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                         Sammanfattning 
 

Syftet med våran rapport har varit att kasta lite ljus över begreppen kring brottsprovokation 

och den debatt som pågått i ämnet en längre tid. För att kunna göra detta har vi läst och 

kritiskt granskat material från litteratur debattinlägg i dagstidningar och Internetsidor. 

För att ro detta arbete i hamn så har vi använt oss av olika frågeställningar som vi efter bästa 

förmåga sökt svar på, frågeställningarna som vi har ställt är: 

-   Vad är brottsprovokation? 

-   Vad är bevisprovokation? 

-   Vad är skillnaden mellan bevis och brottsprovokation? 

-   Vad är det som gör brottsprovokation olagligt i dagsläget? 

-   Vilka för respektive nackdelar skulle en legalisering av brottsprovokation medföra? 

Utifrån de svar vi ansett oss fått fram så har vi kommit fram till en slutsats som pekar på att 

detta är ett ämne är ett vågspel mellan rättssäkerhet för den enskilde och samhällets vilja att 

komma till bukt med samhällets baksida med grova och organiserade brottslighet. Samt att det 

idag inte finns tillräckligt med tydliga riktlinjer inom svensk lagstiftning gällande 

brottsprovokation.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Den ökande brottsligheten i dagens Sverige växer likt en lavin och polis och 

åklagarmyndigheter känner ofta till grov och organiserad brottslighet men saknar verktyg för 

att komma åt aktörerna i dessa fall. Samtidigt som allmänheten och media kritiserar polisen 

för att vara ineffektiva. Frågan vi ställer oss är om polisen verkligen har rätt medel för att på 

ett effektivt och tillfredställande sätt uppnå målet med att minska dagens kriminalitet. 

Brottsprovokation diskuteras ofta och flitigt i olika debatt forum.  

Denna debatt känns för oss viktig med tanke på vårat kommande yrke där det kan vara bra att 

ha kännedom och vara insatt i alternativa lösningar att bekämpa den allt grova och 

organiserade brottsligheten.  

 

1.2 Syfte 

Denna rapport syftar till att klarlägga och redogöra för begreppen brottsprovokation och 

bevisprovokation, samt se på skillnaden mellan dessa två begrepp.  Vi har även undersökt vad 

beslutfattare och hur diskussionen går i massmedia, vad tycker dem de finns för fördelar samt 

nackdelar med en eventuell legalisering av brottsprovokation.  

 

1.3 Frågeställning 

Vad är brottsprovokation? 

Vad är bevisprovokation? 

Vad är det för skillnad mellan brottsprovokation och bevis provokation? 

Vad är det som gör att brottsprovokation är olagligt? 

Vilka fördela/nackdelar skulle en legalisering av brottsprovokation medföra? 
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1.4 Metod 

 

Vi har börjat vårat arbete med att samla in information kring detta ämne för att sedan sätta oss 

in i ämnet. Vi har på ett kritiskt sätt granskat dessa källor för att få en så korrekt förståelse 

bild av det aktuella ämnet. 

Vi har samlat in information och kritiskt granska denna från källor som både ser negativt och 

positiv på begreppet brottsprovokativ. 

Materialet har vi insamlat från Statsbiblioteket i Umeå samt från div. internet sidor. Vi har 

även tittat på tidigare slutarbeten från Polisutbildningen vid Umeå universitet. 

Utifrån detta kommer vi att försöka besvara våran problemformulering. Samt föra en 

diskussion angående en eventuell legalisering av brottsprovokation. 
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2. Vad är brottsprovokation? 

 

Börjar man med att skärskåda själva ordet provokation, förstår man att det innefattar att man 

på ett kraftfullt och målinriktat sätt söker att påverka någon. Man kan även säga ett psykiskt 

angrepp mot den som provoceras. Ett mera allmänt uttryck för provokation är ”att förmå”. 

 

Ett exempel på hur en provokatör agerar kan vara att denne är ombud för en regim, då med 

uppgiften att uppvigla arbetare i strejk, eller demonstranter till handlingar som kan rättfärdiga 

regimen att tillgripa våld mot de strejkande. 

De åtgärder som innefattas i den brottsbekämpande verksamheten i Sverige som leder till  

diskussion om brottsprovokation, ligger dock långt ifrån den här typen av företeelser. 

 

Ordet provokation förekommer inte i någon egentlig betydelse inom doktrinen eller rättslig 

praxis i Sverige. Istället används de sammansatta begreppen agent provocateur, 

brottsprovokation och bevisprovokation. 

 

2.2 Vad är då egentligen brottsprovokation? 

 

Jag citerar den framlidne professorn i straffrätt vid Stockholms universitet, Olle Hoflund. 

Hans definition lyder: ” en person som vill att en annan person skall begå ett brott och därför 

anstiftar ett sådant utan att själv ha  uppsåt till det”. I sin tur citerar Hoflund en man vid namn 

Strahl. Han sa ” en typisk agent provocateur anstiftar, men utan uppsåt till att brottet skall 

fullbordas” 
1
. 

 

Till synes begränsar ingen av författarna definitionen till polismän eller andra 

myndighetspersoner. De menar då alltså att brottsprovokation kan innefatta vem som helst. 

Som synes ligger gärningen nära till anstiftan av brott, men skiljer sig därifrån genom att 

målsättningen hos provokatören är att brottet inte skall fullbordas. 

 

 

                                                

1
 Axberger Hans-Gunnar, 1989 
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Vad provokatören vill är snarare att ”offret”, den provocerade, skall röja en brottslig vilja som  

gör att han kan straffas.Däremot vill provokatören normalt förhindra den skada som det 

aktuella straffbudet är till för att förebygga. Det använda uttrycket agent provocateur verkar i 

Sverige vara på väg ut ur det juridiska språkbruket.  

 

I Sverige har istället förts en diskussion om ”bevisprovokation”. 

Enligt polisberedningen har själva provokationsföreteelsen givits en bestämmning. Man säger 

där att polisen i sitt brottsbekämpande arbete använder sig av metoden att locka eller utmana  

någon till en handling eller uttalande, som kan vara besvärande eller på annat sätt negativt för 

denne eller annan i dennes närhet. 

Den här distinktionen mellan bevis och andra sidan brottsprovokation ser ut att härstamma 

från den s k spanark-rapporten från 80-talet. 

 

Spanark-rapporten var en rapport utarbetad av en grupp inom rikspolisstyrelsen med uppgift 

att utarbeta förslag till metoder m.m. vid spaning mot narkotikabrottslighet. 

I rapporten sägs med stöd av en del JO-uttalanden att ”det är en otillbörlig spaningsmetod att 

provocera en person som inte är kriminell i egentlig mening, att begå en brottslig handling 

(således brottsprovokation)”.  

Däremot ansågs det förenligt med gällande normer hur polisarbetet skall bedrivas, att polisen 

genom provokation skaffar fram bevisning om planerad, pågående eller begången brottslighet. 

Provokationen används alltså för att överbevisa brottslingen om en faktisk kriminell aktivitet 

(således bevisprovokation). 

Brotts och bevisprovokation är i allmänhet svåra att skilja åt. Det finns såväl otillåten 

bevisprovokation som tillåten brottsprovokation. 

Avgörande vikt skall vid (om det är tillåtet) läggas vid om någon har förmåtts begå ett brott 

som han annars inte skulle ha begått. I det här ligger att brottsprovokation kan vara tillåten om 

polisen har påverkat och tagit initiativ eller uppmuntrat gärningen (annars kan man ju 

överhuvudtaget inte tala om någon provokation). Däremot kan inslag av direkta frestelser eller 

andra svåremotståndliga lockelser aldrig tillåtas. 
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Av de här nämnda kan man säga att en och samma provokativa åtgärd kan innefatta såväl 

brott som bevisprovokation. 

Det finns därmed tre olika möjligheter att laborera med: 

- Åtgärd som innefattar enbart bevisprovokation. 

- Åtgärd som innefattar såväl brotts som bevisprovokation. 

- Åtgärd som innefattar enbart brottsprovokation.
2
 

 

Det här kan man belysa med ett JK-beslut (J.K 1982 s 156,157). 

Bakgrunden var att polisen i flera fall hade använt en person som tidigare straffats för 

narkotikabrott för att förmå olika personer att sälja narkotika. 

Verksamheten hade gått till på lite olika sätt och i sin bedömning indelade JK händelserna i 

A-fasen och E-fasen. 

 

I A-fasen hade provokationen i princip gått ut på att förmå X1 att sälja viss narkotika som 

polisen misstänkte att X1 redan innehade. 

JK fann att provokationen i denna fas varit acceptabel. 

 

Här pekade JK särskilt på att redan innehav av narkotika utgöt ett fullbordat brott och att det i 

denna del inte tillkommer något när en person röjer sig genom försäljning. 

Att det härigenom kan bli fråga om ett nytt brott (överlåtelse) ansåg JK inte utgöra hinder mot 

provokation under föresättning att misstankern rörande innehav hade erforderlig styrka. 

 

Andra omständigheter som torde ha spelat in i bedömningen var att brottet var att klassificera 

såsom grovt och att det var svårt att få fram bevisning på annat sätt. 

JK ansåg trots att försäljningen måhända kunde utgöra ett nytt och framprovocerat brott, det 

befogat att i fall som detta tala om bevisprovokation. 

 

I E-fasen däremot riktade man sig mot X2 rörande vilken misstankarna om innehav inte var 

lika ( eller tillräckligt) starka. 

I slutändan visade det sig också vara så att X2 inte hade tillgång till narkotika men att han i 

och för sig var beredd att skaffa fram narkotika. 

                                                

2
 Axberger Hans-Gunnar, Sthml 1989 
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JK menade här att om provokationen fullbordats i denna del så hade detta kunnat medföra att 

X2 begått ett brott som han annars inte skulle ha begått, i vart fall inte vid ifrågavarande 

tillfälle. 

Denna provokation närmade sig enligt JK:s mening alltför mycket brottsprovokation vilken 

ansågs som otillåten.
3
 

 

2.3 Hur kan provokation till brott bestraffas? 

 

Provokation till brott kan bestraffas såsom anstiftan eller medhjälp till brott, under 

förutsättning att provokatören har uppsåt att brottet skall komma till stånd. 

Anstiftansbegreppet förutsätter dock att den anstiftade inte hade företagit gärningen utan 

anstiftarens agerande. Uppfylles inte detta krav, kan dock straffbar medhjälp föreligga 

eftersom det inte fordras att främjandet varit en betingelse för brottet. 

 

Kravet att provokatören har uppsåt att brottet skall komma till stånd betyder att den s k agent 

provocateur inte kan fällas till ansvar. 

Kännetecknande för en sådan person är att han uppträder som en anstiftare, utom så tillvida 

att han endast har uppsåt att förmå den andre att påbörja brottet. 

 

Han har inte uppsåt att brottet skall komma till fullbordan och kan därför inte ens straffas för 

medverkan till försök till brottet.
4
 

 

Samt att frågan om tjänstefel enligt BrB 20 kap kan aktualiseras som påföljd vid provokation 

till brott.
5
 

 

 

 

                                                

3
 Asp Petter, 2001 

4
 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg, 2002 

5
Asp Petter, 2001 
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3. Vad är bevisprovokation?  

 

Under senare år i Sverige har det förts en diskussion om brottsprovokation. Diskussionen har 

så gott som uteslutande försiggått i utrednings och lagstiftningsarbete. Detta har lett till att det 

har dykt upp ett nytt begrepp i den rättsliga terminologin: ”bevisprovokation”. I det 

sammanhanget har också själva provokationens företeelse givits en bestämning. Enligt 

polisberedningen betyder provokation att: ”polisen i sitt brottbekämpande arbete använder sig 

metoden att locka eller utmana någon till en handling eller ett uttalande, som kan vara 

besvärande eller på annat sätt negativt för denne eller annan i dennes närhet”. 

JO har kommit med ett uttalande som säger att ” polisen genom provokation kan skaffa fram 

bevisning om planerad, pågående eller begången brottslighet. Provokationen går alltså ut på 

att överbevisa brottslingen om en faktisk kriminell aktivitet.” 

 

Från teoretisk synpunkt kan man t.ex. liksom narkotikakommissionen, fråga sig om inte 

bevisprovokation som metod är onödig: den som vet att någon begår en brottslig handling har 

inget behov av (ytterligare) bevis? 

Även om det mot detta kan invändas att vissa ”bevis” kan vara juridiskt oanvändbara och att 

det i sådana situationer kan behövas bevisprovokation är det en svaghet att själva definitionen 

inbjuder till denna motsägelse.  

 

En relativt enkel utgångspunkt i definitions frågan är att kalla sådan provokation som syftar 

till att få fram bevisning om brott för bevisprovokation och sådan som syftar till att framkalla  

 

brott för brottsprovokation. Så grovt formulerade kan företeelserna sammanfalla, provokation 

som syftar till att framkalla ett brott som därmed blir bevisat kan kallas både brotts- och 

bevisprovokation. Detta är naturligtvis olämpligt.  

 

Om det skall vara någon mening med uttrycket bevisprovokation måste det avse något annat 

än dessa slags åtgärder. Detta kan åstadkommas om bevisprovokation får avse bevisning om 

redan begånget brott.  
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Vi ska nu ge ett exempel på bevisprovokation. 

Polisen kontaktar en konsthandlare, som misstänks för inköp av stöldgods (Häleri BrB 10:6, 

Sveriges lagar 2002) och uppträder därefter som spekulant på det ifrågavarande godset och 

tillfrågar konsthandlaren om han innehar konsten för försäljning. Nappar konsthandlaren på 

frågan har det misstänkta häleriet sannolikt bevisats. Men om polisen har för avsikt med 

provokationen att förmå konsthandlaren att genomföra en försäljning för att sedan göra 

honom ansvarig för denna, föreligger rent begreppsmässigt rimligen brottsprovokation. Även 

om det kan antas att godset annars skulle ha sålts till någon annan, dvs. att brottet ändå skulle 

ha genomförts. 

 

Så länge syftet begränsar sig till att komma åt bevisning om begånget brott bör man dock 

kunna rubricera åtgärden så som bevisprovokation, även om den leder till att offret förmås 

begå nya brott.  

 

Svensk rätt tillåter provokation som syftar till att få fram bevisning om redan fullbordad eller 

pågående brottslighet varom stark misstanke föreligger. Provokationen får avser framkallande 

av brottslig gärning, men avsikten får inte vara att talan skall föras angående denna gärning 

utan endast att den skall utgöra bevis om redan föreliggande brottslighet. Viktigt i detta 

sammanhang är att bevisprovokationen får endast tillgripas då saken gäller grov brottslighet.  

När man skall använda bevisprovokation så skall man noggrant beakta behovs- och 

propotionalitetsprincipen (PL 8§). Bevisprovokation får endast användas efter beslut på 

chefsnivå och förfarandet av provokationen skall noggrant dokumenteras enligt polislagen 

och rättegångsbalken.  

 

Principen med bevisprovokation är som följer.  

Ingen får under inga omständigheter provoceras till brott han annars inte skulle ha begått.
6
 

 

 

                                                

6
 Axberger Hans-Gunnar, Sthml 1989 
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4. Vad är det för skillnader/likheter mellan brotts- och bevisprovokation? 

 

Med brottsprovokation avses situationer då polisen vidtar provokativa åtgärder i syfte att 

framkalla brott, med bevisprovokation avser situationer då polisen agerar i syfte att få fram 

bevisning om redan begångna brott.  

Är det så att polisen agerar i syfte att provocera fram bevis så kan det bli så att även ett brott 

provoceras fram. Exempel, Olof innehar narkotika att och provoceras att sälja denna varvid 

polisen erhåller bevisning rörande innehavet samtidigt som Olof förmås att begå ett nytt brott 

(försäljning av narkotika).  

Det som anses svårt är att veta vad som är vilket, för att få fram bevisning så kommer det i 

flera fall att krävas någon form av brottsprovokation. Det kommer således att finnas såväl 

otillåten bevisprovokation så som tillåten brottsprovokation.  

Det kan således anses att brotts- och bevisprovokation är en och samma provocerande åtgärd.  

Exempel, Erik förmår Per att sälja en stor mängd narkotika som Per innehaft redan tidigare 

innan Erik kom in i bilden. 

I detta fall kan man säga att försäljningen är framprovocerad och ska bedömas enligt reglerna 

om brottsprovokation, medan innehavet inte kan anses framprovocerande varför åtgärden i 

relation till detta brott, antar karaktären av bevisprovokation.
7
 

 

Här kommer ytterligare två exempel för att skilja mellan dessa två typer av provokation. 

En polis utger sig för att vara narkoman och ber en langare att få köpa knark. Om langaren går 

iväg och hämtar narkotika hos en grossist gör han sig skyldig till ett nytt brott, eftersom han 

inte innehade knarket förrän efter polisens uppmaning. Det är då frågan om brottsprovokation. 

 

Om langaren däremot tar fram en påse knark, som han själv bär i fickan och därefter grips är 

det bara fråga om fullt tillåten bevisprovokation. Polisen provocerade inte fram något nytt 

brott, utan bara bevis för det narkotikainnehav langaren redan begått.
8
 

 

 

                                                

7
 Axberger Hans-Gunnar, Sthml 1989 

8
 Sydsvenskan, 22 april 2002 
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Det som kan sägas kortfattat är att bevis provokation syftar till att få fram bevis medan 

brottsprovokation syftar till att förmå en person att begå en kriminell handling det är detta 

som är skillnaden mellan de två olika begreppen. Men likheterna är lika luddiga som 

skillnaderna. I de ovannämnda exemplena så vissas detta genom att bevis provokationen i sin 

tur i flera fall kan leda till en kriminell handling.
9
 

 

 

5.  Fördelar och nackdelar med provokationer 

 

Svenska polisen har ofta hävdat att de måste ha möjlighet att använda brottsprovokation för 

att effektivare kunna bekämpa grov och organiserad brottslighet. Enligt en mätning som temo 

gjorde åt sydsvenskan år 2002 så framgick att 70 % av tusen svenskar ansåg att polisen skulle 

få använda sig av brottsprovokation. Endast 22% ansåg att polisen inte borde få använda sig 

av denna metod.  

 

Det finns också tydliga skillnader mellan sympatisörer till olika politiska partier centerpartiet 

(82%), moderaterna (79%) och socialdemokraterna (73%) är mest för ett tillåtande att polisen 

skall få använda sig av brottsprovokation. Västerpartiet (53%) och miljöpartiet (52%) är mer 

skeptiska men ändå för användandet av denna metod. 

 

Trots att socialdemokraterna har en klar majoritet för användandet av brottsprovokation så är 

justitieminister Thomas Bodström emot användandet av brottsprovokation.  

Han anser det stötande att polisen, som har till uppgift att bekämpa brott, istället skulle ägna 

sig åt att framkalla brottsliga handlingar. Vidare anser han också att det tveksamt ur 

rättssäkerhets synpunkt att döma någon för ett brott som gärningsmannen inte hade begått om 

polisen inte lurat honom till det.
10

 

 

Justitiedepartementet har lämnat ett förslag att brottsprovokation skall tillåtas för att 

underlätta polisens arbete. I utredningen föreslås att följande bestämmelse skall införas i 27 

kapitlet i rättegångsbalken. Förslaget lyder som följer ” Vid förundersökning angående brott  

                                                

9
 Asp Petter, 2001 

10
 sydsvenskan, 22 april 2002 
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på vilket fängelse kan följa får, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för 

utredning av brottet, åtgärder vidtas som kan föranleda någon att begå brottslig gärning, om 

det kan antagas att denne skulle komma att begå samma eller liknande gärning även 

åtgärderna inte vidtas.” 

 

Förslaget har lämnats till Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen för 

betänkande och de anser som följer. De tycker att förslaget i dagsläget är förhastat att införa 

till rättegångsbalken. De anger främst de skäl som professor Asp har framhållit i juridisk 

tidskrift  

 

(jt 2003-04 nr 1). Där framhålls särskilt att brottsprovokation ter sig som en tvivelaktig metod 

redan i någon sorts rättsperspektiv. Kort sagt har metoden en bedrägeriliknande karaktär. 

 

Det finns också skäl att tro att den förslagna regeln kan leda till missbruk och godtycke, bland 

annat eftersom formuleringen ” brott som annars inte skulle ha begåtts” öppnar för en 

diskriminering av de personer som också i övrigt drabbats hårt av straffrätten.  

Avdelningen vill i detta sammanhang också understryka att brottsprovokation väcker starka 

tvivel med hänsyn tagen till kraven enligt Europakonventionen, som också utgör svensk rätt. 

För att sammanfatta detta så kan man säga att de som ser fördelarna ser till möjligheterna att 

minska brottsligheten med nya medel i form av lagstiftning och nya verktyg för polisen att 

arbeta brottsförebyggande. De parter som är motståndare till provokationer ser riskerna för 

den enskildes rättssäkerhet och en risk för godtyckligt bedömande från polis och 

åklagarmyndigheten.
11
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6. Slutsats 

 

Efter att ha läst igenom kilometervis av texter kring ämnet kan vi dra en slutsats där vi 

konstaterar att det kretsar kring två ståndpunkter. Vi har ett läger med allmänhet, debattörer 

och politiker som är för ett samhälle där brottsprovokation är legalt användbart för polis och 

åklagare. Men vi har även ett läger av samma personer som är emot allt vad brottsprovokation 

heter, där ibland vår egen folkvalda justitieminister Thomas Bodström som anser att det är ett 

hot mot rättssäkerheten. 

 Det som dock går att konstatera är att vi idag inte har någon klar och tydlig lagstiftning kring 

begreppen bevis- och brottsprovokation i svensk lag. 

Det finns dock nylagda lagförslag som håller på att gå igenom beslutsproceduren för 

skapandet av nya lagar som säger att polisen ska få provocera till brott om åklagare bedömer 

att brottet ändå skulle ha begåtts. Vidare vet vi att polisen idag jobbar med bevis- och 

brottsprovokation utan att det finns tydliga regler att rätta sig efter. 

Detta innebär givetvis stora risker för alla inblandade parter. Man skulle kunna säga att 

polisen går på lina när de provokativt arbetar och riskerar där med att trilla ned från linan och 

själva bli åtalade för att ha begått brott (anstiftan). Samtidigt som de provocerade riskerar att 

bli brottsoffer. 
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7. Diskussion 

 

Brottsprovokation ett hjälpmedel för polisen att förebygga brottsligheten? 

Vi börja denna diskussion med ett uttalande från svenska avdelningen av internationella 

juristkommissionen som vill göra gällande att lagförslaget angående brottsprovokation om det 

träder i kraft kan komma att leda till missbruk och godtycke inom rättsväsendet bland annat 

eftersom formuleringen i lagförslaget ”brott som annars inte skulle ha begåtts” öppnar för en 

diskriminering av de personer som också i övrigt drabbats hårt av straffrätten.  

Visst kan det vara på det viset att oskyldiga ”provoceras till att begå en kriminell handling” 

och ja Thomas Bodström har rätt i att det kan vara ett hot mot rättssäkerheten.  

 

Men vi ska komma ihåg att lagförslaget är främst ett verktyg för polisen att jobba mot grövre 

organiserad brottslighet. Ställer vi då dessa risker mot möjligheterna med lagförslaget så vill 

vi hävda att samhället har mer att vinna på ett tillåtande och förtydligande av lagtexten 

gällande brottsprovokation. Detta grundar vi på att en majoritet av riksdagens politiker och en 

större del av allmänheten samt polisen är för användandet av detta. Visst kommer enstaka 

individer drabbas av orättvis behandling. Men mot detta skall man ställa att det kommer att bli 

lättare för polisen att nå resultat i positiv bemärkelse mot den grova organiserade 

verksamheten vilket i sin tur leder till ett tryggare samhälle med mindre narkotika, stölder och 

smugglingsbrott etc. 

Vi kan dra en parallell med det som inträffade i Malmö, där narkotikaspanarna uppmanat en 

känd narkotikabrottsling och tipsare att köpa narkotika för att senare kunna avslöja en större 

narkotika härva (brottsprovokation). Poliserna stod åtalade för stämpling till grovt 

narkotikabrott, grovt tjänstefel, tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Poliserna blev i detta 

fall friade och denna dom kan komma att medföra att lagstiftarna måste se över den i dag icke 

befintliga lagstiftningen och dra riktlinjer för ett eventuellt nytt lagförslag där man drar 

tydliga gränser för vad som är lagligt/olagligt när det gäller brottsprovokation. 

 

Vi vill med detta säga att brottsprovokationen kan komma att medföra att små kriminella 

utnyttjas att genomföra en brottslig handling för att poliserna skall komma åt dem större  
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aktörerna. Men för att poliserna skall kunna komma åt dessa större aktörer så kommer det 

medföra att de personer som utnyttjas kan komma att begå en kriminell handling. 

Det som vi inom svensk juridik kanske borde beakta är att vi som i USA skulle kunna 

använda oss av strafflindring för dem som utnyttjats. Detta för att vi skulle kunna köra med 

öppna kort gentemot de små kriminella, så att även de är medvetna om vad det är de gör. 

Vi skulle då inom svensk polis förhoppningsvis få mera tips om eventuella grövre 

organiserade brottslingar och sedan använda oss av små kriminella tipsare att genomföra 

exempel ett större köp av narkotika för att sedan få fast de organiserade brottslingarna. 

Utan att tipsaren riskera att få någon betydande påföljd. Alltså måste polisen få använda sig 

av brottsprovokation. 

 

Vi måste slutligen komma ihåg att den grova organiserade brottsligheten i dag är utvecklad 

och djupt rotad i Sverige. För att demontera denna verksamhet räcker det inte att skrapa lite på 

ytan utan polisen måste få ordentliga verktyg för att komma åt roten till det onda. 

 

Vi som jobbat med detta arbete är för en legalisering av brottsprovokation, för att komma åt 

den grövre och organiserade brottsligheten. Det är nämligen så att de kriminella kretsarna 

utvecklas och poliserna måste kunna hänga med i denna utveckling. Man måste även då 

modernisera den i dag befintliga lagstiftningen för ge poliserna de redskap som de behöver i 

sin bekämpning av brottsligheten. 
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