polislagen är: 

 
                                                
9 Jmf. med exempelvis SOU 2010:103, s. 127. 
10 Brå 2013:14. Rapporten omfattar bland annat en studie av de polisanmälningar angående kontaktbrottet som 

hade tillkommit mellan åren 2009-2012 resp. Statens medieråd, Rapport Ungar & Medier 2012/13, Fakta om 
barns och ungas användning och upplevelser av media. 

11 SOU 2010:103, s. 123. 
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"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."12 

 

I praxis och litteratur har provokativa åtgärder traditionellt delats upp i bevis- och 

brottsprovokationer.13  

 

1.4.2 Bevisprovokation 
En bevisprovokation innebär att en brottsutredande myndighet provocerar fram bevis för ett 

redan utfört brott.14 Detta kan till exempel ta sig formen av att en civilpolis eller en infiltratör 

provocerar person X att avslöja innehav av illegala varor; såsom narkotika, vapen, 

barnpornografi eller stöldgods. Det kan vidare vara att exempelvis muntligt avslöja tidigare 

brottslighet. Efter bevis har framprovocerats för att påvisa befintlig kriminalitet kan detta 

material därefter användas för att lagföra den avsedda brottsligheten.15 

 

1.4.3 Brottsprovokation 
Brottsprovokation betyder att en brottsutredande myndighet provocerar person X att begå en 

ny brottslig handling.16 En sådan provokativ åtgärd bör medföra frestelse, uppmuntran, 

initiativ eller annan starkare påverkan på en persons agerande. En brottslig handling anses 

således framprovocerad om provokatörens agerande räknas som så handlingspåverkande att 

det är avgörande för de handlingar som därefter företas av en misstänkt individ.17 Exempel på 

brottsprovokationer kan vara att en provokatör erbjuder person X att köpa narkotika och 

därefter anhåller person X för narkotikainnehav.18 

Brottsprovokation kan i sin tur delas upp i riktade kontra icke riktade provokationer. Riktad 

provokation innebär att en provokatör haft direkt kontakt med en misstänkt gärningsperson, 

medan en icke riktad provokation medför att en brottsutredande myndighet inte haft någon 

sådan interaktion. Ett konkret exempel på det sistnämnda kan vara då polisen placerar ut ett 

stödbegärligt fordon i syfte att kunna komma åt organiserad brottslighet.19  

                                                
12 Prop. 1983/84:111, med förslag till polislag m.m., s. 45. 
13 Se bl.a. JO 1997/98 s. 124 och Axberger, Brottsprovokation, s. 51. 
14 SOU 2010:103, s. 124. 
15 SOU 2010:103, s. 114. 
16 SOU 2010:103, s. 124, jmf. även med internationella begrepp som agent provocateur, entrapment och police 

incitement. 
17 SOU 2003:74, Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, s. 145. 
18 JO 1997/98 s. 124. 
19 JO 2000/01 s. 118, Harley Davidson-fallet, och SOU 2003:74, s. 148 f. 
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1.5 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. Det första kapitlet utgörs av en presentation av 

ämnesvalet samt förklaring av vissa definitioner som kommer brukas i uppsatsen. Det andra 

kapitlet granskar kopplingen mellan EKMR och provokativa åtgärder då konventionen sätter 

den yttersta ramen för tillåtandet av denna polisiära arbetsmetod för Europarådets 

medlemsstater. I anknytning till detta presenteras härför hur Europadomstolens praxis 

påverkat och format utvecklingen av svensk praxis. I tredje kapitlet utreds behovet av 

provokativa åtgärder samt vilka förutsättningar som idag styr användandet och tillåtandet av 

metoden, främst gällande brottsprovokationer, i syfte att utreda vad som är gällande rätt. I 

fjärde kapitlet studeras brottsbestämmelsen i 6 kap. 10 a § BrB samt ges en närmare överblick 

av hur brottet ser ut i kriminalstatistiken. I uppsatsens femte kapitel prövas tillåtandet av 

provokativa åtgärder gällande brottet kontakt med barn i sexuellt syfte utifrån den information 

som presenterats i de tidigare kapitlena i uppsatsen. Det sjätte och avslutande kapitlet 

innehåller en sammanfattande analys där arbetet återkopplas till det övergripande syftet och 

slutsatserna presenteras. 

 

  



11 
 

2 Provokativa åtgärder och Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna 

  

2.1 EKMR 
Konventionen kom till under Europarådet och antogs 1950 i Rom i syfte att stärka skyddet 

som tidigare antagits i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. 

Europarådets 47 medlemmar och samtliga EU-medlemsländer har ratificerat konventionen 

och har härmed åtagit sig att skydda och garantera konventionens fri- och rättigheter för alla 

inom sin jurisdiktion.20 Sverige ratificerade konventionen redan 195221, och inkorporerade 

den såsom lag 1 januari 1995.22 Konventionen har erhållit konstitutionell status som ett 

resultat av införandet av en bestämmelse i regeringsformen (RF) vilken klargör att ingen lag 

får meddelas i strid med EKMR.23  

 

Konventionen listar och ämnar skydda de grundläggande friheterna och mänskliga 

rättigheterna såsom rätten till liv, personlig frihet, rättvis rättegång och religionsfrihet, men 

uppställer även förbud mot bland annat tortyr, omänsklig behandling, slaveri och 

diskriminering.24 Det finns dock ingen artikel specifikt ägnad åt tillåtandet eller begränsandet 

av provokativa åtgärder. Istället kan en provokativ åtgärd utförd i en medlemsstat utgöra ett 

konventionsbrott mot de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna som är 

uppställda i konventionen.  

 

Den permanenta Europadomstolen i Strasbourg är det primära kontrollorganet för att granska 

och övervaka efterlevandet av konventionen. Hit kan enskilda vända sig med sina klagomål 

ifall en stat har kränkt dennes rättigheter enligt konventionen. En medlemsstat kan även föra 

talan mot en annan medlemsstat. En fällande dom som följd av ett konventionsbrott är 

bindande och medför att en medlemsstat ska betala skadestånd och/eller exempelvis ändra sin 

författning för att undvika framtida överträdelser.25  

 

                                                
20 Se preambeln till konventionen. 
21 Se bl.a. prop. 1951:165, Godkännande av Sveriges anslutning till Europarådets konvention angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
22 lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna och 2 kap. 19 § regeringsformen. 
23 2 kap. 19 § regeringsformen. 
24 Avdelning I, artiklarna 2, 8, 6, 9 samt 3, 4 och 14 EKMR. 
25 Avdelning II, artiklarna 19, 22 och 33-35 samt artikel 46 EKMR. 
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I praxis från Europadomstolen har främst artikel 6, rätten till en rättvis rättegång, blivit 

föremål för debatt kring huruvida provokativa åtgärder kan anses tillåtna enligt konventionen. 

Även artikel 8, rätten till skydd för privat- och familjeliv, har åberopats som grund för 

eventuellt konventionsbrott i denna fråga. Europadomstolen har i sina domar inte 

huvudsakligen avgjort om en viss provokativ åtgärd i sig bör anses vara tillåten, utan 

domstolen har fokuserat på huruvida ett framprovocerat brott bör lagföras med utgångspunkt i 

individens rättigheter.26 

 

Här nedan presenteras kortfattat den grundläggande problematiken kring dessa 

konventionsartiklar, därefter följer ett par prejudicerande exempel där Europadomstolen har 

prövat tillåtandet av provokativa åtgärder och lagförandet av framprovocerade brott med 

utgångspunkt i artiklarna. 

 

2.1.1 Artikel 6  
Rätten till en rättvis rättegång innebär att varje åtalad individ ska ha rätt till en offentlig och 

rättvis rättegång inom skälig tid samt inför en opartisk domstol. Artikeln uppställer vidare 

vissa generella principer såsom oskyldighetspresumtionen och vissa minimirättigheter; som 

skälig tid till försvar, rätt att förhöra vittnen, rätt till tolk, rätt till rättegångsbiträde och att, 

utan dröjsmål, få veta exakt vad hen står anklagad för.  

 

Denna artikel aktualiseras när det rör provokativa åtgärder då ett konventionsbrott i denna 

fråga skulle kunna vara att en brottsprovokation medfört att man vilselett en individ till sådan 

grad att utgången i en rättegång på förhand blivit avgjord. Detta kan medföra att rättvisan 

anses vara oåterkalleligen undergrävd. Den dolda utredningsmetoden har även ibland ansetts 

utgöra ett motsägelsefullt agerande då en brottsutredande myndighet kan sägas locka fram det 

brott man ämnar förhindra, vilket kan anses ifrågasätta allmänna rättvisehandlingar. 

Sammantaget kan det härmed stå i strid med konventionen att lagföra ett framprovocerat 

brott.27 

  

2.1.2 Artikel 8  
Artikel 8 stipulerar rätten till skydd för privat- och familjeliv. Artikeln innebär att en offentlig 

myndighet inte får ingripa i denna rättighet utan stöd i lag samt fordas att intrånget är påkallat 

                                                
26 Se exempelvis Lüdi v Schweiz, Teixeira de Castro v Portugal, Ramanauskas v Litauen et cetera. 
27 SOU 2010:103, s. 152-154. 
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av samhällelig nödvändighet. Exempelvis måste det finnas ett behov av ett intrång på grund 

av hot mot den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, för att förebygga brott 

eller oordning, skydda hälsa och moral alternativt om ett sådant ingrepp utförs för att skydda 

andra personers fri- och rättigheter.  

 

Denna artikel blir här aktuell då en provokativ åtgärd kan innebära ett integritetsintrång, till 

exempel då en misstänkt genom provokationens utförande tvingas agera eller uttrycka sig 

inför myndigheternas ögon.28    

 

2.2 Europadomstolens praxis 
 
2.2.1 Teixeira de Castro v Portugal29 
I detta fall hade två civilklädda poliser kontaktat en känd smålangare i Portugal och bett att få 

köpa hasch. Smålangaren innehade ingen hasch och kunde ej heller få tag i någon sådan till 

försäljning. Poliserna bad då istället att få köpa heroin, varvid smålangaren hjälpte 

civilpoliserna komma i kontakt med Francisco Teixeira de Castro, som gick med på att 

införskaffa sådan narkotika till försäljning. Vid försäljningen avslöjade de portugisiska 

polisinfiltratörerna sig och Teixeira greps för den olovliga försäljningen. 

  

Teixeira försökte i nationell rätt hävda att det rört sig om en otillåten brottsprovokation som 

utgjorde konventionsbrott mot artikel 6 EKMR, men fick inte medhåll för detta i de nationella 

domstolarna. Han överklagade härför till Europadomstolen som tog upp hans fall sent 

omsider. 

  

Europadomstolen hade först att avgöra om de borde beakta poliserna som undercover agents 

eller agent provocateurs. Skillnaden utgörs av att en undercover agent agerar nästintill passivt 

inför ett stundande brott, emedan en agent provocateur är mer delaktig och provocerar fram 

ett nytt brott. Annorlunda formulerat kan det uttryckas som skillnaden mellan 

bevisprovokation kontra brottsprovokation. Europadomstolen ansåg att civilpolisernas 

upprepade försök och tillika beställning av narkotikan innebar ett uppenbart påverkande på 

den tilltalades agerande, och ansåg härmed att poliserna borde betraktas som agent 

                                                
28 Se fallet Lüdi v Schweiz nedan, och SOU 2010:103, s. 152. 
29 Teixeira de Castro v Portugal, 44/1997/828/1034, dom meddelad den 9 juni 1998. 
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provocateurs. Detta medförde att domstolen även såg brottet som ett resultat av en 

brottsprovokation.30 

  

Gällande tillåtandet av brottsprovokationer uttalade sig domstolen positivt ifråga om 

metodernas existens, men menade samtidigt på att en individs rättigheter inte kan kränkas 

med ensam utgångspunkt i effektivitet eller opportunism. Europadomstolen påpekade att 

samhällsintresset inte kan berättiga användandet av bevis vilka uppkommit som en direkt 

följd av en brottsprovokation utan att detta riskerar åsidosätta rättvisetanken bakom artikel 6 i 

konventionen.31 

  

Det faktum att poliserna fått leta upp tänkbara brottslingar med två skilda beställningar, att 

Teixeira fått införskaffa narkotikan inför försäljningen samt att det inte fanns någon pågående 

förundersökning mot Teixeira gjorde att Europadomstolen vidare fann att det inte gick att slå 

fast huruvida brottet hade begåtts även utan polisens inblandning. Den sammantagna 

bedömningen var att Teixeiras ställning påverkats såpass negativt innan rättegången att denne 

inte fått en möjlighet till en rättvis rättegång. Domstolen ansåg härmed att det var ett 

konventionsbrott mot artikel 6. Motsatta hänsyn hindrade att ändamålet helgade medlen, trots 

brottets synbara allvar, och Teixeira medgavs påföljdseftergift.32 

   

Slutsatserna i målet ter sig klara, men är samtidigt beroende av de specifika omständigheterna 

i fallet varvid det kan ifrågasättas exakt hur starkt prejudikatvärde domen bör ha. Det verkar 

till exempel ändå som att domstolen indikerar att utkrävandet av straffrättsligt ansvar för ett 

framprovocerat brott skulle kunna vara legitimt i de fall rekvisiten för en tillåten 

brottsprovokation är uppfyllda, men domstolen klargör inte exakt hur detta skulle kunna gå 

till.33   

  

Keir Starmer34 med kollegor har ur denna dom tolkat det som att Europadomstolen gör en 

tydlig distinktion mellan tillåtandet av provokationer vilka utförs av en så kallad agent 

provocateur, där alltså provokationen skapar en brottslig vilja, och provokationer vilka har sin 
                                                
30 38 §, Teixeira de Castro v Portugal. 
31 36 §, Teixeira de Castro v Portugal. Detta stöds även av domsluten i 49 §, Vaniane v Ryssland, dom från 15 

december 2005, och 66-68 §§, Ramanauskas v Litauen, dom från 5 februari 2008. 
32 39 §, Teixeira de Castro v Portugal. 
33 Jmf. bl.a. Lundqvists slutsatser i dennes artikel i SvJT 1999, Polisprovokation och bevisförbud, s. 903-911, s. 

907. 
34 Brittisk försvarsadvokat med inriktning på mänskliga rättigheter, han var tidigare Director of Public 

Prosecutions och Head of the Crown Prosecution Service i England och Wales. 
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grund i en redan existerande predisposition för brottslighet.35 Ulf Lundqvist, jur dr och docent 

i processrätt, stödjer denna slutsats och anser att man av rättsfallet härför kan summera att en 

nationell domstol inte får använda sig av bevisning som provocerats fram med hjälp av 

brottsprovokationer. Därtill menar Lundqvist att denna dom klargör att en otillåten 

provokation kan bemötas med ett förbud mot att lagföra det framprovocerade brottet 

överhuvudtaget.36 Petter Asp, professor i straffrätt, har till viss del motsatt sig Lundqvists 

tolkning av Teixeira-målet. Asp framhåller istället vikten av att domstolarna gör en 

helhetsbedömning och att rätten till en rättvis rättegång ska avgöras i ljuset av denna 

bedömning. Lundqvists tolkning blir enligt Asp för långtgående då Teixeiras prejudikatvärde 

kan ifrågasättas utifrån omständigheterna vilka kan komma variera markant i olika fall. Asp 

anser även att det ska finnas möjlighet att lagföra ett framprovocerat brott under förutsättning 

att den provokativa åtgärden inte utgör ett hot mot rättvisan i det specifika fallet.37 

 

2.2.2 Lüdi v Schweiz38 
I detta rättsfall hade polisen i Bern blivit informerad om att Ludvig Lüdi, en privatperson 

tidigare fälld för brott, hade en intention att inhandla fem kilo kokain i Schweiz. I syfte att få 

reda på mer om detta misstänkta brott tillät en domare att den schweiziska polisen utförde 

dold spanings- och utredningsverksamhet mot Lüdi. En polisman agerade bland annat 

infiltratör och potentiell köpare av narkotikan. Denna provokativa åtgärd utmynnade i att Lüdi 

hade erbjudit polismannen att köpa två kilo kokain för 200 000 francs. I direkt anslutning till 

detta arresterades Lüdi för brottet. 

 

I rättegångarna inför nationell domstol hölls polismannens identitet anonym då domstolen 

ansåg att telefonavlyssningar samt polisens rapporter utgjorde tillräckligt med material för att 

bevisa Lüdis skuld. Vidare hölls polismannens identitet anonym för att polismyndigheten ville 

fortsätta använda den anställde i annan infiltrationsverksamhet. Som resultat kunde inte 

polismannen kallas som vittne och försvaret fick härmed ingen möjlighet att höra vittnet. Lüdi 

dömdes till tre års fängelse för sitt brott, vilket senare minskades till 18 månader. 

 

Lüdi överklagade till Europadomstolen. Lüdi ansåg att hans rättigheter hade åsidosatts när det 

gällde artikel 8 och artikel 6 EKMR då telefonavlyssningen inte skett på rätt sätt, att 

                                                
35 Starmer, Strange, Whitaker, Criminal Justice, Police Powers and Human Rights, s. 201-202. 
36 Lundqvist, s. 910. 
37 Asp, Straffansvar vid brottsprovokationer, s. 220 och s. 223 f. 
38 Lüdi v Switzerland, dom från 15 juni 1991, Series A no. 238. 
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polismannens inblandning rörde sig om en otillåten brottsprovokation och hemlighållandet av 

polisens identitet undergrävt hans rätt till en rättvis rättegång. 

 

Europadomstolen ansåg inte att det hade varit ett konventionsbrott mot artikel 8 och anförde 

som skäl att det måste ansetts bevisat att Lüdi var kriminellt betingad och härför som 

kriminell måste ha kunnat förvänta sig att en polisinfiltratör någon dag skulle komma 

motarbeta honom. En bevisad predisposition för brottslighet verkar härmed klargöra någon 

form av lägsta gräns när det gäller att avgöra om en provokativ åtgärd varit tillåten utifrån 

kriteriet att den brottsutredande myndigheten inte får skapa en brottslig vilja hos en misstänkt 

individ. Det ter sig dock som en självklarhet att en sådan bedömning måste ske med 

urskillning för att inte riskera att polis och åklagares agerande utgör maktmissbruk eller 

skuldbelägger oskyldiga utan prövning.39 

 

Då det gällde frågan om provokationen utgjort ett eventuellt konventionsbrott mot artikel 6 

ansåg Europadomstolen att hemlighållandet av polisinfiltratörens identitet hade medfört att 

klaganden inte haft möjlighet att utreda till vilken grad provokationen påverkat klagandens 

ageranden.40 I ljuset av detta blev det relevant att avgöra om rättegången i helhet varit rättvis. 

Europadomstolen ansåg att polisens rapporter inte ensamt varit avgörande, men ändå påverkat 

hur de nationella domstolarna nått sina avgöranden.41 Den schweiziska domstolens beslut att 

inte undanröja polisens identitet på grund av vikten av att inte låta sådan information komma 

ut, var inte ett godtagbart skäl enligt Europadomstolen. Istället dömde sistnämnda instans att 

det fanns andra metoder att låta klaganden få höra polisen som vittne utan att röja dennes 

identitet, varvid det här kom att röra sig om ett konventionsbrott mot artikel 6. Utifrån dessa 

processuella aspekter hade klagandens möjlighet till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen 

undergrävd.42  

 

Som i Teixeira verkar däremot de straffrättsliga aspekterna av polisinfiltratörernas operation 

inte klart avgöras i Lüdi. Domstolen väljer att fokusera på processuella grunder som utgörs av 

en prövning om klaganden främst fått en rättvis rättegång i målet. Huruvida polismännens 

agerande var giltigt prövas inte straffrättsligt, och en sådan bedömning kan därför bero på 

andra omständigheter än de som prövas här. Sambandet mellan process- och straffrätt 
                                                
39 40 §, Lüdi v Schweiz. 
40 42 §, Lüdi v Schweiz. 
41 46 §, Lüdi v Schweiz. 
42 49-50 §§, Lüdi v Schweiz. 
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gällande den provokativa åtgärden kan ses som outredd i sammanhanget.43 Även om 

gränsdragningen förblir svår verkar brottsprovokationen i Lüdi vara tillåten eftersom den skett 

som ett led i en förundersökning redan riktad mot klaganden. Lundqvist har tolkat detta som 

att medföra att provokativa åtgärder är tillåtna i brottsutredande syfte, men inte i ett 

brottsförebyggande syfte. Bedömningen huruvida den misstänkte hade begått ett brott även 

annars faller, enligt Lundqvist, under ett hypotetiskt prov som stödjer sig på detta 

brottsutredande syfte. Lundqvist vill härmed framhävda poängen av att provokativa åtgärder, 

och i förlängningen polisens syfte, bör vara att utreda brott istället för att i en vidare mening 

bekämpa brottslighet.44 

  

2.3 Utvecklingen av svensk praxis i ljuset av Europadomstolens praxis 
De brottsutredande myndigheterna har använt dolda spanings- och utredningsmetoder, vilket 

inbegriper provokativa åtgärder, i årtionden och som ett naturligt led i en rättsstats utveckling 

har även praxis kring provokativa åtgärder utvecklats med juridiken.45 Högsta domstolens 

(HD) tolkning av vad som ska och bör tillåtas när det kommer till denna polisiära arbetsmetod 

har genom åren genomgått omvälvande förändringar och resultatet av denna progression ska 

presenteras här. 

 

Före den uppmärksammade domen kom i Teixeira de Castro v Portugal dömde HD i några då 

prejudicerande fall att provokativa åtgärder där någon förmås begå ett brott inte borde inverka 

på den brottsliga gärningens straffbarhet. HD ansåg således att ett framprovocerat brott inte 

borde medföra straffrihet utan borde bedömas som ett brott likt alla andra oavsett den 

bakomliggande polisiära arbetsmetoden. Dock öppnade domstolen för möjligheten att kunna 

aktualisera en eventuell strafflindring beroende på omständigheterna från fall till fall. 

Exempel på detta skulle kunna vara om polisen använder uppenbart otillbörliga metoder, 

såsom att själv delta i en viss brottslig handling och härigenom väcker en brottslig vilja hos en 

annan individ.46  

 

Fallet Teixeira visade sig vara en vändpunkt för hur provokativa åtgärder bör tolkas på 

nationell nivå. Då Europadomstolen poängterade att en sådan åtgärd kan utgöra 

konventionsbrott mot EKMR och de däri stadgade rättigheterna, specifikt rätten till en rättvis 
                                                
43 Lundqvist, s. 907. 
44 Lundqvist, s. 907-908. 
45 SOU 2010:103, s. 126. 
46 NJA 1985 s. 544 och NJA 1989 s. 498. 
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rättegång, fick medlemsstaterna skärskåda sina tidigare ståndpunkter. I sin praxis började HD 

härför utveckla den nationella tolkningen för vad som borde tillåtas i den brottsutredande 

verksamheten och lagförandet av brottsprovokativa åtgärder blev som en naturlig följd 

begränsat för att överensstämma med Europadomstolens praxis, till exempel i de fall en 

rättegång på förhand anses avgjord som följd av ett framprovocerat brott.47 

 

HD har på senare år bland annat framfört förslagen att tillämpa 29 kap. 5 och 6 §§ 

brottsbalken (BrB) till stöd för eftergift eller lindring av påföljd på grund av en otillåten 

brottsprovokation.48 Strafflindring kan tillkomma ifall det vid brottets straffmätning bör och 

kan beaktas om exempelvis den tilltalade drabbats av allvarlig kroppsskada, frivilligt angivit 

sig, sökt förebygga eller avhjälpa brottet alternativt om någon annan omständighet föreligger 

som påkallar ett lägre straff.49 Påföljdseftergift innebär att det ej döms till påföljd för det 

begångna brottet. Eftergiften kan aktualiseras vid samma skäl som är gällande för 

strafflindring samt om det är uppenbart oskäligt att någon döms till påföljd.50 Båda alternativ 

fordrar som synes en fällande dom, vilket ter sig något kontrasterande då en brottsprovokation 

enligt samma argument inte bör kunna lagföras. I doktrin har det debatterats ifall dessa 

utvägar utgör reella möjligheter då det innebär att domstolen inte funnit skäl att anse att rätten 

till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd, men ändå har funnit skäl att meddela 

eftergift eller strafflindring.51 

 

HD har härför klarlagt rättsläget för två andra utvägar vilka inte kräver en fällande dom; 

antingen att avvisa ett åtal eller att lämna ett åtal utan bifall. Ett avvisande skulle se på en 

brottsprovokation som ett rättegångshinder, medan det skulle utgöra en bristande materiell 

straffbetingelse om domstolen väljer att lämna ett åtal utan bifall. När det gäller att eventuellt 

se det som ett rättegångshinder har Europadomstolens praxis betonat bevisningens tillåtlighet, 

vilket dock inte kan sägas rimma väl med den fria bevisföring vi har i Sverige.52 

Europadomstolens eventuella förbud mot att lagföra brottsprovokationer bör härmed inte 

härledas till ett bevisförbud, då en sådan slutsats inte är överensstämmande med den 

principiella bevisrätten som råder enligt svensk lag. Istället aktualiseras den andra utvägen 

eftersom en gärning kan utgöra en brottslig handling, men ansvar för denna handling inte 
                                                
47 Se exempelvis NJA 2007 s. 1037. 
48 Se exempelvis NJA 2009 s. 475 I och II, NJA 2007 s. 1037. 
49 29 kap. 5 § brottsbalken. 
50 29 kap. 6 § brottsbalken. 
51 Asp, SvJT 2008 s. 779-784, Om brottsprovokation och dess betydelse för den provocerades ansvar, s. 786. 
52 Jämför 36 §, Teixeira de Castro v Portugal, och 35 kap. 1 § RB. 
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utdöms då det saknas en bristande materiell straffbetingelse, här utgjord av en otillåten 

brottsprovokation. För att överensstämma med Europadomstolens praxis och svensk rätt, har 

HD härmed således bedömt att en brottsprovokation ska kunna anses utgöra en bristande 

materiell straffbetingelse och därför ska ett åtal baserat på ett framprovocerat brott lämnas 

utan bifall.53  

 

När det gäller brottsprovokationer är dock inte alltid svaret så simpelt att det rakt av kan 

bedömas såsom oförtjänt att lagföras. I en resningsansökan till HD hade till exempel 

klaganden olovligen tagit befattning med en betydlig mängd heroin och olovligen i 

överlåtelsesyfte innehaft och transporterat narkotikan. Det framkom först efter dom i tingsrätt 

(TR) och hovrätt (HovR) att en polisoperation utförts för att få bort den aktuella narkotikan 

från marknaden och det var på grund av denna operation som klaganden kunde infångas. Det 

framkom dock att klaganden själv tagit den initiala kontakten med en polisinfiltratör, dock 

omedveten om infiltratörens sanna status, i syfte att sälja narkotika till denne. Polisen hade då 

redan haft spaning på individen och knutit honom till tidigare narkotikainnehav. Den 

sammantagna bilden utgjorde, enligt HD, grund för att anse att det var en tillåten provokativ 

åtgärd och att det förelåg omständigheter som talade för att brottet hade skett även utan 

polisiär inverkan. Av denna anledning fann domstolen inte skäl för att bevilja 

resningsansökan.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 NJA 2007 s. 1037, s. 1058-1059. 
54 NJA 2009 s. 475 II, s. 484, jmf. med exempelvis Lüdi v Schweiz. 
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3 Förutsättningar för att tillåta provokativa åtgärder som 
polisiär arbetsmetod 

 

3.1 Behovet av provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod 
De provokativa åtgärderna har tillkommit då vissa brott har visat sig vara svåra att upptäcka 

eller bevisa medan det samtidigt föreligger ett kriminalpolitiskt behov av att lagföra desamma 

då brotten exempelvis är allvarliga. En provokativ åtgärd får inte vidtas som inital metod i en 

brottsutredning, utan först i ett stadie då det klargjorts att andra spaningsmetoder eller 

liknande utredning prövats utan framgång. Det finns ingen uttömmande lista på vilka åtgärder 

som är tillåtna eller emot vilka brott som provokationer ska och bör tillåtas i dagens 

rättssamhälle, men myndigheterna vidtar provokativa åtgärder främst mot gärningar där det 

inte finns något utpekat brottsoffer, som vid vapen- eller narkotikabrott, brott där brottsoffret 

finner skäl att inte anmäla den brottsliga handlingen, exempelvis utpressning, men även vid 

annan organiserad brottslighet eller vid köp- och säljsituationer av stulna objekt, såsom 

återköp av stulna, värdefulla konstverk.55 I den brottsbekämpande verksamheten anser 

myndigheterna härför att provokativa åtgärder är av mycket stor betydelse, särskilt mot 

allvarlig och/eller organiserad brottslighet.56 

 

År 2007 tillsatte dåvarande regering en utredning i syfte att överväga vissa straffprocessuella 

och polisrättsliga frågor gällande de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och 

utredningsverksamhet. Denna utredning kom att kallas för Polismetodutredningen. I 

Polismetodutredningens slutbetänkande från 2010 drogs slutsatsen att behovet av att tillåta 

provokativa åtgärder idag är av sådan övervägande karaktär att det bevisligen i vissa fall är 

moraliskt godtagbart att vidta sådana åtgärder, men att detta på inget vis skulle medföra att 

rättstillämparna bör få fria tyglar att fatta sådana beslut. Utredningen påpekade att 

arbetsmetoden har visat sig användbar i bekämpandet av allvarlig och svårutredd brottslighet 

men att detta effektivitetsskäl inte i sig utgör tillräcklig anledning för att 

myndighetsutövningar av detta slag ska få åsidosätta en individs rättsintegritet.57  

 

Kongruent med tolkningen av Europadomstolens praxis och HD:s påföljande domar, fann 

Polismetodutredningens slutbetänkande att det vid vissa provokativa åtgärder, vilka utgörs av 

att ett nytt brott provoceras fram, inte finns något behov av att lagföra dessa, utan att 
                                                
55 SOU 2003:74, s. 114-115 och s. 118. 
56 SOU 2003:74, s. 136. 
57 SOU 2010:103, s. 123. 
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rättstillämparen istället kan använda resultatet för att bevisa tidigare begången brottslighet 

eller en misstänkt individs kriminella disposition.58 Detta medför dock inte att den som begår 

en brottslig gärning som följd av en brottsprovokation helt ska gå fri från ansvar. Då de 

provokativa åtgärderna inte är reglerade i lag uppkommer viss godtycklighet i bedömningen 

och gränsdragningsproblem blir en naturlig följd och konstant källa för kritik inom 

rättstillämpningen. Det föreligger vidare ett par allmänna förutsättningar som vägleder och 

klargör när en brottsprovokation ska räknas som tillåten, vilket möjliggör att även dessa 

provokationer kan och får lagföras. Dessa förutsättningar kommer presenteras i 

framställningen nedan. 

 

I Polismetodutredningen påpekades även att tillåtandet av provokativa åtgärder kan komma 

utvidgas på grund av ett ökat behov av sådana metoder i rättstillämpningen. Ett område som 

utredningen här pekade på var försäljning av illegala varor över internet. Utredningen 

föreslog att det bör vara tillåtet för en provokatör att utge sig för att vara en intresserad köpare 

av sådana varor. Typfall på sådana varor angavs i utredningen vara vapen, barnpornografi, 

narkotika och läkemedel.59  

 

Det har ifrågasatts om inte det oklara rättsläget när det gäller tolkningen av tillåtna och 

otillåtna provokativa åtgärder medför ett behov av lagreglering på området. Både JO och 

Polismetodutredningens slutbetänkande har medhållit i detta och framfört sina åsikter att det 

bör ses över om provokativa åtgärder ska regleras i lag för att tillförsäkra en miniminivå av 

rättssäkerhet vid den praktiska tillämpningen.60 Då denna uppsats under hösten 2014 författas 

har inget förslag godtagits för att föra in provokativa åtgärder i lag och rättsläget förblir 

oklart. Uppsatsen kommer återkomma till denna fråga längre fram och belysa vilka 

förutsättningar som aktualiserar en tillåten provokation, vilken problematik som kan uppstå, 

samt hur detta kan knytas till brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. 

 

3.2 Tillåtna bevisprovokationer och otillåtna brottsprovokationer 
Som nämnts inledningsvis delas provokativa åtgärder traditionellt upp i bevis- och 

brottsprovokationer. I bland annat praxis och förarbeten görs vidare en distinktion mellan 

                                                
58 SOU 2010:103, s. 153. 
59 SOU 2010:103, s. 127. 
60 SOU 2010:103, s. 22 och JO 2008/09 s. 156. 
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tillåtna bevisprovokationer och otillåtna brottsprovokationer.61 Detta innebär att en tillåten 

bevisprovokation kan och bör lagföras, men diametralt motsatt brukar ett framprovocerat brott 

inte kunna lagföras då det varit ett resultat av en brottsprovokation. Detta är dock en regel 

med vissa specifika undantag i den praktiska verksamheten vilka presenteras nedan.62  

 

Gränsdragningen mellan bevis- och brottsprovokation är inte alltid heller så enkel och en och 

samma åtgärd kan i praktiken innebära båda former.63 Skolexemplet är att en civilpolis frågar 

person X om denne innehar narkotika och är villig att sälja. Skulle person X då visa upp 

narkotika i sin besittning samt utlova den till försäljning uppstår både bevisprovokation 

gällande innehavet men det kan även vara brottsprovokation gällande överlåtelsen. 

Provokativa åtgärder av detta slag kan bedömas som tillåtna operationer beroende på övriga 

omständigheter i ärendet.64  

 

För att utgöra en tillåten provokation ska åtgärden, oavsett om den räknas såsom bevis- eller 

brottsprovokation, generellt utgöra en objektivt neutral påverkan på en misstänkt och härmed 

inte medföra någon osedvanlig frestelse för den misstänktes potentiella agerande. Den 

brottsliga handlingen som härleder sig från provokationen ska, som även nämnts tidigare, vara 

ett resultat av en redan inneboende kriminell vilja och denna vilja ska inte skapas genom 

provokatörens inblandning.65 Den vida definition som gavs i inledningen av vad som utgör en 

provokativ åtgärd tydliggör att det inte är en provokativ åtgärd att provokatören förhåller sig 

neutral till ett agerande eller uttalande som en misstänkt individ själv initierar.66 Exempelvis 

anses det inte vara en provokativ åtgärd om en polis underlåter att agera inför ett förestående 

brott, så kallad interimistisk passivitet, i syfte att nå optimal effekt med ett polisingripande. 

En allmän förutsättning för att en verksamhet ska räknas som en provokativ åtgärd är härmed 

att det finns en provokatör, vilken skulle kunna vara en civilpolis men även en utomstående 

infiltratör.67   

 

                                                
61 SOU 2010:103, s. 113-115. 
62 SOU 2010:103, s. 146. 
63 Axberger, Brottsprovokation, s. 51, Asp, Straffansvar vid brottsprovokationer, s. 205 f. 
64 SOU 2003:74, s. 15. 
65 SOU 2003:74, s. 152. Jmf. även med agent provocateurs och Lüdi v Schweiz under 2.2.2 i uppsatsen. 
66 Se t.ex. SOU 2003:74 s. 113, s. 130, prop. 1983/84:111 s. 45, JO 2000/01 s. 132. 
67 Se exempelvis SOU 2003:74, s. 113, s. 130, prop. 1983/84:111 s. 45 eller JO 2000/01 s. 132. 
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3.3 Förhållningsram för polis och åklagare 
Processen för provokativa åtgärder vilka vidtas av polis- och åklagarmyndigheterna ser i regel 

ut på följande sätt. I utredningsfasen av ett brott ska polis och åklagare göra en 

helhetsbedömning av utredningen för att avgöra ifall provokativa åtgärder kan aktualiseras.68 

JO har behandlat frågan gällande vilken av dessa myndigheter som har mandat att besluta om 

provokativa åtgärder. Kanske den mest grundläggande förutsättningen för att tillåta 

provokativa åtgärder är att det rör sig om ett allvarligt brott. Härför menar JO på att det blir 

uteslutet att tillåta provokativa åtgärder i en förundersökning om brott av enkel beskaffenhet, 

således brott där polismyndigheten agerar förundersökningsledare.69 Ipso facto; beslutet om 

att utföra provokativa åtgärder ska fattas av en åklagare under en pågående förundersökning. 

Detta kan vidare tolkas som att en provokativ åtgärd ska utgöra en brottsutredande åtgärd och 

får inte ha en allmänt brottsförebyggande karaktär.70 När det har beslutats om att provokativa 

åtgärder ska användas kommer polisen att upprätta en operationsplan vilken fungerar som en 

förhållningsram för polisens operatörer. Operationen i fråga leds av en hanterare och under 

själva förloppet upprätthåller polisen löpande kontakt med Åklagarmyndigheten om 

ingripandet.71  

  

Då provokativa åtgärder inte utgör lagreglerade arbetsmetoder, utan istället grundas på vissa 

allmänna rättsprinciper, såsom proportionalitets- och behovsprinciperna, och praxis inom 

straffrätten, fordras en stringent kontroll av åtgärdernas utformning vilket medför att 

åtgärderna ska användas med största restriktivitet samt vidtagas med urskillning.72 

Exempelvis måste åklagare och polis vara försiktiga i verksamheten för att undvika eventuell 

kollision med andra staffbestämmelser eller annan författning, såsom att en provokatör kan 

göra sig skyldig till anstiftan av brott.73 Det finns även ett generellt krav på att 

dokumentationen gällande provokativa åtgärder ska vara noggrann. Detta har bäring ur en 

kontrollsynpunkt då dokumentationen ska ge en rättvis bild av händelseförloppet. Detta 

skyddar i sin tur både den enskildes rättsintegritet men kan även ligga till grund för polis och 

åklagares bedömning om åtgärderna varit befogade eller inte.74 När det gäller åklagarens 

formella hantering, således angående beslutsnivå, beslutsunderlag, genomförande eller 

                                                
68 SOU 2010:103, s. 126-127. 
69 Jmf. 23 kap. 3 § RB. 
70 JO 1997/98 s. 130 f., JO 2000/01 s. 134. 
71 SOU 2010:103, s. 126-127.     
72 JO 2000/01 s. 132, se även mer i Riksåklagarens riktlinjer (RåR) 2007:1. 
73 SOU 2010:103, s. 123. 
74 Jmf. 23 kap. 21 § RB och förundersökningskungörelsen (1947:948), JO 1997/98 s. 132. 
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dokumentation, finns inget konkret att finna i lag varvid Riksåklagaren upprättat riktlinjer i 

syfte att främja en enhetlig och rättssäker tillämpning.75 Detta behov av kontroll och någon 

sorts styrmoment får större betydelse när det gäller brottsprovokationer än bevisprovokationer 

då det generellt inte anses kontroversiellt att polisen får provocera fram bevisning för ett 

redan begånget brott. Motsatsvis blir det viktigt att ha vägledande principer för begränsandet 

och tillåtandet av brottsprovokationer.76  

 

3.4 Allmänna förutsättningar specifikt gällande brottsprovokationer 
Trots vad som tidigare stadgats om att brottsprovokationer i stort räknas som otillåtna 

åtgärder är detta en regel med i vart fall teoretiska undantag. I rättstillämpningen har det 

utvecklats några allmänna förutsättningar för när och hur en brottsprovokation ska kunna 

anses tillåten och vad det kan få för straffrättsliga följder.77 Åklagarmyndigheten har 

sammanställt dessa förutsättningar i en rättspromemoria, och de utgörs av att: behovs- och 

proportionalitetsprinciperna ska beaktas, det är inte tillåtet att provocera någon att begå ett 

brott som denne i annat fall inte själv hade begått, det ska föreligga en stark misstanke om 

brott, och provokativa åtgärder får enbart användas för att avslöja allvarlig brottslighet.78 

 

3.4.1 Behovs- och proportionalitsprinciperna ska beaktas 
Behovs- och proportionalitetsprinciperna är allmänna rättsprinciper, men återfinns även i 

lagtext, och ska iakttas vid all form av myndighetsingripanden. Dessa principer återfinns 

bland annat i 8 § polislagen (1984:387) och i rättegångsbalken (RB), men är på intet sätt 

begränsat till nämnda författningar. De övriga förutsättningar som här listas för att tillåta 

brottsprovokativa åtgärder är ytterst avhängiga dessa båda principer.79 

 

Allmänt för polismyndigheterna innebär behovsprincipen att polisen enbart får ingripa då det 

är nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande eller undanröjande. Här kan 

det även bli relevant att jämföra vad som gäller för åklagare med flera när det kommer till att 

styra tillåtandet av straffprocessuella tvångsmedel enligt 24-28 kap. RB. Här medför den att 

en myndighet inte får besluta om personella tvångsingripanden - häktning, övervakning, 

reseförbud eller anmälningsskyldighet - om det inte föreligger ett påtagligt behov för att en 

                                                
75 Åklagarmyndigheten, Rättspromemoria 2007:4, Provokativa åtgärder, s. 6, och RåR 2007:1. 
76 SOU 2010:103, s. 127. 
77 Se t.ex. NJA 1953 s. 582 (Kejne-affären).  
78 RättsPM 2007:4, s. 7. Förutsättningarna reflekteras även i SOU 2010:103, s. 129-130. 
79 Berggren, Munck, Polislagen, s. 60 ff. 
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sådan åtgärd vidtas samt att en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig för att tillgodose 

behovet.80 Oavsett hur ett ingripande eller en åtgärd tar sig form ska den dock vara 

ändamålsenlig, härmed menat att den ska leda till ett avsett resultat, för att räknas såsom 

nödvändig. En åtgärd faller exempelvis inte under behovsprincipen om den enbart utförs för 

att underlätta en myndighets arbete.81 När det anbelangar provokativa åtgärder innebär detta 

sammanfattningsvis att en åtgärd enbart kan anses vara tillåten och behövlig enligt denna 

princip om mindre ingripande metoder inte ansetts adekvata eller visat sig vara otillräckliga. I 

förlängningen innebär detta att ett resultat från en provokativ åtgärd ska vara ändamålsenligt, 

vilket betyder att ett ingripande eller en åtgärd i förväg måste antas vara användbar och 

avgörande för och i en brottsutredning.82 Så fort syftet med en åtgärd eller ett ingripande 

uppfyllts eller om en åtgärd eller ingripande visat sig vara resultatlöst ska åtgärden avslutas, 

eftersom behovet för det vidtagna ingripandet härmed upphör.83 

 

Proportionalitetsprincipen inbegriper att de olägenheter eller skador som bland annat ett 

tvångsmedel eller ett polisingripande kan medföra inte ska stå i missförhållande till 

ingripandets syfte. Vad som här ska prövas är ingripandets nödvändighet, lämplighet och 

proportionalitet i strikt mening (stricto sensu), med det sistnämnda menat en balansering av 

aktuella omständigheter i ett specifikt fall.84 Det är här de enskildas intressen som ska skyddas 

gentemot det allmännas önskan.85 Principen ska beaktas från fall till fall. När det gäller de 

tvångsmedel som stadgas i RB gäller härmed att ett sådant ingripande inte bör utföras om 

åtgärden i sig inte står i rimlig proportion till vad som står att vinna med dess utförande.86 

Specifikt gällande provokativa åtgärder blir denna princip tillämplig exempelvis då en 

polismyndighet ämnar använda sig av en provokation gentemot en mindre grupp individer där 

misstanken inte kan riktas mot en särskild individ. I sådana fall måste risken att utsätta en 

oskyldig för en kränkning vägas mot de mål man ämnar nå med åtgärdens utförande. 

Proportionalitet blir även avgörande vid bedömningar om det är tillåtet att utföra provokativa 

åtgärder gentemot seriebrottslighet där varje enskilt brott i sig inte utgör ett allvarligt brott.87 

                                                
80 Jmf. exmpelvis 25 kap. 1 § RB. 
81 Se exempelvis SOU 1984:54, Tvångsmedel, anonymitet, integritet, s. 77 ff. 
82 SOU 2010:103, s. 163 och JO 2000/01 s. 132. 
83 SOU 1984:54, s. 77 ff. 
84 Se bl.a. Möell, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 117. 
85 SOU 2010:29, Legalitet, objektivitet och proportionalitet, s. 181. 
86 Se exempelvis JO 2008/09 s. 113. 
87 SOU 2010:103, s. 163 f. 
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Proportionalitetsprincipen förkroppsligar sammanlagt vissa rättviseideal som till viss grad kan 

sägas stå i opposition till kriminaliseringens krav på effektivitet, delvis den 

gärningspreventiva verkan.88 

 

Det kan kortfattat inflikas att inte enbart brottsprovokationer utan även bevisprovokationer 

regleras av dessa två allmänna rättsprinciper.89 

 

3.4.2 Det är inte tillåtet att provocera någon att begå ett brott som denne i 
annat fall inte själv hade begått 

Detta rekvisit är flagrant infört i svensk rätt som följd av Europadomstolens avgöranden i 

Teixeira de Castro och Lüdi.  Rekvisitet innebär att ett brott får framprovoceras av 

myndigheterna bara ifall brottet i sig ändå hade begåtts, fast vid en annan tidpunkt, möjligen 

på annan plats eller med andra personer. Det är nära kopplat till kravet på att polisen inte får 

framprovocera den individuella brottsliga viljan, utan enbart den brottsliga handlingen varvid 

en sådan vilja manifesteras. Rekvisitet förutsätter således att brottslighet redan föreligger eller 

att en individ innehar en sådan brottslig vilja att det bara är en tidsfråga innan den 

manifesterar sig i ett fullbordat brott. Det medför vidare att en provokation ska vara objektivt 

neutral i förhållande till den misstänkte och får härmed inte medföra någon osedvanlig 

frestelse på dennes agerande.90 

 

Vid tillämpningen av detta rekvisit uppstår en komplicerad gränsdragning i den praktiska 

tolkningen av olika fall. Hur bevisar man, subjektivt och objektivt, att en brottslig handling 

hade begåtts även om en brottsprovokation inte hade vidtagits? Denna frågeställning har inget 

uppenbart, entydigt svar och fordrar att frågeställaren, beroende på omständigheterna, drar 

slutsatser baserade på helt eller delvis hypotetiska framtidsaspekter. Låt oss förtydliga detta 

påstående med ett exempel där en provokatör tar kontakt med person X i syfte att köpa 

narkotika. Om person X innehar narkotika till försäljning har ingen brottsprovokation skett, 

men vad om person X inte innehar narkotika men kan vara villig att införskaffa för 

försäljning? Hade person X tänkt införskaffa narkotikan i annat fall eller är detta ett direkt 

resultat av provokatörens inblandning?91 

 

                                                
88 Asp m.fl, Kriminalrättens grunder, s. 51 f. 
89 SOU 2010:103, s. 157. 
90 Teixiera de Castro v Portugal, Lüdi v Schweiz, NJA 2007 s. 1037, och SOU 2003:74, s. 152 f. 
91 SOU 2003:74, s. 155. 
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Relevant för denna debatt är vidare huruvida det är förenligt med polismyndighetens 

brottsförebyggande uppdrag om man förmår någon att begå ett brott.92 JO har besvarat denna 

fråga och ansett att dessa principer inte krockar eftersom syftet med en provokativ åtgärd kan 

vara att förhindra framtida brott samt kan det fordras för att säkra bevisning i en utredning.93 

 

3.4.3 Det ska föreligga en stark misstanke om brott 
Det går inte att explicit fastställa hur stark en misstanke måste vara för att aktualisera 

vidtagandet av provokativa åtgärder. Ett riktmärke finns dock i vad som stadgats tidigare, 

nämligen att en förundersökning ska vara inledd mot en misstänkt innan myndigheterna alls 

kan fundera på att vidta provokativa åtgärder. Finns ingen förundersökning i aktivt skede kan 

det inte heller föreligga en stark misstanke mot någon individ.94   

 

Detta rekvisit väcker en särskild frågeställning: vart ska misstanken rikta sig? Då den riktar 

sig direkt mot en individ uppstår inte samma problematik, men vad händer då misstanken är 

riktad mot ett kollektiv där den brottsutredande myndigheten inte konkret kan avgöra vem 

eller vilka som kommer utföra en brottslig handling? Mot vilka skulle det i detta senare 

alternativ vara tillåtet att vidta en provokativ åtgärd? Då en provokation inte får medföra 

några osedvanliga frestelser måste försiktighet beaktas här för att inte agera mot någon som 

annars inte hade haft med brottsligheten att göra. I vissa fall där ingen konkret pekats ut som 

misstänkt, som i en situation där polisen innehar allmän vetskap om att viss narkotika säljs i 

en park, är det ändå tillåtet att vidta provokativa åtgärder för att få fast de skyldiga. Det 

avgörande är omständigheterna som kan variera mellan brottsföreteelserna.95 Vad som nämnts 

här gäller även viss allvarlig seriebrottslighet där en gärningsperson är okänd, såsom våldtäkt, 

inbrott eller rån. Åklagarmyndigheten har i sin rättspromemoria fastställt att detta bör 

innebära att om det föreligger avgörande teknisk eller liknande bevisning alternativt uppgifter 

om gärningspersonens modus operandi kan brottsprovokationer aktualiseras för att förhindra 

framtida brott.96 JO har däremot motsatt sig idén att brottsprovokation ska tillåtas för att 

"fiska" efter brottsbenägna individer, varmed menas att det inte anses tillåtet att provocera 

någon man rent allmänt misstänker för brottsliga tendenser.97 

 
                                                
92 Jmf. 2 § 1 p polislagen. 
93 JO 2000/01 s. 125 och s. 132. 
94 SOU 2003:74, s. 146 f., jmf. även 23 kap. 1 § RB eller Teixeira de Castro v Portugal. 
95 SOU 2010:103, s. 160-161.  
96 RättsPM 2007:4, s. 17. 
97 Se bl.a. JO:s remissyttrande gällande SOU 2003:74 eller JO 2000/01 s. 134. 
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3.4.4 Provokativa åtgärder får enbart användas för att avslöja allvarlig 
brottslighet 

Det är inte möjligt att dra en tydlig skiljelinje mellan vad som här ska inräknas i allvarlig 

brottslighet för att tillåta provokativa åtgärder i den brottsutredande verksamheten. 

Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) har i delbetänkandet SOU 2003:74, Ökad 

effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, föreslagit att det är tillräckligt om 

fängelse ingår i straffskalan för att ett brott ska kunna ingripas i definitionen av allvarlig eller 

grov brottslighet.98 Polismetodutredningens slutbetänkande ansåg dock att denna föreslagna 

gräns var för låg, och att möjligheten att vidta provokativa åtgärder istället borde vara fortsatt 

begränsad genom att förbli fokuserad på brott med högt straffvärde. Anledning härför var att 

utredningen ansåg att då provokativa åtgärder utgör dold verksamhet och det finns risk för 

oavsedda effekter fordras det viss restriktivitet som är bättre lämpad för särskilt angelägna 

fall.99  

  

Det har även debatterats om provokativa åtgärder är tillåtna gällande viss svårutredd 

brottslighet, exempelvis sådana brott som kan ske i skymundan av internet och därmed är 

svåra att bemöta. Ett annat exempel kan även vara organiserad brottslighet som inte ter sig 

vara allvarlig men är svårutredd från utsidan, exempelvis viss häleriverksamhet. 

Förutsättningarna att motarbeta organiserad brottslighet förbättras markant om de 

brottsutredande myndigheterna kan vidta provokativa åtgärder mot sådan kriminalitet. Som 

stöd för en sådan ståndpunkt har bland annat Åklagarmyndigheten framfört sin åsikt att om 

brottsligheten i sig är organiserad bör detta vara tillräckligt för att uppfylla kvoten gällande 

allvarligt brott.100 

 

 

  

                                                
98 SOU 2003:74, s. 151 f.  
99 SOU 2010:103, s. 162. 
100 SOU 2010:103, s. 127, RättsPM 2007:4 s. 18. 
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4 Kontakt med barn i sexuellt syfte 
 

4.1 Allmänt om grooming 
Grooming, som ofta definieras som nätförförelse, är ett brittiskt låneord med innebörden att 

en vuxen individ tar kontakt med ett barn och bygger upp en tillit dem emellan med 

intentionen att utnyttja barnet för sexuella ändamål. Detta förlopp anses vara en 

manipulationsprocess vilken tjänar till att bryta ner barnets motstånd mot sexuella handlingar, 

att skapa en möjlighet för sådana handlingar att inträffa samt minska sannolikheten att barnet 

berättar för omvärlden om de pågående övergreppen.101   

 

Det är ingen modern företeelse för vuxna att ta kontakt med barn i sexuella syften. Detta 

händelseförlopp har tidigare dominerats av att vuxna och barn förts samman i offentlig miljö; 

exempelvis på diverse fritidsaktiviteter eller träffar med släkt och vänner. Även om sådan 

kontakt fortsätter än idag har den dominerande ställningen för dessa brott övertagits av möten 

online som följd av den moderna utvecklingen och internets genomslag på 1990-talet och 

framåt. Med stöd av den öppenhet och tillgänglighet som belystes i inledningen har internet 

således blivit ett effektivt forum för vuxna som vill utveckla relationer till barn i sexuellt 

syfte.102  

 

Statens medieråd utkommer årligen med rapporter om barn och ungdomars mediavanor. Den 

senast publicerade statistiken från 2013 visade att drygt 90 % av alla barn och ungdomar i 

Sverige mellan åldrarna 13-16 år använder internet dagligen. Jämfört med statistiken från bara 

några år sedan har mediavanorna ökat betydligt.103 Författaren av denna uppsats vill härför 

göra en allmän observation om att ett ökat antal barn och ungdomar på internet även medför 

en evident förhöjning av antalet potentiella offer för hebe- och pedofiler online. 

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i sin rapport 2007:11, Vuxnas sexuella kontakter med 

barn, presenterat statistik som tyder på att en betydande del av svenska barn och ungdomar 

någon gång blivit kontaktade genom internet av vuxna personer i sexuella syften. I sin rapport 

presenterade Brå resultatet från en studie riktad till skolungdomar. Resultatet från denna 

studie visade att drygt 30 % av de deltagande barnen någon gång blivit utsatta för ett sexuellt 

                                                
101 Brå Rapport 2007:11, Vuxnas sexuella kontakter med barn via internet, s. 20 och s. 22. 
102 Prop. 2008/09:149, s. 5-6. 
103 Statens medieråd, Rapport 2012/13, s. 7, jämför med samma rapport från tidigare år, exempelvis var siffran 

54 % år 2006. 
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närmande från en obekant individ eller en individ som de trodde eller visste var vuxen. 

Procentsatsen visade sig vara betydligt högre när det rörde flickor i årskurs 9, där närmare 

hälften av deltagarna i studien svarade att de någon gång blivit utsatta för misstänkt 

grooming.104   

 

4.2 Kontaktbrott enligt 6 kap. 10 a § brottsbalken 
Grooming har som nämnts äntrat svensk rätt som brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. 

Lagbestämmelsen är uppställd i 6 kap. 10 a § brottsbalken (BrB) och tillkom 2009 då 

regeringen sökte stärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sexualbrott.105 

Straffskalan för kontaktbrottet uppgår till böter eller fängelse i högst ett år. Rekvisiten i 

lagrummet innebär att sexuellt syfte måste föreligga, gärningspersonen måste agera för att 

träffa barnet, och gärningspersonen måste därefter vidta någon åtgärd för att främja mötet.  

 

Här nedan följer en genomgång av rekvisiten för att klargöra vilka handlingar som kan falla 

under brottsbestämmelsen. Inte förrän detta är klarlagt kan en diskussion fullt ut föras kring 

vilka provokativa åtgärder som skulle kunna aktualiseras för att motarbeta brottet samt när 

och hur det i processen möjligen kan tillämpas.  

 

4.2.1 Sexuellt syfte 
Den straffbara handlingen att ta kontakt med barn i sexuellt syfte innebär att 

gärningspersonen har uppsåt att begå ett annat sexualbrott i brottsbalkens sjätte kapitel. De 

grövre sexualbrott som omfattas uppräknas i lagrummet; det är våldtäkt mot barn, sexuellt 

utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering 

samt sexuellt ofredande.106 

 

I motiven till paragrafens införande stadgas att flera omständigheter kan vara av betydelse för 

att avgöra om det förelegat ett syfte att begå ett sexuellt övergrepp och att betraktaren härmed 

måste se på helhetsbilden i sin bedömning. Exempelvis kan det bli relevant att beakta hur 

gärningspersonen och barnet kommit i kontakt, åldersskillnaden dem emellan, deras relation i 

förhållande till varandra samt innehållet i själva kommunikationen.107  

 
                                                
104 Brå 2007:11, s. 8, se även prop. 2008/09, avsnitt 4.2. 
105 Prop. 2008/09:149, s. 1. 
106 6 kap. 4, 5, 6, 8 och 10 §§ BrB. 
107 Prop. 2008/09:149, s. 46. 
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4.2.2 Agera för att träffa barnet 
Den vuxne och barnet ska enligt detta rekvisit aktivt agera för att få till stånd ett möte mellan 

sig. Det spelar inte någon roll om mötet sker på initiativ av gärningspersonen eller offret.108 

Det existerar inget krav på något formellt avtal om att träffas. Enligt motiven är det istället 

tillräckligt med en gemensam viljeinriktning om att mötas på viss tid och plats.109  

Detta har dock visat sig vara en snårig avvägning i den praktiska tillämpningen och det har 

fordrats en uttrycklig överenskommelse mellan vuxen och barn för att åklagare ska anse att 

den gemensamma viljeinriktningen är uppfylld och håller för åtal.110   

 
4.2.3 Därefter vidta någon åtgärd ämnad att främja mötet 
Efter att gärningspersonen och barnet kommit överens om att mötas krävs vidare att 

gärningspersonen har vidtagit någon åtgärd som bekräftar att hen faktiskt planerar att gå 

vidare i handlingsprocessen vilken syftar till att ett sexuellt övergrepp fullbordas fysiskt.  

Exempelvis kan detta innebära att den vuxne ska lämna instruktioner om färdsätt till barnet, 

alternativt vara villig att betala en resebiljett för densamme. Det kan även röra sig om att boka 

ett hotellrum invid mötesplatsen eller själv ha påbörjat sin resa mot mötesplatsen vid 

överenskommen tidpunkt. Skulle träffen ske hemma hos gärningspersonen framkommer det i 

motiven att kriteriet anses uppfyllt om den vuxne befinner sig hemma på överenskommen 

tid.111 

 

4.3  Förekomsten av 6 kap. 10 a § brottsbalken i kriminalstatistiken 
I regleringsbrevet för 2012 fick Brå i uppdrag att utvärdera tillämpningen av 6 kap. 10 a § 

BrB och har redovisat sitt resultat i Rapport 2013:14, Bestämmelsen om kontakt med barn i 

sexuellt syfte - En uppföljning av tillämpningen av lagen från polisanmälningar till domar. I 

rapporten framgår att mellan 2009 och 2012 registrerades 617 polisanmälningar av brottet, 32 

stycken av dessa ledde till åtal varav åtta stycken för kontakt med barn i sexuellt syfte. Av 

dessa åtta lagfördes totalt fem brott.112 Straffet utdömdes till böter i samtliga fall varvid Brå 

framförde sin åsikt att brottet mest sannolikt aldrig kommer dömas till annat än bötesstraff 

trots att fängelse ingår i straffskalan.113 Jämfört med statistiken från Medierådet kan sägas att 

antalet potentiella offer ökar men antalet fällda domar förblir oansenligt. Mörkertalet för 

                                                
108 Prop. 2008/09:149, s. 45 ff. 
109 Prop. 2008/09:149, s. 46. 
110 Brå 2013:14, s. 58 ff. och s. 80. 
111 Prop. 2008/09:149, s. 46 ff. 
112 Brå 2013:14, s. 23 och s. 28. 
113 Brå 2013:14, s. 68. 
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kontaktbrottet ter sig oundvikligen stort med utgångspunkt i de praktiska hinder som 

uppkommer i lagrummets tillämpning och antalet barnoffer för kontaktbrottet och dylika 

sexualbrott är med all säkerhet mycket högre än som här kan beräknas.114 I sin rapport 

strävade Brå efter att undersöka denna diskrepans mellan antalet anmälningar och lagförda 

brott, samt granska eventuell problematik vid lagens tillämpning.115  

 

Efter att ha undersökt polisanmälningarna drog Brå slutsatsen att diskrepansen mellan 

anmälningar och fällda domar uppstått på grund av några specifika anledningar. Den 

vanligaste orsaken var att de brottsliga handlingarna inte uppfyllde rekvisiten i 6 kap 10 a § 

BrB.116 Få av de undersökta brotten hade anmälts "i rätt tid" och kunde därför inte falla under 

straffbestämmelsen om kontaktbrottet. De brottsliga gärningarna hade antingen anmälts innan 

något möte bestämts mellan misstänkt och målsägande, eller efter sådant möte skett och ett 

allvarligare sexualbrott kunnat fullbordas. I dessa sistnämnda fall har brottsrubriceringen 

ändrats och gärningspersonen har, enligt de straffrättsliga konkurrensreglerna, dömts för det 

grövre sexualbrottet varvid kontaktbrottet har konsumerats.117 

 

Utav de anmälningar som inkom till polisen mellan 2009 och 2012 utgjordes cirka 70 % av en 

inledande kontakt över internet. Oavsett kontaktsätt har det i främsta hand rört sig om en 

tidigare okänd vuxen som tar kontakt med ett barn.118 Interaktionen mellan vuxen och barn 

har nästintill uteslutande inträffat undangömt bakom en dator- eller mobilskärm, i privatim, 

där polisen inte haft någon insyn under förbindelsens förlopp. I praktiken har polisen härför 

ett kort tidsfönster att reagera och agera efter att straffbarhet för kontaktbrottet uppstår; alltså i 

tidsrymden emellan att ett möte bestämts och ett allvarligare sexualbrott kan fullbordas. Med 

detta resultat som utgångspunkt ansåg Brå att det var bevisat komplicerat att bekämpa och 

lagföra kontaktbrottet på grund av rekvisiten i lagbestämmelsen.119  

 

I sin verksamhet att bekämpa och motarbeta kontaktbrottet har polisen även stött på andra 

problem; såsom att myndigheten får otillräckligt med information från anmälaren, att 

målsäganden varken velat eller fått delta i förundersökningen för sina vårdnadshavare eller att 

målsäganden inte kommit ihåg vissa aspekter av sin kontakt med den misstänkte. Polis och 
                                                
114 Brå 2007:11, s. 63 
115 Brå 2013:14, s. 28. 
116 Brå 2013:14, s. 22 och s. 57. 
117 Brå 2013:14, s. 25 och s. 57, även prop. 2008/09 s. 19. 
118 Brå 2013:14, s. 21 f. och s. 45 ff. 
119 Brå 2013:14, s. 60 f. och s. 62. 
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åklagare har vidare problem med underbemanning och överbelastning på IT-avdelningarna, 

varvid IT-forensiska undersökningar av datorer, vilka kan bidra med central och essentiell 

bevisning i ett ärende, tagit lång tid.120 

 

Efter det att Brå granskade förundersökningarna och domarna i sin rapport har det skett två 

stora lagändringar på området. Dels handlar det om en lagändring som medfört att polisen 

numera kan begära ut abbonentuppgifter från internettjänstleveratörer eller teleoperatörer 

även vid bötesbrott såsom kontaktbrottet, dels handlade lagändringen om införandet av EU:s 

datalagringsdirektiv (2006/24/EG) i svensk rätt. Brå ansåg att dessa lagändringar medfört att 

polisens utredande arbete med kontaktbrottet kan ha underlättats, men till vilken grad är svårt 

att avgöra.121 Då denna uppsats författas har det inte tillkommit någon uppföljande rapport om 

hur dessa lagändringar eventuellt förbättrat polisens utredande arbete när det kommer till 

kontakt med barn i sexuellt syfte. 

 

  

                                                
120 Brå 2013:14, s. 24. 
121 Brå 2013:14, s. 27. 
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5 Provokativa åtgärder när det gäller kontakt med barn i 
sexuellt syfte 

 
5.1 Generell presentation av prövningen 
Hur förhåller sig ovan förda diskussion om och till att eventuellt tillåta provokativa åtgärder 

när det gäller brottet kontakt med barn i sexuellt syfte? Är provokativa åtgärder alls en aktuell 

metod för att bekämpa och utreda brottet? För att frågeställningen ska kunna besvaras anser 

författaren av denna uppsats att rekvisiten i 6 kap. 10 a § brottsbalken behöver anknytas och 

prövas mot de allmänna förutsättningar som anbelangar tillåtandet av provokativa åtgärder 

som polisiär arbetsmetod. 

 

Den första fråga som nödgas besvaras är om det allmänt sett kan bli relevant att bekämpa 

kontaktbrottet med förevarande polisiära arbetsmetoder. För att avgöra detta kan det 

inledningsvis benämnas att det ovan accentuerats, av exempelvis Brå i Rapport 2013:14, att 

kontaktbrottet i dagsläget har en tendens att klassificeras så som ett bötesbrott122, vilket enligt 

de allmänna förutsättningarna torde resultera i att brottet inte kan inbegripas i definitionen av 

allvarlig brottslighet.123 Kontaktbrottet borde härmed inte tillgodose denna förutsättning och 

provokativa åtgärder inte tillstädjas för att beivra denna form av hebe- och pedofili. Frågan 

blir då ifall brottet kan räknas som svårutrett och på denna grund aktualisera provokativa 

åtgärder. Med utgångspunkt i vad som presenterades i Brås rapport om det vanskliga med att 

motarbeta brottet "i rätt tid", polisens begränsade insyn, barnens värnlösa situation och dylika 

omständigheter, bör denna argumentation medföra att kontaktbrottet kan ses som ett svårutrett 

brott mot en särskilt skyddsvärd och utsatt grupp, här menat de värnlösa barn som riskerar att 

utsättas för att grövre sexualbrott. Denna ståndpunkt för följande analys har dock inte prövats 

av domstolarna och härför är rättsläget oklart huruvida en eventuell provokativ åtgärd för att 

bekämpa brottet är tillåten, eller hur en sådan provokation kan ta sig form.  

 

För att överhuvudtaget kunna föra en debatt om ämnet fordras att ett par konkreta förslag på 

provokativa åtgärder mot brottet uppställs och prövas mot de förutsättningar och rekvisit som 

existerar gällande provokativa åtgärder, främst brottsprovokationer, samt kontaktbrottet. Det 

bör även klargöras att då samma problematik inte uppstår gällande bevisprovokationer som 

                                                
122 Se exempelvis Brå 2013:14, s. 68. 
123 Se avsnitt 3.4.3 ovan. 
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för brottsprovokationer fokuserar dessa hypotetiska prov på det sistnämnda, då det är detta 

oklara rättsläge som är mest intressant att granska. 

  

Enligt brottsbestämmelsen möjliggörs ett polisiärt ingripande här först efter att en vuxen och 

ett barn beslutat om att träffas i det fysiska rummet och efter att den vuxne vidtagit någon 

åtgärd för att befrämja detta möte, men före ett grövre sexualbrott kan fullbordas. Det är 

följaktligen först i detta skeende som ett kontaktbrott kan bekämpas och lagföras. Baserat på 

den problematik som ovan presenterats gällande polisens utredande arbete av brottet bör en 

provokativ åtgärd initieras i ett tidigare stadie i brottets utveckling än vid det fysiska mötet. 

Då kontaktbrottet i över 70 % av de anmälda fallen utgörs av en inledande kontakt på 

internet124 ter det sig inte främmande att föreslå att en åklagare väljer att inleda en provokativ 

åtgärd i detta skeende för att säkra att brottets rekvisit uppfylls och kan hålla för åtal. En polis 

eller infiltratör, en så kallad provokatör, borde härför ta utrymme på internet och förslagsvis 

agera barn online för att beivra eventuella gärningspersoner. Det mest grundläggande 

rekvisitet, som blir aktuellt i alla fyra fall, är huruvida behovs- och 

proportionalitetsprinciperna uppfylls.125 Det ter sig onekligen komplicerat att ge ett generellt 

svar på om dessa principer uppfylls då bedömningen är avgörande omständigheterna i det 

specifika ärendet. Uppenbart får dock inte den provokativa åtgärder vidtas som en första 

utredningsmetod, utan åklagaren får besluta om utförandet av en provokation först efter andra 

utredningsmetoder har visat sig otillräkneliga. Därtill får även ingripandets nödvändighet, 

lämplighet och stricto sensu prövas i det specifika fallet för att avgöra ifall ingripandet varit 

proportionerligt i förhållande till den misstänktes rättsintegritet. Med denna mall som bas för 

en operationsplan har författaren av denna uppsats uppställt fyra utförbara alternativ som här 

brukas för att pröva om och hur provokativa åtgärder är eller kan komma tillåtas för att 

bekämpa kontaktbrottet. Avsaknaden av föreliggande svarsalternativ har medfört ett visst 

tolkningsutrymme som här nyttjats för att ämna finna de mest tänkbara svaren. 

 

5.1.1 Alternativ 1: Provokatören sexuellt drivande 
Enligt detta första hypotetiska prov har en polis eller en infiltratör, härefter kallad 

provokatören, således anammat en falsk identitet där hen spelar barn på ett online chattforum 

eller dylikt. Provokatörens syfte är i detta förslag att locka fram pedofiler. Provokatören söker 

aktivt efter hebe- och pedofiler och initierar kontakt med diverse potentiella gärningspersoner 

                                                
124 Se avsnitt 4.1 ovan och Brå 2013:14, s. 21. 
125 Se avsntt 3.3.1 ovan. 
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för att finna någon som är ute efter sexuell kontakt med barn. Kontakten kan här innebära att 

själv initiera en konversation med sexuella undertoner eller att uppmuntra en sådan kontakt 

från den vuxnes sida. Det är vidare provokatören i detta alternativ som föreslår att "barnet" 

och den vuxne ska ses i offentlig miljö, och att de sedan bestämmer en sådan träff. Vid mötet 

avslöjas polisens identitet, gärningspersonen grips och en förundersökning inleds för att 

utreda ifall händelsen uppfyller rekvisiten för kontaktbrottet och ifall det framprovocerade 

brottet kan lagföras som sådant. Skulle en sådan provokation idag anses som tillåten eller 

otillåten enligt juridikens utformning?  

 

I detta scenario finns ingen misstänkt sedan tidigare och inte heller är någon förundersökning 

inledd mot ett specifikt brott, ingen stark misstanke har alltså riktats mot en vuxen individ 

innan provokationen inleds. Redan här kan detta alternativ anses falla då det inte uppfyller 

kriteriet för att stark misstanke ska föreligga.126 Vidare kan det även, ändock varligt, påstås att 

en brottslig vilja kan ha frammanats här. Det hypotetiska provet gällande om en vuxen tänkt 

begå ett grövre sexualbrott mot ett annat barn kan inte jakande besvaras på ett 

tillfredsställande sätt i detta scenario. Utan tidigare misstanke och påeggad av provokatören 

skulle den vuxne kunna argumentera att denne utsatts för en osedvanlig frestelse och agerat 

därefter. Det går inte att bevisa vad den vuxne hade gjort eller inte gjort utan provokationens 

existens.127 

 

Provokatörens agerande i detta alternativ skulle kunna ses som så handlingspåverkande att en 

brottslig vilja skapats och att rätten till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd 

eftersom polisen skapat en självuppfyllande profetia och härmed "avgjort" rättegången på 

förhand. Beroende på omständigheterna bör det uppstå en bristande materiell straffbetingelse 

och åklagaren bör lägga ned förundersökningen alternativt om en domstol lämnar ett åtal utan 

bifall. Kontaktbrottet bör inte kunna lagföras.128 

 

5.1.2 Alternativ 2: Provokatören sexuellt medgörlig 
Samma utgångsläge som i Alternativ 1. I detta alternativ spelar det dock ingen roll vilken av 

parterna som tar den initiala kontakten, men både provokatören och den vuxne är delaktig i att 

konversation innehåller någon form av sexuell kontext. Situationen utmynnar i att parterna 

                                                
126 Se avsnitt 3.4.3 ovan och SOU 2010:103, s. 160-161.  
127 Se avsnitt 3.4.2 ovan och SOU 2003:74, s. 152 f. 
128 Jmf. exempelvis med Teixeira de Castro v Portugal och NJA 2007 s. 1037. 
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möts, provokatörens identitet avslöjas, den misstänkte grips och en förundersökning inleds för 

att utreda ifall handlingarna utgjort ett kontaktbrott och ifall det framprovocerade brottet kan 

lagföras. 

 

Eftersom 6 kap. 10 a § BrB inte ställer upp något krav på att den vuxne ska vara 

initiativtagaren till kontakten eller mötet i det offentliga rummet bör det även vid en 

provokativ åtgärd vara tillåtet om en provokatör spelar med eller tar vissa initiativ. Trots detta 

bör skillnaden mellan den provokativa åtgärden och den verkliga kontakten beaktas då en 

provokatör aldrig finner sig i samma utsatta situation som ett barn, och inte heller kan bli 

utnyttjad eller lurad dylikt ett barn som går med på de sexuella undertonerna. Dock bör 

samma resultat som i Alternativ 1 nås eftersom det hypotetiska provet inte kan besvaras 

jakande här heller.  

 

5.1.3 Alternativ 3: Provokatören sexuellt neutral 
Enligt detta alternativ agerar en provokatör "barn" online men väntar denna gång på att bli 

kontaktad av potentiella hebe- och pedofiler. Efter att kontakt initierats agerar provokatören 

neutralt i sammanhanget och varken bidrar eller uppmuntrar till en sexuell konversation med 

den vuxne, medan sistnämnde däremot anspelar på sexuellt innehåll i sin kontakt med 

"barnet". Den vuxne föreslår förr eller senare att de två borde mötas och provokatören ger ett 

jakande svar på förslaget. Samma resultat utspelas här då provokatören avslöjas vid mötet, 

den vuxne grips och en förundersökning inleds för att utreda brottet. 

 

I detta scenario uppkommer en viss förändring jämfört med tidigare alternativ. Teoretiskt 

skulle detta alternativ kunna räknas som en tillåten provokation, om det inte hade varit för att 

rekvisiten faller på en punkt. Ingen förundersökning är inledd mot den vuxne innan 

provokationen inleddes och återigen blir frågan om misstankesgraden var tillräcklig. Som 

presenterats ovan har detta rekvisit några undantag ifall det exempelvis är så att det rör sig om 

misstänkt seriebrottslighet, här till exempel att polisen misstänker att en och samma pedofil 

terroriserar ett visst chattforum och redan gjort skada, eller om polisen fått allmän vetskap om 

att det finns en pedofil på just detta chattforum. Det avgörande blir omständigheterna i det 

specifika fallet.129 Frågan blir vidare om det i detta fall går att bevisa att den vuxne haft som 

syfte att begå ett grövre sexualbrott mot "barnet".130 

                                                
129 Se avsnitt 3.4.3 ovan och SOU 2010:103, s. 160-161.  
130 Se avsnitt 4.2.1 ovan. 
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Det får dock inte glömmas att det ledande rekvisitet om behovs- och 

proportionalitetsprinciperna måste vara uppfyllt. Eftersom det från början inte fanns någon 

utpekad individ måste risken att utsätta en oskyldig för en kränkning ha noga vägts mot de 

fördelar som ingreppet hade som mål. Beroende på hur detta rekvisit bedöms i ett enskilt fall 

kan detta alternativ således falla eller teoretiskt godtas. Däremot riskerar denna godtagbarhet 

ändå att den provokativa åtgärden kan jämställas med en form av häxjakt på hebe- och 

pedofiler som öppnar dörren för en rättsosäker ansats. Det är härför möjligen inte att 

rekommendera att provokativa åtgärder godtas i detta scenario.  

 

5.1.4 Alternativ 4: Förundersökning inledd före provokationen påbörjas 
En förundersökning är enligt detta förslag inledd mot en misstänkt för pedofili och en 

provokatör agerar "barn" online specifikt i syfte att få tag på denna individ. Efter att kontakt 

har intierats och en träff har bestämts utspelas samma avslutande akt som i förslagen ovan. 

Provokatörens identitet avslöjas vid mötet, den vuxne grips och förundersökningen fortsätter.   

 

Jämfört med vad som framkom i resningsärendet som beskrivits ovan131 kan det här bli frågan 

om en tillåten och godtagbar provokation. Myndigheten har här inte synbart påverkat 

gärningspersonens agerande eller brottsliga vilja, en förundersökning har varit inledd mot 

individen ifråga redan innan provokationen inleddes och samtliga rekvisit i 6 kap. 10 a § BrB 

är uppfyllda. Samtidigt som det ter sig som det mest sannolika alternativet verkar det dock 

utgöra ett osannolikt instrumentet för att tillåta provokativa åtgärder mot kontaktbrottet.  

Osannolikt då brottet är så pass svårutrett som det är i dagsläget. Polisen har sällan vetskap 

om vad som sker bakom skärmarna på internets anonyma kretsar och barn är allmänt inte 

benägna att dela med sig om en vuxen kontaktar dem i sexuellt syfte.132 Det ter sig inte 

självklart att en polis får insyn i tid för att i detta stadium träda in och ta över rollen som 

potentiellt offer. Även om provokationen skulle komma att anses tillåten kvarstår frågan om 

det framprovocerade brottet skulle få lagföras som sådant. Som juridiken tenderar vara 

utformad idag, och troligt med stöd av vad polisen efter en IT-forensisk undersökning av 

gärningspersonens tekniska hjälpmedel finner, kanske provokationen behandlas som en 

tillåten bevisprovokation och bevisningen används för att lagföra gärningspersonen för andra 

                                                
131 Se avsnitt 2.3 ovan och NJA 2009 s. 475 II. 
132 Se avsnitt 4.3 ovan. 
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brott hen begått tidigare. Det grövre sexualbrottet har förhindrats och det verkar ur lagpolitisk 

synvinkel härför inte nödvändigt att brottet i sig lagförs, även om möjligheten kvarstår.  
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6 Analys 
 

6.1 Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte 
Om man korrelerar Brås rapport och studie angående kontaktbrottet i 6 kap. 10 a § BrB med 

de siffror som presenteras i Medierådets statistik ter det sig som en logisk följd att nå en 

konklusion om att grooming och nätförförelse är ett växande samhällsproblem där de idag 

brukade brottsutredande och brottsbekämpande metoderna inte räcker till. Att enbart fem fall 

av brottet kontakt med barn i sexuellt syfte har lagförts medan nästan hälften av alla flickor i 

årskurs nio utsatts för misstänkt grooming visar på sprickor i fasaden, särskilt om man beaktar 

att drygt 90 % av alla barn och ungdomar numera använder internet på daglig bas. När det 

kommer till brott mot barn, och kanske främst vålds- eller sexualbrott, bör effektiviteten i 

rättstillämpningen alltid ses över för det finns alltid utrymme för förbättring.133 

 

Utan någon insyn på internet har de brottsutredande myndigheterna ett kort tidsfönster att 

agera mot hebe- och pedofiler, vilket ter sig ofta kunna sluta i att ett grövre sexualbrott 

fullbordas. Att polisen sällan har möjlighet att ingripa och agera i rätt tid medför en delvis 

tandlös reglering, som tjänar ett teoretiskt syfte men i praktiken understiger förhoppningar.134 

Det är sant att man enbart som följd av en lags införande bör förvänta sig en viss grad av 

säker effekt, men här verkar de snäva rekvisiten ömsom hjälpa utredningen, ömsom 

komplicera den.135 Trots detta sagt är rekvisiten uppställda i lagen tämligen behövliga för att 

motarbeta grooming och är att föredra över ingen reglering alls. Utöver de rekvisit som 

uppställs i 6 kap. 10 a § BrB finns även andra trångmål, som nämnts utgörs dessa av allt från 

att polisen får otillräcklig information från målsäganden till att IT-avdelningarna är 

överbelastade och underbemannade varvid upptäckandet av avgörande bevisning markant 

försenas. Lagändringarna som redan skett, angående införandet av EU:s datalagringsdirektiv 

och ändringen som medförde att polis kan begära ut abbonentuppgifter även vid bötesbrott, 

garanterar inte att något problemområde försvinner. Av dessa skäl anser författaren av denna 

uppsats att man bör se över andra metoder för att förbättra utredningsarbetet och beivrandet 

av kontaktbrottet.136 

 

                                                
133 Se avsnitt 4.1 och 4.3 ovan, och Statens medieråd, Rapport Ungar & Medier 2012/13, s. 7. 
134 Se avsnitt 4.3 ovan. 
135 Sandgren, 2007, s. 57. 
136 Se avsnitt 4.3 ovan. 



41 
 

Det förefaller vidare som att kontaktbrottet inte har samma prioritet som andra, grövre 

sexualbrott mot barn, varvid man kan ifrågasätta om problematiken kring 

brottsbestämmelsens tillämpning angrips på godtagligt sätt eller om polisens arbetsmetod i 

grunden borde förändras. Kontaktbrottet kan jämföras med ett försöksbrott där det fullbordade 

brottet regelmässigt utgörs av ett allvarligare brott, vilket kan tänkas utgöra en förklaring till 

varför utdömda straff förblir tämligen låga, och utgörs av enbart böter, trots fängelse i 

straffskalan.137 Syftet med brottet kontakt med barn i sexuellt syfte är som bekant att förhindra 

att dessa grövre sexualbrott kan förverkligas. Lagens övergripande relevans förblir härför av 

stor vikt för moralens utveckling och straffrättens distanserande från hebe- och pedofili, trots 

det knapphändiga resultatet så här långt.  

 

6.2 Provokativa åtgärder 
Dolda spanings- och utredningsmetoder, här främst provokativa åtgärder, utgör bevisligen 

både nödvändiga och effektiva metoder i den brottsutredande verksamheten. I ett betydande 

antal fall har myndigheterna inte haft andra tillvägagångssätt att tillgå för att till exempel 

bekämpa organiserad brottslighet, beslagta narkotika innan det kan nå marknaden eller 

återställa värdefull konst till de rätta ägarna. Trots dessa fördelar är metoderna omgärdade av 

en skarp, men behövlig, diskussion, specifikt gällande tillämpningen av tillåtna kontra 

otillåtna brottsprovokationer.138 

 

Den yttersta ramen för tillåtandet av provokativa åtgärder är som synes att sådana åtgärder 

inte får utgöra konventionsbrott mot EKMR. Europadomstolen har i sina avgöranden, främst 

Teixeira de Castro v Portugal och Lüdi v Schweiz, fastställt att effektivitet och opportunism 

som ensamma utgångspunkter inte är tillräckligt för att kränka en individs rättigheter. 

Samhällsintresset av att använda bevis eller lagföra brott får således inte riskera åsidosätta de 

rättsvisetankar som konventionen ger uttryck för.139 Avgörande blir vidare behovs- och 

proportionalitetsprinciperna, vilka är avhängiga omständigheterna i ett specifikt fall. Det 

viktigaste är och förblir rättssäkerheten, varvid de brottsutredande myndigheterna inte bör ges 

en möjlighet att missbruka den makt som givits dem. Däremot föreslår denna uppsats att 

                                                
137 Se exempelvis avsnitt 4.2 ovan. 
138 Se exempelvis avsnitt 3.1 ovan. 
139 Se avsnitt 2.2.1 ovan. 
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myndigheterna bör få en viss utökad möjlighet att bruka sin makt, förenat med tydliga och 

klara förhållningsregler kring tillåtandet av speciellt brottsprovokativa åtgärder.140 

 

Tillåtna bevisprovokationer. Otillåtna brottsprovokationer. Som presenterats i denna uppsats 

är inte denna distinktion alltid enkel i rättstillämpningen. Rättsläget förefaller visserligen inte 

komplicerat när det gäller bevisprovokationer, men motsatsvis desto mer diffust gällande 

brottsprovokationer.141 En avsaknad av lagreglering och godtyckliga förutsättningar har 

skapat en del rättsosäkerhet, samtidigt som det ter sig svårt att konkretisera provokativa 

åtgärder i lag. En sådan definition riskerar att bli för vag eller för snävt hållen. Idag tillämpas 

istället några allmänna förutsättningar som förhållningsram för vad som bör utgöra en tillåten 

brottsprovokation och de erbjuder visst tolkningsutrymme för att ta hänsyn till 

omständigheterna från gång till gång.142 De förutsättningar som ställts upp i 

Polismetodutredningens slutbetänkande och Åklagarmyndighetens rättspromemoria utgör 

härför en effektiv bas att bygga vidare på. Att polis och åklagare får väga för- och nackdelar 

med en åtgärd i den relevanta utredningen innan åklagaren beslutar att vidta provokativa 

åtgärder bör medföra en försiktighet i bedömningen och i utvecklingen av en 

operationsplan.143 Vissa av frågorna som ingår i dessa hypotetiska prov har framförts tidigare 

i uppsatsen men listan är nästintill omätlig. Vilken frihet har polis och åklagare att agera och 

initiera en åtgärd? Riskerar en åtgärd att "fiska" efter potentiella gärningsmän varvid en 

oskyldig kan drabbas? Är en predisposition för brott tillräcklig för att hävda befintlig 

brottslighet eller är detta en form av skuldbeläggande? Ska det framprovocerade brottet 

lagföras? Mot vilka ska misstanken riktas och hur stark ska misstanken vara för att aktualisera 

provokationer? Kan en provokativ åtgärd utgöra ett konventionsbrott mot EKMR?  

 

Författaren av denna uppsats anser att det är viktigt att tillämpningen av provokativa åtgärder 

förblir flexibel då omständigheterna i ett visst ärende härför blir avgörande, och att eventuell 

rättsosäkerhet uppvägs av en försiktighet i användningen. Istället förespråkas ökad 

transparens i de mer övergripande frågorna för att öka rättssäkerheten. Att det exempelvis 

generellt anses otillåtet med brottsprovokationer verkar inte ipso facto medföra att den som 

begår en brottslig gärning helt ska gå fri från ansvar. Skulle de allmänna förutsättningarna för 

tillåtna brottsprovokationer vara uppfyllda bör som synes ett brott kunna lagföras. Detta 
                                                
140 Se avsnitt 2.3 och 3.3 ovan. 
141 Se avsnitt 3.1 ovan. 
142 Se avsnitt 3.3 ovan. 
143 Se avsnitt 3.2 och 3.3 ovan. 
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alternativ är dock omgärdat av problematiska, hypotetiska prov och ter sig som det mest 

svårtillämpliga alternativet. Återigen faller domstolarna och debatten tillbaka på 

frågeställningar såsom 'hur bevisar man att ett brott hade begåtts även utan provokativa 

åtgärder?'. Som framgått finns det inget entydigt svar på denna fråga och det fordras en 

hypotetiskt prövning från gång till gång.  

 

Både HD och Europadomstolen har i ett flertal fall fokuserat mer på de processuella frågorna, 

som om rätten till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd, och mindre på 

sambandet mellan straff- och processrätten, genom att exempelvis inte straffrättsligt avgöra 

giltigheten av en åtgärds utformning.144 I Teixeira klargör Europadomstolen till exempel att 

det i vissa fall kan finnas utrymme att tillåta brottsprovokationer, men huvudfrågan som 

avgörs är huruvida provokationen i detta specifika fall utgjorde ett konventionsbrott mot 

artikel 6 EKMR. Europadomstolen stadgar även själv att den inte avgör den straffrättsliga 

aspekten utan lämnar tolkningsutrymme för nationell rätt, vilket både Asp och Lundqvist 

tolkar som att innebära att omständigheterna från fall till fall ska avgöra huruvida en åtgärd är 

giltig eller inte. Exakt vad dessa prejudicerande rättsfall, såväl som HD:s efterföljande praxis, 

kan ha för verkan på provokativa åtgärder kan härför till viss del ifrågasättas. Domstolen 

verkar dock i Lüdi sätta en lägsta grad för att tillåta brottsprovokationer, vilket utgörs av att en 

misstänkt individ har en predisposition för kriminalitet.145 Det föreligger dock en risk för att 

en sådan polisiär arbetsmetod kan komma placera ut lockbeten baserat på okonkreta bevis och 

att man härmed "fiskar" efter brottslingar utan någon tydligt utsagd misstanke, i vart fall 

såvida en förundersökning inte inletts bortom en allmän misstanke om kriminalitet. Att person 

X begått brott tidigare borde inte i alla lägen vara tillräckligt för att kunna påstå att samma 

individ kommer att begå brott igen, även om det kan vara en stark indikation på att så är fallet. 

  

Sammantaget verkar det som att de existerande förutsättningarna sällan kan besvaras jakande 

i rättstillämpningen utan att riskera ett felaktigt eller ifrågasatt beslut. Som resultat har 

författaren av denna uppsats uppfattat att de tre lösningar som idag appliceras i svensk 

rättstillämpning utgörs av att: 1. En brottsprovokation ses som otillåten och ett åtal läggs ned 

eller ett straff meddelas eftergift eller strafflindring, 2. En brottsprovokation ses som tillåten 

till den grad att det inte ensamt varit avgörande för att döma en misstänkt och därför 

transformeras till en tillåten bevisprovokation, varvid det framprovocerade brottet inte lagförs 

                                                
144 Jmf. Lundqvist, 1999, s. 907. 
145 Se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 ovan. 
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som sådant utan används för att bevisa tidigare brottslighet, och, 3. En brottsprovokation ses 

som tillåten och det framprovocerade brottet lagförs.146 

 

Att denna uppsats, såväl som Polismetodutredningens slutbetänkande, förespråkar att 

provokativa åtgärder ska fortsätta tillåtas och möjligen utvidgas betyder på inget sätt att ett 

sådant användande ska riskera rättssäkerheten eller att effektivitetsskäl kan åsidosätta 

integritetsskydd för individer och potentiella gärningspersoner. 

 

6.3 Provokativa åtgärder i förhållande till kontaktbrottet 
Att använda sig av kontakt med barn i sexuellt syfte kan verka som ett oväntat val för att 

utreda tillåtandet av provokativa åtgärder. Om valet för denna uppsats istället hade varit att 

utreda provokativa åtgärder gentemot våldtäkt mot barn kanske debatten hade varit enklare 

och argumenten tydligare, men syftet med att välja kontaktbrottet har givetvis varit att utreda 

de gråzoner som existerar i lagen och att utreda hur grövre sexualbrott kan förhindras redan i 

tidigare skeenden. Sist menar även författaren att moderna brott, där bland annat internet är en 

avgörande beståndsdel, är viktiga att belysa och problematisera kring för att förhindra att 

utvecklingen av vår straffrätt missar att beakta ny problematik och härför stagnerar. 

 

Som framkommit i de föreslagna alternativen i föregående kapitel verkar det tveksamt om 

provokativa åtgärder såsom de är utformade idag är tillåtna för att beivra kontaktbrottet. En 

avsaknad av praxis och offentlig bedömning i frågan medför dock att rättsläget gällande 

denna bedömning är osäker. En utförlig analys följer här av rekvisiten för att komplettera 

alternativen angivna i föregående kapitel, för att försöka exemplifiera vad som kan förmodas 

gälla i dagsläget och under vilka förutsättningar provokativa åtgärder skulle kunna 

aktualiseras för att motarbeta brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. 

 

När det gäller att inte provocera någon att begå ett brott som denne i annat fall inte själv hade 

begått blir frågan delvis hur en provokation är utformad för att utreda och motverka 

kontaktbrottets utspridning på internet.147 I denna uppsats har grundförslaget varit att en 

provokatör agerar barn online för att få fast potentiella gärningsmän på internet. Utifrån detta 

förslag har sedan parametrarna ändrats för att pröva när och om en provokativ åtgärd kan 

anses tillåten. Det är författarens uppfattning att bara alternativen 3 och 4 möjligen skulle 

                                                
146 Se avsnitt 2.3 ovan. 
147 Se avsnitt 3.3.2 ovan. 
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kunna aktualiseras i dagens rättstillämpning, förutsatt att övriga förutsättningar är uppfyllda 

för vad som utgör tillåtna provokationer.  

 

Gällande misstankegraden går det förvisso inte att ge något generellt svar. Den tydligaste och 

säkraste lösningen är om en förundersökning är påbörjad mot en specifik misstänkt, men det 

är sällan polis och åklagare har denna vetskap i ett tidigt skede av ett här aktuellt brottsligt 

förfarande. Har polisen allmän vetskap om att pedofiler tenderar att leta potentiella offer på ett 

visst chattforum skulle teoretiskt en provokativ åtgärd kunna tillåtas av denna anledning. 

Vissa former av pedofili skulle även kunna ses som seriebrottslighet där gärningspersonen 

systematiskt går på potentiella offer på olika online-forum. Om polis och åklagare inte har en 

konkret misstänkt medför dock det hypotetiska provet gällande misstankegraden att en 

provokation kan ses som att lägga ut beten vilket kan skapa en rättsosäker tillämpning och 

försiktighet erfordras. Avgörande blir som i samtliga alternativ vilka omständigheter som 

gäller i övrigt.148 Relevant gällande denna förutsättning borde vidare vara rekvisitet på att ett 

sexuellt syfte ska föreligga, vilket kan te sig svårbevisat i ett flertal fall om ingen konkret 

misstanke föreligger. Skulle härför ingen utpekad misstänkt finnas kan det i bedömningen 

vara relevant att se på hur den vuxne som börjar konversera med "barnet" beter sig eller väljer 

att kommunicera, vilket kan bidra med klarhet och kan avgöra om misstankegraden är 

uppfylld.  

 

Att kontaktbrottet är svårutrett kan anses bevisat enligt framställningen i denna uppsats, men 

om detta är tillräckligt för att i dagsläget tillåta brottsprovokativa åtgärder är en annan 

bedömning. Vad som hittills räknats som avgörande i bedömningen för vad som ska 

inkluderas i definitionen av svårutredda brott i förhållande till provokativa åtgärder har främst 

varit inriktat på olika former av organiserad brottslighet, seriebrottslighet eller försäljning av 

illegala varor över internet. I det sistnämnda inkluderade utredningen förslagsvis 

barnpornografi och författaren anser av denna anledning att hoppet till att inkludera 

kontaktbrottet inte är långt, utan rent av borde utgöra ett nästa steg i tillämpningen.149  

 

Den främsta och kanske mest avgörande förutsättningen är att behovs- och 

proportionalitetsprinciperna måste vara uppfyllda, således att den okonventionella 

arbetsmetoden ska anses berättigad i förhållande till de inskränkningar som kan uppkomma 

                                                
148 Se avsnitt 3.3.3 ovan. 
149 Se avsnitt 3.3.4 ovan. 
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för någons rättigheter. Mer konkret innebär detta vidare att avvägningen ska ske mellan en 

potentiell gärningspersons rättigheter kontra det kriminalpolitiska behovet av att bekämpa 

kontaktbrottet och skydda barns rättigheter. Författaren skulle vilja anföra sin åsikt att det 

faktum att brottsoffren utgörs av barn som dessutom utsätts för en manipulationsprocess 

medför att det är proportionerligt med mer ingripande åtgärder för att bekämpa denna form av 

brottslighet. Beslutet måste dock fattas efter en prövning av ingripandets nödvändighet, 

lämplighet och stricto sensu. Som även nämnts i föregående kapitel får en provokativ åtgärd 

inte heller vidtas som en första utväg, utan först i och med att andra brottsutredande alternativ 

inte visat sig adekvata.150  

 

I dagsläget verkar den sammantagna bilden medföra att det är tveksamt om 

brottsprovokationer ska och kan tillåtas för brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. Med 

största trolighet fordras någon form av konkretisering gällande provokativa åtgärder för att 

klargöra denna fråga, till exempel att frågan avgörs i praxis eller om en lagreglering införs för 

att styra provokativa åtgärders tillåtande. Vidare kan man möjligen även fråga sig var gränsen 

bör gå för tillåtandet av dessa arbetsmetoder och ifall kontaktbrottet bör falla under dess 

tillämpningsområde. 

 

Frågan handlar då om huruvida det är juridiskt korrekt att tillåta brottsprovokationer när det 

gäller brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. Men kanske borde frågan utökas till att 

inkludera vad som är etiskt och moraliskt att hysa hopp om för att kunna förhindra och beivra 

grövre sexualbrott mot barn och ungdomar. Är rättvisa att förhindra att andra blir offer för 

sexualbrott eller är rättvisa att hålla spelbrädet neutralt för alla spelare? Det finns inget 

lättfattligt svar på en dylik moralfråga, och frågan är om det alls finns något svarsalternativ 

som i samtliga lägen hade accepterats som antingen korrekt eller inkorrekt. Moralen är, 

därtill, skenbart fixerad och är i själva verket till viss grad skiftande. Författarens personliga 

åsikt är dock att denna bedömning bör kunna besvaras jakande i de fall där övriga 

förutsättningar inte riskerar att åsidosättas baserat på de åsikter som listas här nedan. 

 

Kontaktbrottet kom till för att förhindra allvarligare sexualbrott mot barn från att fullbordas 

samt för att skapa en moraliserande makt för att klargöra att inte ens ett försöksbrott till ett 

sådant sexualbrott tolereras i svensk rätt.151 Med internets framfart och en utökad marknad för 

                                                
150 Se avsnitt 3.3.1 och 4.1 ovan. 
151 Se avsnitt 4.3 ovan. 
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pedofiler verkar dock brottet inte haft någon markant avskräckande effekt. De gömmer sig 

istället bakom internets anonymitet och går repetivt på någon som inte har samma möjlighet 

att försvara sig själv. Alla har vi någon gång lockats av frestelser, men i vilken ålder är man 

som mest mottaglig om inte som barn eller ungdom - då man även kanske upplever en 

begynnande sexuell nyfikenhet? Vad har man då lärt sig av världen som gör det värt att streta 

emot? Kanske har man redan utstått så mycket att man klänger sig fast vid en vänlig röst i 

mörkret - utan att förstå att man blir lurad av en vuxen som har ett helt annat syfte än att vara 

ett lyssnande öra. Det handlar som förklarats inledningsvis om en form av 

manipulationsteknik där målet är att sexuellt utnyttja eller skada en underårig person. Barn må 

vara intelligenta vid sin nätanvändning, vaksamma om sina kontakter, men de är också unga 

nog att inte alltid förstå eller se vad för individer de kommit i kontakt med och inte kapabla 

eller starka nog ännu att förhindra en nedåtgående spiral. Behovet av att skydda dessa 

värnlösa barn borde härför väga tungt nog att polis och åklagare i vart fall borde överväga 

provokativa åtgärder i de fall andra metoder visat sig resultatlösa. 

 

Stor vikt läggs motsatsvis dock även på att den misstänktes rättigheter ska tillvaratas i en 

rättegång, och till detta har författaren inga invändningar. Det ter sig rent ut oförsvarligt att ta 

ett annat ställningstagande i frågan och förslagen i denna uppsats ämnar medföra att 

tillåtandet av provokativa åtgärder fortfarande ska ske inom ramen för vad som är rimligt. Här 

menat att ett ingripande inte ska utgöra ett konventionsbrott eller medföra att oskyldiga kan 

riskera bli orättvist behandlade på grund av en okonkret misstankegrad. Poängen är inte att 

synen på rättvisan ska förvridas i förmån för utökad preventionism. Den här uppsatsen ämnar 

inte påstå att brottsprovokation är den enda lösningen för att beivra kontaktbrottet, men att det 

fordras dylika, skarpare alternativ för att bemöta ett dolt problem som kan ta skydd på nätet.  

 

Sammanfattningsvis vill författaren åter framföra att Alternativ 4, och om omständigheterna 

tillåter det även Alternativ 3, som presenterades i föregående kapitel uppställer en möjlighet 

att tillåta provokativa åtgärder även gentemot kontakt med barn i sexuellt syfte. Innebörden 

blir härmed att så länge en förundersökningen är inledd mot en specifik misstänkt, eller om 

det finns otvetydliga skäl att misstänka att en pedofil finns på exempelvis ett visst chattforum, 

och övriga förutsättningar är uppfyllda, så borde denna polisiära arbetsmetoden brukas i den 

mån den är behövlig och proportionerlig. Detta alternativ beaktar att kontaktbrottet idag är 

svårutrett med tarftliga resultat, har en konkret misstänkt att ställa in siktet på varvid risken att 

"fiska" förminskas, och tillåter varken polis eller åklagare att missbruka sin makt då de vidtar 
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en provokativ åtgärd. Ingripandet utgörs av ett brottsutredande, ej allmänt brottsbekämpande, 

syfte. Det är författarens åsikt att en sådan åtgärd kan lagföras jämställt äldre praxis från HD, 

utan att strafflindring eller eftergift aktualiseras. I vart fall borde en sådan brottsprovokation 

inte medföra en bristande materiell straffbarhetsbetingelse varvid en förundersökning måste 

läggas ned eller ett åtal lämnas utan bifall. En sådan bedömning bör istället överensstämma 

med vad som framkom i resningsansökan som presenterades i kapitel 2 och lagförandet inte 

medföra ett för stort integritetsintrång i proportion med ingripandets syfte.152 

 

När och hur en provokativ åtgärd kan eller bör tillåtas för att bekämpa kontaktbrottet har 

försökt benats ut i denna uppsats, men några exakta svar har som synes inte direkt kunnat ges. 

Slutsatsvis och återigen blir författarens personliga åsikt att brottsprovokativa åtgärder bör 

tillåtas för att beivra kontakt med barn i sexuellt syfte. Så länge metoden är utförd på korrekt 

sätt bör kontaktbrottet vara tillräckligt allvarligt för att moralen och rättstillämpningen ska 

kunna acceptera brottsprovokationer. Dragen till sin spets hade en sådan åtgärd kunnat 

innebära att hundratals, om inte tusentals, värnlösa barn skyddas från allvarligare sexualbrott 

oavsett om rättstillämpningen väljer att lagföra brottet eller om bevisningen används för att 

bevisa annan brottslighet.  

 

                                                
152 NJA 2009 s. 475 II. 
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