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Sammanfattning 
 
Under vår utbildning har vi förstått hur svårt det kan vara för polisen att utreda vissa typer av 

brott, framför allt grövre brott. Det kan ibland kännas som om dagens lagstiftning inte räcker 

till mot dagens alltför välorganiserade och välstrukturerade kriminella grupper, där polisen 

oftast endast kommer åt personer på ”gräsrotsnivå”. 

 

En metod polisen använder sig av är bevisprovokation, vilket är ett sätt att provocera fram 

bevisning om planerad, pågående eller begången brott. Denna metod kan dock snabbt 

omvandlas till brottsprovokation, en metod som idag inte är tillåten. Brottsprovokation är en 

metod som går ut på att provocera fram en brottslig handling hos en person, dvs. att syftet är 

att aktivt förmå någon att begå brott. 

Gränsen mellan dessa två metoder är svårtydd, vilket kan vålla problem för poliser ute på 

fältet. 

 

Vi har i detta arbete belyst dagens lagstiftning om dessa två metoder. Vi har även redogjort 

för hur Beredning för Rättsväsendets Utveckling (BRU), på uppdrag av Justitiedepartementet, 

anser att metoderna användande ska lagstiftas samt visa på vilka brottspreventiva fördelar 

som förslaget skulle innebära. 

Olika experters och instansers syn på ämnet har inhämtats från olika doktriner och remisser. 

Även dessa visar på hur svårtydd detta ämne är. 

 

Dagens lagstiftning innebär att bevisprovokation kan användas bl.a. då man har skälig 

misstanke mot en bestämd person, om grov brottslighet samt att beslutet fattats av åklagare. 

Förslaget BRU innebär att provokativa åtgärden ska få användas bl.a. då man kan anta att 

brott skulle ha begåtts även om åtgärden inte vidtagits, ska få användas mot en mindre grupp 

där man misstänker viss obestämd person, vid fängelsebelagda brott.  

 

Vi anser att mycket finns att tjäna vid ett genomförande av BRU:s förslag. Vi anser att man 

från regeringens sida åtminstone bör låta lagstiftningen prövas ”i verkligheten”. 
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1 Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att öka förståelsen för vad brottsprovokation och bevisprovokation 

är samt på vilket sätt det skulle kunna användas brottspreventivt. Metoden har under en längre 

period diskuterats för att ge polis möjlighet till att synliggöra beteenden som finns. Metoden 

anses av vissa ge polisen bättre verktyg till att lösa specifika brott. Andra anser detta vara ett 

sätt att provocera fram ett agerande hos individer, som kanske inte överensstämmer med det 

sätt de skulle agerat om provokation inte använts. 

 

1.2 Frågeställningar 

 
• Vad är brottsprovokation och bevisprovokation och vad är skillnaden mellan dessa? 

• Hur lyder gällande regler för brottsprovokation och bevisprovokation samt hur kan de 

komma att ändras i framtiden? 

• Vilka är de brottspreventiva fördelarna med den föreslagna lagreglering om 

brottsprovokation och bevisprovokation? 

 

1.3 Avgränsning 

 
Vi har valt att inte fördjupa oss i hur man ser på provokation i andra länder. 
 
Några svenska fall där polisen använt sig av provokation har vi har inte tagit med. Vi har inte 
själv tagit med hur det skall regleras utan bara förslag på hur man skulle kunna använda sig av 
provokation med utgångspunkt från gällande lagstiftning och förslag på lagstiftning. 
 
Andra provokativa metoder som infiltration etc. har vi inte berört i vårt arbete. 
 

1.4 Metod 
 

Vi har till största del utgått från facklitteratur inom det juridiska området. Vi har även tagit 

lite material JO:s hemsida.
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2 Resultat 

 

2.1 Allmänt om provokation 

 
Med provokation inom detta arbete menar man antingen bevisprovokation eller 

brottsprovokation.  

 

Med bevisprovokation menas att man provocerar fram bevis om begånget, planerat eller 

pågående brott, t ex när en polis frågar en narkotikasäljare vad han har att sälja och 

narkotikasäljaren tar fram varan. 

 

Med brottsprovokation menas att man provocerar fram en brottlig handling, t ex att polis 

förmår någon att främja kontakten med en narkotikasäljare eller att sälja narkotika. 

 

Bevisprovokation är tillåtet då det är förenligt med gällande normer till skillnad mot 

brottsprovokation. 

 

Att provocera fram ett brott som i sig är brottsligt, och strider mot polisens uppgift att 

förebygga brott. (2 § PL). Ingrid Helmius menar att om polisen skulle provocera fram lindriga 

brott för att komma åt den grövre brottsligheten skulle det innebära en glidande skala för när 

polisen skall ingripa och inte (Helmius 2000 s.181). 

 

Språkligt kan man skilja mellan tillåten bevisprovokation och otillåten brottsprovokation. 

Det kan enkelt tyckas att en laglig gräns finns mellan dessa två begrepp, men så är inte fallet. 

Enligt Petter Asp kan en och samma åtgärd vara både bevis-och brottsprovokation och 

förordar att den ena skall skiljas från den andra utifrån det som framkallats. Åtgärden utgör 

bevisprovokation i förhållande till framkallande av bevis vid en redan begånget brott och 

brottsprovokation vid framkallande av ett nytt brott.  Pga. detta menar Petter Asp att 

bevisprovokation är motsägelsefullt och svåranvänt. (Axberger 2002 s.62,63) 
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2.2 Brottsprovokation 
 
Brottsprovokation anses vara en metod som går ut på att provocera fram en brottslig handling 

hos en person, syftet är att aktivt förmå någon att begå brott. Brottsprovokation är i dagen läge 

inte tillåtet då polis inte aktivt får främja eller förmå någon att begå brottslig handling. 

Av detta följer medverkansansvar hos provokatören. (Suenson 2002 s.6).  

Det anses finnas två typer av brottsprovokation: ”riktad brottsprovokation” och ”icke riktad 

brottsprovokation”. Med riktad brottsprovokation innebär att provokatören interagerar, är i 

kontakt, med den misstänkte. Med icke riktad brottsprovokation menar man t ex de fall där 

man ställer ut en motorcykel med avsikt att den ska tillgripas av personer som begår sådana 

brott, för att sedan lagföra dem. 

 

2.3 Bevisprovokation 
 
Bevisprovokation är ett sätt att provocera fram bevisning. ( Planerad, pågående eller  

begången) vid brottslig verksamhet. Bevisprovokationen syftar till att på ett passivt sätt få  

fram bevisning för att styrka ett begånget brott. (Suenson 2002 s.7). 

 

Liksom i all annan verksamhet måste polisen vid bevisprovokation ta hänsyn till behovs och 

proportionalitetsprinciperna i polislagens 8 §. (Helmius 2000 s.187) Rikspolisstyrelsens 

biträdande rikspolischef Ulf Karlsson i ett yttrande anfört att bevisprovokation är en i lag 

oreglerad spaningsmetod. Tillräckligt stöd för att polisen får använda metoden har ansetts 

finnas i 8§ polislagen och i rättegångsbalkens regler om förundersökning. 

Frågan om användning av provokation inom den brottsbekämpande verksamheten 

behandlades av 1981års polisberedning i samband med behandlingen av s.k. okonventionella 

spaningsmetoder. (1997/98:JO1) 

 

För att få använda bevisprovokation så skall det finnas en stark misstanke om ett grovt brott. 

Det skall även ha prövats med en mindre ingripande alternativ eller att alternativen som 

prövats har varit otillräckliga. Provokationen måste ingående övervägas om man kan få fram 

tillräcklig resultat i bevishänseende innan beslut tas. Det är åklagaren som skall ta beslut om 

bevisprovokation kan användas. Det följer av RB 23 kap 3 § att förundersökning av svårare 

brott skall ledas av åklagare.  

Bevisprovokation skall vara tillåten när den har: 

• Ett bestämt mål 
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• Avser en bestämd person 

• Bygger på skälig misstanke 

• Den skall vara tidsbegränsad och avse en kort tid period 

• Den skall förutsätta att polisen kan redovisa övertygande skäl till varför samma resultat 

inte är möjliga att uppnå genom traditionella metoder  

• En yttersta gräns bör vara att operationen alltid måste syfta till att få fram information som 

är relevant för och hållbar i en kommande rättegång 

• Stränga krav på dokumentation måste upprätthållas i dessa sammanhang  

• Ingen annan än åklagaren får fatta beslut om bevisprovokation (Johansson 2002 s.101). 

 

2.4 Provokatörens ansvar 
 
Till att börja med så framgår det av propositionen till polislagen att polisen inte får provocera 

eller annars förmå någon till att inleda en brottslig handling. (Helmius 2000 s.181). 

 

Enligt Hans-Gunnar Axberger är provokatörens syfte att framkalla ett för den provocerades 

sida ett brott. Därmed kan man omfatta provokatören i brottsbalkens bestämmelser om 

medverkandeansvar. Dock har man inom den svenska doktrinen frångått ansvar genom att 

provokatören inte har uppsåt till ett fullbordat brott.  

 

Vidare säger Axberger att det finns två typfall av synsätt på provokatörens ansvar. 

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

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

Provokatörens uppsåt sträcker sig då endast till försök till att ett brottsligt försök kommer till 

stånd. Ansvar för medverkan till fullbordat brott är då uteslutet för provokatörens del. Även 

om brottet av någon anledning skulle bli fullbordat. Axberger menar vidare att medverkan till 

försök också är uteslutet eftersom detta förutsätter uppsåt att brottet skall fullbordas, ett 

uppsåt som är en förutsättning för straffansvar för envar av de medverkande, men som 

provokatören inte har (Axberger 2002 s.65-66). 

 

Den andra typen är enligt Axberger är att ”provokatören avser att den provocerade skall begå 

ett fullbordat brott, vars skadeverkning provokatören avser att förebygga på ett eller annat 

sätt”. Här menar Axberger att provokatörens uppsåt omfattar alla rekvisiten för det 

fullbordade brottet. Den logiska rättsliga konsekvensen är att han då gör sig skyldig till 
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medverkan till detta brott. Detta är också den uttryckliga ståndpunkten i 

brottsbalkskommentaren, där det sägs att ”polisen inte torde straffritt kunna provocera någon 

att t.ex. begå fullbordad stöld, även om polisen strax därefter griper tjuven och återställer 

stöldgodset till ägaren”(Axberger 2002 s.66). 

 

2.5 Lagstiftning 

 
I dagen läge finns det ingen lag stadgat där det uttryckligen står att brottsprovokation är 

tillåtet eller förbjudet. Det som indirekt reglerar brottsprovokation idag: 

• BrB 23:4, medverkanderegeln där inte bara den som utför en brottlig gärning utan 

även den som främjar denna kan dömas till ansvar för anstiftan eller/och medhjälp. 

Detta innebär att polis som använder sig av brottsprovokation kan dömas till ansvar. 

• BrB 20:1, tjänstefelsregeln som innebär att den som vid myndighetsutövning 

uppsåtligen eller av oaktsamhet genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad 

som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel. 

 

Vidare kan även nämnas narkotikastrafflagen där all hantering av narkotika är förbjuden, gör 

att provokatören inte bara kan göra sig skyldig till medverkan till brott utan även fullbordat 

brott. 

 

Detta visar att om brottsprovokation skall lagstiftas i framtiden måste man även lagstifta 

ansvarfrihet för provokatören för att de ska fungera juridiskt sett. 

 

 
 
 
2.6 Förarbetet (SOU 2003:74) 
 
På Justitiedepartementets vägnar lämnade BRU ( Beredning för Rättsväsendets Utveckling) 

en delbetänkande vid namn ”Ökad effektivitet och rättsäkerhet i brottsbekämpningen (SOU 

2003:74)”, där man bl.a. behandlat frågor om provokativa åtgärder.  En av beredningens 

viktigaste uppgift var att lämna förslag på hur det brottsbekämpande arbetet skulle förbättras. 

Beredningen hade bl.a. uppgift att överväga om det behövs några författningsändringar 

rörande polisens metoder, särskild i arbete mot grov brottslighet. Beredningen konstaterade 

att det idag finns relativt få föreskrifter om metoder som polis och andra brottsbekämpande 
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myndigheter, t ex tullen, får använda sig av. Beredningen anser att en lagreglering kan 

förväntas leda till att såväl rättssäkerheten för den enskilde som effektiviteten i det 

brottbekämpande arbetet ökar. 

BRU föreslår i betänkandet att användning av provokativa åtgärder skall lagregleras. 

 

Lydelsen av förslaget som lämnades av BRU är: 

” En bestämmelse om användning av vissa provokativa åtgärder  under förundersökning skall 

föras in i 27 kap RB.  

   Vid förundersökning angående brott på vilket fängelse kan följa, skall de brottutredande 

myndigheterna få, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen 

om brottet, vidta åtgärder som kan föranleda någon att begå brottslig gärning, om det kan 

antas att denne skulle komma att begå samma eller liknande gärning även om åtgärderna inte 

vidtas. 

   Beslut om åtgärderna skall meddelas av undersökningsledare eller åklagare. 

   Över användningen av åtgärderna skall det föras protokoll enligt vad som är föreskrivs i 27 

kap 13§ första stycket RB.” 

 

Provocerande åtgärder skall få användas då vissa förutsättningar uppfylls. Förutsättningarna 

är (Axberger 2002 s. 69): 

• det är aldrig tillåtet att provocera någon att begå ett brott som denne annars inte skulle 

ha begått 

• det skall föreligga en stark misstanke om brott 

• provokation får endast tillgripas vid allvarlig brottslighet 

• behovs- och proportionalitetsprinciperna skall beaktas 

• beslut att använda provokationen skall fattas av åklagare 

• provokationsåtgärderna måste dokumenteras noggrant. 

 

Då gränserna för åtgärderna bevisprovokation och brottsprovokation är otydliga och då en och 

samma åtgärd kan anses vara både bevis och brottprovokation finns det tre olika möjligheter 

att handskas med  

 

1. åtgärden innefattar enbart bevisprovokation 

2. åtgärden innefattar både bevisprovokation och brottsprovokation 

3. åtgärden innefattar enbart brottsprovokation 
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Asp menar att åtgärder enligt (1) är tillåten då den utförs enligt förutsättningarna för 

provocerande åtgärder.  

Åtgärder enligt (2)(som innebär att man provocerar fram en handling som innebär att 

gärningsmannen röjer ett brott som redan förövats, men också innebär att gärningsmannen 

formellt sett begår att nytt brott) kan vara godtagbar om den 

• företagits enligt de principer som gäller för dessa åtgärder, och 

• att gärningsmannen inte lagförs för brottet som provocerats fram. 

Med detta menar Asp att, om man avstår att lagföra gärningsmannen för det framprovocerade 

brottet, åtgärden i vissa fall (t ex hantering av narkotika) kan likställas med ren 

bevisprovokation. Asp menar att det många gånger handlar om rena tillfälligheter att 

bevisprovokation leder till eller innefattar brottsprovokation 

 

Möjligheten (3) bör enligt Asp i regel betraktas som otillåten, då den uteslutande syftar till att 

förmå någon att inleda en brottslig handling. 

För att exemplifiera Asps resonemang kan sägas att det handlar om enbart bevisprovokation 

då polis frågar någon om denne har ”något att sälja” och sedan griper denne när denne visar 

upp en påse innehållande narkotika. Om gripandet inte sker först efter att narkotikan överlåtits 

till polis handlar det om både bevisprovokation och brottsprovokation. (Asp 2000 s.206). 

 

 
 
2.7 Misstankegraden 
 
Gällande misstankegraden för att använda sig av provokativa åtgärder säger Axberger 

(Axberger 2002 s.29, 32) att misstankens förekomst och styrkan avgör om åtgärden är tillåten 

eller otillåten. Detta gör att Axberger anser att det inte går att generellt inte går att slå fast om 

hur stark misstanken skall vara. Andra faktorer som skall ses över innan åtgärderna vidtas är 

kränkningen som åtgärden kan innebära eller riskera att innebära. 

 

Axberger menar vidare att provokativa åtgärder bör kunna användas mot mindre grupp 

människor, inte bara enskilda personer, som man starkt misstänker begått grova brott. 

Axberger nämner också situationen då man misstänker att någon i en grupp begått brott och 

samtidigt vet att de andra är oskyldiga. Även här anser det kunna vara befogat med 
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provokativa åtgärder, om provokationen arrangeras på så sätt att man minimera risken för att 

” få någon av det andra på kroken” (Axberger 2002 s.30). 

 

BRU anser att provokativa åtgärder ska regleras som tvångsmedel och uteslutande användas i 

en förundersökning. Av den anledningen bör, som vid andra tvångsmedel, klarläggas vilken 

styrka misstankegraden ska ha för att vidta åtgärden. BRU anser, som Axberger, att man 

generellt inte kan fastslå hur stark misstanken skall vara.  

Enligt RB 23:1 skall förundersökning inledas då det finns anledning att anta att brott som hör 

under allmänt åtal har förövats. Kraven är densamma för att företa husrannsakan enligt RB 

28:1. BRU anser att det inte finns skäl att sätta högre krav än så för att vidta provokativa 

åtgärder. 

Dessutom anser BRU att det i en lagreglering inte ska finnas någon begränsning till att de 

provokativa åtgärderna enbart kan riktas mot en misstänkt person. Detta då man anser att även 

vittnen bör kunna bli föremål för de provokativa åtgärder, om de anses ha kunskaper om 

något som kan ha betydelse för det brottsutredande arbetet. Här drar BRU paralleller med RB 

27:1, RB 28:1 samt RB 28:11, där inga sådana begränsningar finns.  

 

2.8 Grov brottslighet? 
 
Ett av kraven för att få vidta provokativa åtgärder är att det handlar om grov brottslighet. 

Axberger anser att brott mot rikets säkerhet, svårare narkotikabrottslighet och brott som i sin 

natur är samhällsfarlig rankas som grov brottslighet. Dock ifrågasätter Axberger kravet på att 

brottsligheten skall vara grov alltid ska följas. Axberger menar att provokativa åtgärder bör 

kunna användas, med stöd av behovsprincipen, vid brottslighet som är svår att förebygga och 

uppdaga utan provokativa åtgärder.  

 

BRU anser som Axberger att provokativa åtgärder inte bör begränsas till grov brottslighet. 

Vidare anser BRU att det bör räcka att fängelse kan följa pga. brottet misstanken avser. Med 

detta anser BRU att man får en reglering som ger utrymme för att använda provokativa 

åtgärder i sådana fall där det finns ett klart behov, bl.a. med hänsyn till svårigheten att på 

annat sätt avslöja och utreda brottsligheten. 

 



 9 

 
 
2.9 Skulle brott ha förövats även utan provokation? 
 
En av förutsättningarna för att få vidta provokativa åtgärder är att ingen får provoceras till att 

begå ett brott som denne inte annars skulle ha begått. 

Polisberedningen uttalade att det kan vara försvarligt att polis i speciella fall förmår den som 

redan har påbörjat en brottsaktivitet att röja sig eller på annat sätt provocera fram bevisning 

liksom att polis vidtar åtgärder för att ett planerat brott skall fullbordas under sådana 

förhållanden att bevisning om detta kan säkras (SOU 1982:63, s.140). (Axberger 2002 s. 28, 

62, 69). Axberger förklarar att det torde vara tillåtet att framkalla den ”individualiserade 

handlingen”, men inte väcka en brottslig vilja. Med detta menar Axberger att man konstaterat 

en brottslig vilja av sådan styrka att det bara är en tidsfråga när den skall verkställas. Som 

exempel nämner Axberger den som innehar ett större parti narkotika som provoceras till att 

sälja till polis. Här menar man på man har framkallat den ”individualiserade handlingen” 

genom att få narkotikan såld till polis, men inte väckt en brottslig vilja eftersom 

gärningsmannen innehade narkotikan och ändå skulle sålt den till någon annan, förr eller 

senare. 

Praktiskt innebär detta att passiva åtgärder torde vara tillåtna, till skillnad från långtgående 

aktiviteter såsom övertalning, frestelse och upprepade försök. För att klargöra begränsningar 

kan man säga att polis inte bör påverka gärningsmannens kriminella handlande i annat 

hänseende än till tid, plats, och andra biomständigheter för att inte riskera att överskriva 

gränsen för tillåten provokation. 

 

BRU anser också att det måste anses tillåtet att framkalla den ”individualiserade handlingen”, 

men inte väcka en brottslig vilja. Hur pass aktiva de provokativa åtgärderna får vara bör 

bedömas från fall till fall. BRU anser att lagtexten bör formuleras så att innebörden blir att 

myndigheten får vidta en åtgärd som kan föranleda någon att begå en brottslig gärning, om 

det kan antas att denne ändå skulle begå samma eller liknande gärning även om den 

provokativa åtgärden inte hade kommit till stånd. BRU anser denna formulering vara 

nödvändig då de anser det vara oerhört svår, om inte omöjligt, att med visshet konstatera att 

någon vid en tidpunkt i framtiden skulle begå samma eller liknande gärning, även om den 

provokativa åtgärden inte hade kommit till stånd. BRU anser att formuleringen skulle 

innebära en effektivare användning av provokativa åtgärden i den brottsutredande 

verksamheten. 
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2.10 Den provocerades ansvar 
 
En intressant frågeställning är hur stort ansvar en person som blivit provocerad till att begå ett 

brott har. HD har uttalat att förekomsten av brottsprovokation i princip inte är något som 

påverkar huruvida den provocerade har begått ett brott. 

I NJA 1985 s.544 berör HD provokativa åtgärden. Där anser man att grund för strafflindring 

kan tänkas föreligga då polis använder sig av metoder som framstår som uppenbart 

otillbörliga, t ex då polis själv deltar i brottslig gärning och i samband därmed förmår någon 

att begå ett brott som denne sannolikt annars aldrig skulle ha begått.  

Axberger menar att man inom det svenska rättssystemet inte tar hänsyn till om provokation 

ägt rum, vare sig det gäller ansvarsfrågan eller vid straffmätningen. (Axberger 2002 s.42). 

Asp anser att det finns skäl till att ompröva den svenska inställningen gällande om 

provokation kan påverka straffmätningen och menar på att domstolarna bör beakta 

förekomsten av provokativa åtgärder i högre utsträckning än idag. Asp menar på att detta kan 

ske med stöd av BrB 29:5 st 8, vilket innebär att domstolen utöver brottets straffvärde i skälig 

omfattning ska beakta om det föreligger någon omständighet som påkallar att den tilltalade 

får ett lägre straff än straffvärdet motiverar. Då någon påföljd överhuvudtaget inte bör ådömas 

bör domstolen kunna bevilja påföljdseftergift enligt BrB 29:6. Att domstolen beslutar om 

strafflindring och påföljdseftergift är något Asp anser vara nödvändigt ibland för att 

säkerställa att rättvis rättegång, enligt Europakonventionens artikel 6 (Asp 2000 s.229, 331). 

 

 
 
2.11 Processuell sanktion vid otillåten provokation? 
 
Axberger avvisar i princip tanken på någon form av processuell sanktion vid otillåten 

provokation, även om Sveriges och Europakonventionens bundenhet gör att detta inte kan 

upprätthållas fullt ut. (Axberger 2002 s.77) 

 

Med processuella sanktioner menas t ex bevisförbud, vilket innebär att bevis om brott som 

framkommit i samband med otillåten provokation inte får användas. En annan processuell 

sanktion skulle kunna vara att hävda att en otillåten provokation leder till förbud till att 

lagföra den provocerade för det aktuella brottet ( Lundqvist 1999 s.903, 910). 

Asp anser att dessa processuella sanktioner är märkliga och trubbiga sätt att hantera den 

situation som uppstår när en otillåten provokation har förekommit.   
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Ett förfarande som innefattar provokativa åtgärder får aldrig komma i konflikt med rätten till 

en rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Asp menar att det borde finnas ett flertal 

vägar att välja för att undvika att ett förfarande mot den provocerade står i konflikt med rätten 

till en rättvis rättegång. (Asp 2000 s.226). 

 

Axberger och Asp menar att varje rättslig instans som har att bedöma ett förfarande som har 

innefattat provokativa åtgärder måste beakta Europakonventionens artikel 6 och att 

Europakonventionens artikel 6 kan innebära hinder mot att fullfölja förfarandet. 

 

BRU håller med Asp och Axberger i resonemanget ovan om processuella sanktioner. Istället 

för de nämnda processuella sanktioner anser BRU att vid en eventuell otillåten provokation 

bör domstol i första hand använda sig av straffmätning enligt BrB 29:5 st 8.  

 

2.12 Rättsliga påföljder för provokatören 
 
Vid en provokativ åtgärd uppfyller provokatören många gånger rekvisiten för ett brott, oftast 

medverkan (anstiftan) till försök eller fullbordat brott (BrB 23:4). Detta även då provokatören 

faktiskt följer de regler som gäller för provokativa åtgärder och en provokation som både kan 

betecknas som bevis- och brottsprovokation genomförs. 

Både Asp och Axberger har i sina böcker analyserat detta faktum. 

Asp menar att provokatören i regel borde kunna gå fri från ansvar, pga. hans bristande uppsåt 

(i normalfallet bristande uppsåt till att det provocerade brottet ska komma till fullbordan). 

Vidare menar han att det genom tillämpningar som straffmätning enligt BrB 29:5 st 8 och 

frivillig tillbakaträdande enligt BrB 23:3, bör finns utrymme för bedömning av provokatörens 

gärning i de fall han verkligen kan anses ha begått brott (Asp 2000 s.235). 

 

Axberger menar att det är uteslutet att polis bli ansvariga för anstiftan, då det agerar i syfte att 

beivra brott de formellt anstiftar. Istället bör regler som tjänstefel och liknande utgöra grunden 

för provokatörens straffansvar, och menar att en klar lagstridig brottsprovokation i princip är 

straffbart som tjänstefel. (Axberger 2002 s.56, 77). 

Asp anser, som Axberger, att då provokatören klart avviker från de principer som finns 

rörande provokativa åtgärder att tjänstefelsansvar bör föreligga. 
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Asp menar att ett stadgande som under vissa förutsättningar tillåter provokation i sig utesluter 

rättsstridhet och medger ansvarsfrihet i enlighet med stadgandet (Asp 2000 s.169, 204). 

BRU håller med Axberger och Asp, vilket skulle resultera i att gällande ordning skulle råda 

även vid en eventuell genomförande av deras förslag av reglering gällande provokativa 

åtgärder. 

 

2.13 Behovs- och proportionalitetsprinciperna 
 
Behovs- och proportionalitetsprinciperna ska vara genomgående i polisens arbete och finns   

bl.a. uttryckta i polislagens 8 §. 

 

Gällande det provokativa område menar Axberger behovsprincipen ska ge sig i uttryck i att 

alla andra alternativ är uttömda, vilket skulle kunna innebära att mindre ingripande åtgärder 

misslyckats eller att andra åtgärder redan prövats utan framgång. För att provokationen ska 

anser befogad ska den kunna antas leda till väsentliga och i utredningen användbara resultat.   

Proportionalitetsprincipen, anser Axberger, innebär att provokativa åtgärder inte får företas 

annat än mot allvarlig brottslighet. Dessutom måste risken för att någon oskyldig, i en åtgärd 

riktad mot en mindre krets där brottsmisstanken är stor men inte preciserad till en viss individ, 

utsätts för en kränkning vägas mot det ändamål som ska främjas (Axberger 2002 s.34).  

 

BRU menar att det är självklart att behovs- och proportionalitetsprinciperna ska följas och 

beaktas även i fortsättning vid användning av provokativa åtgärder. BRU anser inte att 

principerna behöver regleras särskild och heller inte att kvalificerande rekvisit, som att 

åtgärderna ska vara av synnerlig vikt för att säkerhetsställa bevisning av brottslighet, ska 

föreskrivas. BRU menar att kvalificerande rekvisit inte är ändamålsenligt vid provokativa 

åtgärder eftersom det skulle medföra en onödig inskränkning i användningen av 

tvångsmedlet. 

 

2.14 Beslutfattare för provokativa åtgärder 
 
Åklagare och polischef har länge varit ensamma om att kunna besluta om provokativa 

åtgärder (SOU 1982:63 s.142 och prop 1983/84:111 s. 47).  

Enligt Axberger beror detta på att provokativa åtgärder inte ska användas annat än efter 

grundligt övervägande och att det är önskvärt att få viss kontroll över planering och 

genomförande. (Axberger 2002 s.35). 
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JO avgjorde ett ärende (JO 1997/98 s. 118) där JO kom fram till att beslut om provokativa 

åtgärder under en förundersökning skall fattas av åklagare. Detta följer av RB 23:3 , där det 

står reglerat att åklagare ska vara förundersökningsledare i de fall det är aktuellt att använda 

sig av provokativa åtgärder. 

 

BRU anser att frågan om vem som ska leda förundersökningen och besluta om provokativa 

åtgärder ska avgöras av de vanliga bestämmelserna, på samma sätt som för flera andra 

tvångsmedel, i de fall det inte finns svårbedömda praktiska och juridiska frågor att ta ställning 

till. En sådan situation skulle kunna vara då en polis, utan att ha tagit initiativet, erbjuds att 

köpa en mindre mängd stulet gods eller narkotika för att visa sig intresserad och få saken 

överlåten till sig. 

 

2.15 Dokumentation 
 
Enligt FuK 22§ ska förundersökningsprotokollet avfattas så att det ger en trolig bild av vad 

som förekommit i förundersökningen av betydelse för målet. 

BRU anser det rimligt att man ställer höga krav på dokumentation vid provokativa åtgärder 

och menar på att det generellt är till fördel för alla inblandade, inte bara för den provocerade 

utan även för de brottsutredande myndigheterna. 

BRU anser att en lagstiftning av provokativa åtgärder skulle passa bäst i RB 27 kap. 

BRU anser att det för dokumentationsskyldigheten rörande provokativa åtgärder kan göras en 

hänvisning till RB 27:13 st.1. Där bör det också nämnas att dokumentationsskyldigheten samt 

den misstänktes eller tilltalades rätt till insyn i materialet inte hindrar att de brottsutredande 

myndigheternas närmare användning av tvångsmedlet, som hur polis taktiskt går till väga vid 

en provokation och vilken utrustning som används, hålls hemlig. Detta då uppgifterna inte bör 

anses omfattas av rätten till partinsyn utan av sekretess enligt sekretesslagen 5:1. 

 

2.16 Underrättelse 
 
Den som blir föremål för myndighetsutövning ska som huvudregel underrättas om det. I 

rättegångsbalken finns ingen underrättelseskyldighet i fråga om tvångsmedel som förutsätts 

ske utan den misstänktes kännedom, så kallade hemliga tvångsmedel. Med den lagreglering 

som BRU föreslagit kommer provokativa åtgärder av naturliga skäl att tillhöra kategorin 

hemliga tvångsmedel. 
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Praktiskt sätt är tvångsmedel som provokativa åtgärder annorlunda gentemot andra 

tvångsmedel såsom beslag, kroppsvisitation och husrannsakan. Provokativa åtgärder avslutas 

ofta med andra former av tvångsmedel, som beslag eller gripande. I det fall provokativa 

åtgärder inte leder till några andra tvångsmedel, får den som har utsatts för åtgärden aldrig 

veta att den vidtagits mot honom. Åtgärden ska dock dokumenteras enligt vad som tidigare 

nämnts. 

BRU nämner att i lagrådsremissen om hemlig telefonavlyssning gjorde regeringen den 

bedömningen att det inte bör lagstadgas om underrättelseskyldighet gentemot den som varit 

föremål för tvångsmedlet. Skälet för den bedömningen var flera bl.a. att det sällan skulle vara 

möjligt att lämna underrättelse, annars skulle polisens arbetsmetoder avslöjas och 

brottsutredningar försvåras. Med detta menade regeringen att underrättelseskyldigheten i flera 

fall skulle få slumpmässiga konsekvenser. 

BRU gör, med de nämnda fakta, bedömningen att det inte är ändamålsmässigt eller annars 

behövligt med ett införande av underrättelseskyldighet i efterhand när det provokativa 

åtgärder. 

 

2.17 Överskottsinformation 
 
Vid användning av hemliga tvångsmedel kan uppgifter om brott som inte föranlett åtgärden 

eller legat till grund för beslutet om åtgärden komma till känna, uppgifter som den 

brottsutredande myndigheten många gånger inte fått utan hemliga tvångsmedel. Dessa 

uppgifter kallas för överskottsinformation och användning av sådan information är idag inte 

reglerat i lag. Ett förslag till reglering har för en kort tid sen lämnats i 

departementspromemorian ”Överskottsinformation ( Ds 2003:13)”. Där föreslås vid 

användning av hemliga tvångsmedlen hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och 

hemlig kameraövervakning att överskottinformation om pågående eller begångna brott ska få 

använda för att utreda brottet. Där föreslås också att överskottsinformation ska få användas 

som bevisning i rätten i de fall fängelse på ett år eller däröver är föreskrivet för brottet och det 

kan antas att brottet inte föranleder endast böter. 

 

BRU anser att provokativa åtgärder, med deras förslags karaktär, kommer att höra till hemliga 

tvångsmedel och anser vara fullt möjligt med att överskottsinformation kan bli aktuellt vid 

provokativa åtgärder. 
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BRU avstår från att lägga fram några förslag om ärendet, då den fortfarande bereds på 

Justitiedepartementet. Dock ställer BRU sig tveksamma till inskränkningen gällande att 

fängelse på ett år ska vara föreskrivet i vissa fall för att använda sig av överskottsinformation 

som bevis, detta pga. att provokativa åtgärder enligt deras förslag ska få användas vid 

brottslighet där fängelse är föreskrivet. Detta ska jämföras med att de tvångsmedlen 

departementspromemorian behandlar blir aktuella vid brott där fängelse inte lindrigare än två 

år respektive sex månader är föreskrivet.  

 

2.18 Remissyttranden 
 
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommisionen ( SAIJ) anser att det finns 

tydliga signaler som pekar på att det behövs en lagreglering av denna fråga. De anser att det 

råder en konflikt mellaneffektivitet och rättsäkerhet. Att för snabba åtgärder medför risk för 

felaktiga och olagliga ingripanden å ena sidan, men att alltför omständliga åtgärder kan leda 

till att polisens handlingskraft förlamas. 

Avdelningen anser att brottsprovokation ska förbli i princip otillåten och att det skulle vara 

förhastat att i dagsläget införa en regel som skulle tillåta det. Detta då avdelningen håller med 

de skäl Asp angett i ”Juridisk tidskrift (JT 2003-04 nr. 1)”, där det särskilt framhålls att 

brottsprovokation ter sig som en tvivelaktig metod. Dessutom finns det skäl att tro att den 

föreslagna regeln skulle kunna led till missbruk och godtycke såsom förslaget är formulerad. 

Avdelningen anser vidare att brottsprovokation väcker starka tvivel med hänsyn till kraven 

ställda enligt Europakonventionen, som också utgör svensk rätt. Avdelningen hänvisar till 

Europakonventionens avgörande fall ”Texeira de Castro mot Portugal ( Rep. 1998-IV s. 

145)”, där domstolen fastslog att straff för ett brott- under vissa förutsättningar- kan stå i strid 

med rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionens artikel 6. 

Man menar också att de effektivitetsvinster som kan uppnås genom att tillåta 

brottsprovokation torde vara begränsade, åtminstone i ett större perspektiv. 

 

2.18.1 Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklund menar att BRU:s förslag står i uppenbart 

strid med det rättssäkerhetskrav som en rättsstat kräver och anser att ett genomförande av 

förslaget inte kan förväntas medföra konstaterbar ökning av effektiviteten i den 

brottsbekämpande verksamheten. JO anser inte att provokation som arbetsmetod lämpar sig 

för lagstiftning och anser det inte vara nödvändig att reglera användning av provokation så 

länge denna sker i enlighet med nu tillämpade principer. JO anser vidare att varje provokation 
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kan innebära komplicerade rättsliga och bevismässiga frågor som inte alltid kan lösas med en 

lagregel av traditionellt slag.  

JO menar att den enskildes rättssäkerhet försvagas, med BRU förslag, då man kraftigt 

utvidgar användningsområdet för provokation och tillåter beslutsfattande om det till personer 

med begränsade juridiska kunskaper. Han ställer sig också frågande till den mycket låga 

misstankegraden som ska gälla för provokation, enligt BRU:s förslag.  

Med detta till grund JO förslaget som BRU har lämnat.  

 
2.18.2 Justitiekanslern menar att polisen bör få utökade möjligheter att använda sig av 

brottsprovokation, dock vill han inte att man går så långt som beredningen har förslagit. 

JK anser av rättsäkerhetsskäl att utvidgningen skall i första hand avse ”icke riktade 

brottsprovokationer”. Riktad brottsprovokation bör endast tillåtas då det handlar om stark 

misstanke om allvarligare brottslighet. Förslaget bör också skärpas från att det finns skäl till 

att det finns särskilda skäl, att anta att den misstänkte kommer att begå samma eller liknande 

gärning även att åtgärden inte vidtagits. 
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3 Diskussion 

 
Detta arbetets främsta syfte har varit att belysa området för bevis- och brottsprovokation. Då 

vi redovisat både gällande reglering och föreslagen reglering finns möjlighet till jämförelse, 

vilket vi nu ska göra och diskutera omkring.  

 

Jämför man gällande reglering och regleringen som BRU har lämnat, kan man tydligt se att 

möjligheterna att genomföra provokativa åtgärder skulle vara betydligt större. Vi ska, för att 

förenkla överskådningen av skillnaderna, jämföra punkt för punkt. 

 

Enligt gällande reglering är all brottsprovokation förbjudet. BRU håller med Asp när han 

påstår att brottsprovokation är godtagbart i samband med bevisprovokation, i de fall då 

principerna för bevisprovokation efterföljts och då gärningsmannen inte lagfört för brottet 

som provocerats fram. 

Vi anser att Asp har rätt då omständigheter kan göra att en bevisprovokation övergår till 

brottsprovokation och att man därför inte bör bakbinda polisen. Detta framförallt då 

gärningsmannen inte ska lagföras för det begångna brottet. 

 

Enligt dagens reglering kan bevisprovokation användas då den har ett bestämt mål, bygger på 

skälig misstanke mot en bestämd person. Enligt BRU:s förslag ska provokativa åtgärder 

kunna användas mot inte bara mot enskilda, utan även mot mindre grupper, då det finns 

anledning att anta att brott har begåtts. Vidare anser BRU att provokativa åtgärder inte ska 

begränsas till den misstänkte.  

Vi anser, såsom Axberger och BRU, att provokativa åtgärder ska kunna användas mot mindre 

grupper, där man misstänker att någon inom gruppen begår brottslig handling men inte vet 

exakt vem. Misstankegraden anser vi kan vara så låg som BRU föreslagit, då som tidigare 

nämnts alla andra alternativa åtgärder ska vara uttömda innan provokativa åtgärder får 

användas. Att någon annan än den misstänkte bli föremål för provokativa åtgärder anser vi 

inte vara berättigat annat än vid riktigt grov brottslighet, då vi anser att det är bara då 

åtgärdens syfte kan överväga den kränkning som kan uppstå. 

 

Enligt gällande reglering kan bevisprovokation endast användas mot grov brottslighet medan 

BRU föreslår att det ska räcka med att brottet, som misstanken avser, är fängelsebelagd för att 

få vidta provokativa åtgärder. BRU och Axberger anser att provokativa åtgärder, med stöd av 
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behovsprincipen, bör kunna användas vid brottslighet som är svår att förebygga och uppdaga 

utan provokativa åtgärder. Vi håller med BRU och Axberger, då vi anser att brottets 

omständigheter och inte dess grovhet ska vara avgörande. 

 

Idag ska åklagare vara ensam beslutsfattare. BRU anser att frågan om vem som är 

beslutsfattare ( och förundersökningsledare) för provokativa åtgärder ska avgöras av de 

vanliga bestämmelser då det inte finns svårbedömda juridiska och praktiska frågor att ta 

ställning till. Vi håller med BRU och skulle gärna se att det på alla myndigheter finns 

speciella förundersökningsledare med fördjupade kunskap inom området, för att undvika 

felaktiga beslut.   

  
Förslaget som lämnat av BRU har avvisats av bl.a. Justitiekanslern, Justitieombudsmannen 

och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommisionen. Detta då samtliga ansett att 

förslaget varit för radikal med avseende på olika punkter. Dock menar Svenska Avdelningen 

av Internationella Juristkommisionen och Justitiekanslern att behov för lagreglering inom 

området finns, vilket JO inte anser. 

 

Vi anser att BRU:s förslag är genomförbar utan att göra så stor avkall på rättssäkerheten som 

JO anser. Mycket finns att vinna med förslaget och vi anser att man i det fallet man inte väljer 

att godkänna den åtminstone bör pröva den ute i ”verkligheten” för att få sig en rättvis 

uppfattning. 
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