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Sammanfattning 

 

Denna rapport behandlar om och när polisen får använda sig av brottsprovokation 

enligt nuvarande rätt samt innebörden och definitionen av detta begrepp. Avsikten att 

ge en överblick med hjälp av bland annat tidigare rättsfall, utlåtande från JK, HD samt 

JO av de rättsliga regler som gäller i Sverige och med hjälp av Internet och litteratur 

avseende USA: s lagstiftning. De regler som gäller i Sverige grundar sig i huvudsak på 

principerna att brottsprovokation inte är tillåtet samt att bevisprovokation får tillämpas 

vid en stark misstanke mot någon om ett redan begånget brott. En provokation får inte 

föranleda någon att begå brott som denne annars inte skulle ha begått. På grund av 

brist på lagregler så råder en osäkerhet avseende vad som är tillåtet respektive inte 

tillåtet vad gäller provokativa åtgärder. Behovet är därför stort att finna en klar och 

tydlig lagstiftning för polisens del för att de ska känna sig trygga i sin arbetsmetod och 

att intrånget i den personliga integriteten för medborgarna inte ska bli för omfattande. 

Det är viktigt att kunna se till möjligheterna och vad brottsprovokation skulle 

underlätta polisarbetet. Brottsprovokation – entrapment, finns tydligt reglerad i USA:s 

lag var stat för sig, och är känt i Sverige genom COPS och liknande program. 
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1 Inledning 

 

Hans-Gunnar Axberger har i sin bok ”Brottsprovokation” angett att brottsprovokation 

föreligger när: 

 

”Polis eller annan myndighet 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 någon i hans närhet. Som provokation betraktas inte en åtgärd som utgör 

endast ett neutralt svar på en persons egna initiativ.”1 

 

Vi vill skriva om detta ämne för att det finns en stor osäkerhet om när det är tillåtet att 

använda sig av provokativa åtgärder utöver brottsprovokation. Den ökande allvarliga 

kriminaliteten gör att man ställer sig frågan om inte en effektiv metod som ger ett bra 

resultat borde få användas. 

 

1.2 Bakgrund 

 

”Herren gud sade: ’Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet 

som jag förbjöd dig att äta av?’ Mannen svarade: ’Kvinnan som du har ställt vid min 

sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.’ Då sade Herren Gud till kvinnan: ’Vad är det 

du gjort?’ Hon svarade: ’Ormen lurade mig, och jag åt.”2 

 

Även i bibeln skildras människans svaghet till att falla för yttre påtryckningar som Eva 

när hon föll för påtryckningarna från ormen att äta från det förbjudna trädet. Detta 

fenomen kan vara en grund till intresset och funderingar om brottsprovokation. I syfte 

att utreda polisens arbetsuppgifter inledde regeringen en utredning i slutet av år 2000. 

Det man ville undersöka var om det var möjligt att renodla polisens verksamhet, 

genom att polisens uppgifter skulle koncentreras till kärnverksamheten, det vill säga 

brottsprevention och allmänhetens trygghet. Polisverksamhetsutredningen har 

identifierat tre utgångspunkter för att en uppgift skall åligga polisen.  

 

                                                
1 Axberger, Hans-Gunnar. Brottsprovokation (1989) Juridiska fakulteten i Stockholm s. 53 och SOU 2003:74 s. 
113 
2 Första Moseboken 3:11- 3:16. Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Norstedts Juridik  
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Dessa är: 

 

* att polisen endast ska belastas med uppgifter när ett ordnings- och säkerhetstänkande 

är av dominerande betydelse när uppgiften utförs. 

* att en uppgift ska ankomma på polisen om det kan antas att våld eller tvångsmedel 

måste användas i offentliga sammanhang för att utföra den. 

* att polisen endast ska utföra uppgifter som ligger inom ramen för polisens nuvarande 

utbildning och kompetens. 3 

 

I 1 § polislagen har lagstiftaren preciserat ändamålet med polisen. Arbetsuppgifterna 

som tillförts polisen har blivit så omfattande, otydliga och avlägsna från 

kärnverksamheten att polisen i vissa avseenden inte på ett fullgott sätt klarar av att 

sköta sin huvuduppgift. Detta är huvudorsaken till varför utredningen framställt de tre 

utgångspunkterna. 

 

I dagsläget är det tillåtet för polisen att provocera fram bevis för en brottslig gärning 

som redan begåtts. Däremot får en polisman aldrig begå en kriminaliserad gärning för 

att efterforska eller avslöja ett brott och en polisman får ej provocera någon att inleda 

brottslig verksamhet.4 De senaste åren har riksdagen tillåtit myndigheter som utreder 

brott att använda sig av hemliga tvångsmedel så som hemlig teleavlyssning5, 

teleövervakning6 om någon är skäligen misstänkt samt att åtgärderna är av synnerlig 

vikt för utredningen.7 I dagsläget är brottsprovokation ett verktyg för många poliser i 

USA, England, Danmark samt Tyskland. Utredningen runt ämnet brottsprovokation 

som pågår just nu har inriktning mot hur straffansvarsfrågan skall bedömas och 

speciellt huruvida ett brott skulle ha ägt rum även om provokation inte förelegat.8 

 

 

                                                
3 SOU 2001:87 Mot ökad koncentration – förändringar av polisens verksamhet s. 8-9 
4 JO 1997/98 sid. 118 
5 Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från ett 
telefonnummer, en kod eller annan teleadress i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel 
för återgivning av innehållet i meddelandet. RB 27 kap. 18 § 1 st. 
6 Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om telemeddelanden som befordras eller 
har befordrats till eller från en viss teleadress eller att sådana meddelanden hindras från att nå fram. RB 27 kap. 
19 § 
7 RB 27 kap. 20 § 
8 Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Norstedts Juridik 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att redogöra för innebörden av begreppet 

brottsprovokation, dess innebörd samt att få en klarhet i vad lagstiftningen stadgar 

inom detta område. Vidare ska vi undersöka USA:s tillämpning av brottprovokation 

för att få en viss kännedom om deras lagstiftning. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

* Vad är skillnaden mellan brottsprovokation och bevisprovokation? 

* Vad säger lagstiftningen, förarbeten, praxis och den juridiska litteraturen? 

* Vad säger lagstiftningen om brottsprovokation i USA?  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Brottsprovokation används i flera länder bland annat i Danmark, USA, Tyskland och 

England.9 Vi har valt att koncentrera vårt arbete på Sverige och USA och avgränsa oss 

till lagstiftning. 

 

1.6 Tillvägagångssätt  

 

Materialet vi har använt oss av är tidigare rättsfall, utlåtande från JK, HD samt JO. Vi 

har även använt litteratur av Petter Asp - Straffansvar vid brottsprovokation samt 

Axbergers – Brottsprovokation. Vidare har vi hämtat information från Statens 

offentliga utredningar (SOU), Regeringens hemsida, Regeringskansliet, intrapolis samt 

ett antal examensarbeten från den Juridiska fakulteten som behandlar straffrätt. 

Beträffande avsnittet som behandlar lagstiftningen i USA så är det fritt översatt från 

engelsk text.  

 

 

 

 

                                                
9 Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Norstedts 
Juridik 



Rapport nr. 499 

  9 
 

2 Terminologi 

 

2.1 Provokation 

 

Provokation är något av ett psykiskt angrepp på den mot vilken åtgärden riktas.10 

För att en handling skall kunnas kallas provocerande måste det finnas en provokatör, 

annars är det ingen provokation. Om offret tar initiativet föreligger ingen provokation 

även om provokatören inte sagt till offret att det som han är på väg att göra kommer 

han att ångra. Sammanfattningsvis kan man säga att det krävs ett initiativ eller 

uppmuntran, någon form av påverkan måste ha ägt rum för att man ska kunna kalla det 

provokation. 

 

2.2 Brottsprovokation 

 

Brottsprovokation innebär att polis aktivt förmår någon att begå brott för att denne 

senare skall kunna lagföras för brottet. I Sverige är det hittills inte tillåtet med 

brottsprovokation. Exempel på brottsprovokation kan vara att polisen erbjuder någon 

att köpa narkotika och sedan griper personen i fråga för narkotikainnehav. 11  

 

2.3 Bevisprovokation 

 

Bevisprovokation är åtgärder som syftar till att få fram tillräcklig bevisning för att 

kunna styrka ett misstänkt begånget brott. Bevisprovokation är tillåtet i Sverige och får 

användas endast under vissa förutsättningar. Exempel på tillåten bevisprovokation är 

s.k. kontrollerad leverans av narkotika, d.v.s. att tull- och polismyndigheter låter en 

person som misstänks smuggla narkotika passera in i landet och sedan ingriper först 

när den misstänkte överlämnar narkotikan till en mottagare. 12  

 

 

 

 

                                                
10 Axberger, Hans-Gunnar. Brottsprovokation. (1989) Juridiska fakulteten i Stockholm.  s.7 och 53 
11 Nationalencyklopedin 
12 Nationalencyklopedin 
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3 Svensk lagstiftning om brotts- och bevisprovokation 

 

3.1 Regeringsformen 

 

RF 2 kap. handlar om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter gentemot det 

allmänna. I RF 2 kap. 6 § anges att medborgarna är skyddade mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp. Man är därmed skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat 

förtroligt meddelande. Enligt 8 § i samma kapitel gäller skydd mot frihetsberövande. 

Dessa ovan nämnda grundläggande fri- och rättigheter kan begränsas genom lag 

beslutat av riksdagen vilket framgår av RF 2 kap. 12 §. RF Kap. 1 i innehåller 

dessutom ytterligare skydd för den enskilde. 

 

Myndigheter som till exempel polisen är skyldiga att iaktta grundlagarnas föreskrifter. 

Polisen måste alltid ha en laglig grund för sin maktutövning. 

 

3.2 Polislagen 

 

I polislagen saknas det uttrycklig reglering som berör bevis- och brottsprovokation. 

 

PL 8 § 

 

”En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad 

som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med 

hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall 

detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda 

resultatet skall uppnås. 

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som 

avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första 

stycket.”13 

 

                                                
13 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan. Polislagen – En kommentar (2005) Norstedts Juridik AB 
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Behovs- och proportionalitetsprincipen ger inget direkt svar angående provokation. 

När man studerar förarbetena till PL berörs provokationsfrågan i samband med så 

kallad okonventionella spaningsmetoder. För att få tillämpa bevisprovokation och 

okonventionella spaningsmetoder måste ett antal krav uppfyllas:  

 

* Polisen bör aldrig begå en kriminaliserad handling för att kunna efterforska eller 

avslöja brott. 

* Polisen bör aldrig provocera eller på annat sätt förmå någon att inleda en brottslig 

aktivitet. 

* Polisen får aldrig av spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot brott 

eller en för brott misstänkt person. 

* Om polisen skall vidta denna typ av okonventionella åtgärder måste det beslutas av 

åklagare eller polischef och samtidigt dokumenteras noggrant. 

* Okonventionella metoder bör bara användas i samband med grövre brottslighet. 14 

 

De angivna kraven för okonventionella spaningsmetoder är troligtvis de tydligaste 

skrivna ramar kring brottsprovokation som går att finna. Dessa krav utgör en grund för 

att bedöma olika situationer där provokation förekommit. Provokation bör vara 

objektanknuten, det vill säga inriktad mot en viss person, grupp av personer eller viss 

specifik brottslig verksamhet. 15 Praxis och uttalanden från JO har utarbetat principer 

för när provokation får användas:   

 

* endast tillämpligt i grova brottmål eller 

* synnerliga skäl i övrigt har gjort det tillämpligt 

* skall handhas med största restriktivitet och 

* först efter beslut av rättsutbildat polisbefäl 

* misstankens styrka är avgörande 

* det intrång det innebär för den enskilde måste avvägas 

* måste anses försvarligt med hänsyn både till skadeverkningar som det resultat i 

bevishänseende som uppnås. 

 

                                                
14 SOU 1982:63 s. 140 
15 SOU 1982:63 s. 142 
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Att dessa principer inte har inkluderats i polislagen har kritiserats för att det skulle ha 

hjälpt polis och åklagare att bedöma vad som är tillåtet vid provokativa åtgärder. 16  

 

3.3 Behovs- och proportionalitetsprincipen 

 

I PL 8 § regleras allmänna principer vid polisingripande, däribland 

proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att skador och olägenheter som ett 

ingripande kan medföra för ett motstående intresse inte får stå i missförhållande till 

syftet med ingripandet. Vidare i PL 8 § regleras behovsprincipen som innebär att ett 

polisingripande får ske endast då det är nödvändigt för den aktuella farans eller 

störningens avvärjande eller undanröjande. 17  

 

3.3.1 Behovsprincipen 

 

Behovsprincipen innebär att ett ingripande med tvångsmedel skall ske på ett sådant sätt 

som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Kan man 

lösa uppgiften utan tvångsmedel så skall detta alternativ väljas. Om situationen kräver 

tvångsåtgärder så skall det ske i den form och i den utsträckning som innebär minst 

ingripande för den enskilde och för att uppnå det avsedda resultatet. För att få använda 

sig av tvångsmedel så skall man ha prövat mindre ingripande åtgärder utan framgång. 

 

3.3.2 Proportionalitetsprincipen 

 

Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och olägenheter som ett ingripande 

kan medföra inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet. Tvångsmedel får 

endast användas om skälen för åtgärden kompenserar det intrång eller men som 

åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Angrepp 

som riktas mot egendom anses mindre allvarliga än angrepp som kränker en persons 

frihet och integritet. Beslutsfattaren i varje enskild situation måste avgöra om skadan 

som tvångsmedlet medför står i proportion till vad polisen kan tjäna med åtgärden. 18 

 

                                                
16 Axberger, Hans-Gunnar. Brottsprovokation .(1989) Juridiska fakulteten i Stockholm s. 15 
17 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan. Polislagen – En kommentar (2005) Norstedts Juridik AB s. 55 
18 JO 1996/97 s. 56 
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3.4 Övriga väsentliga principer 

 

3.4.1 Legalitetsprinciper 

 

”Inget straff utan lag.” – RF 2 kap. 10 § st. 1 

 

Legalitetsprincipen innebär att ingen kan bli dömd för en gärning som inte är 

straffbelagd vid tiden för brottet, det vill säga att lagar inte gäller retroaktivt. 

Legalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan 

stöd av lagen. För att det ska räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara 

lagens beskrivning av brottet. Det är lagen vid gärningstillfället som gäller. Det ska 

alltid finnas ett lagstöd för att få vidta en åtgärd som begränsar de grundläggande fri- 

och rättigheterna. 

 

3.4.2 Ändamålsprincipen 

 

Ändamålsprincipen innebär att en myndighets befogenhet skall vara bunden till det 

ändamål för vilket tvångsmedlet har beslutats. Lagarna får inte kringgås i något annat 

syfte än vad de är avsedda för. RF 2 kap. 12 § handlar om vilka begränsningar som får 

göras i de medborgerliga fri- och rättigheterna. Där sägs bland annat att begränsning 

får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och 

aldrig får gå ut över vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 

 

4 Avgöranden av Högsta domstolen 

 

4:1 NJA 1953 s. 582 ”Knivfällan” 

 

Rättsfall NJA 1953 s. 582 berör främst otillåten spaningsåtgärd och inte provokation i 

egentlig mening. Domslutet ger dock vissa principiella slutsatser. I fallet hade polisen 

låtit en man som haft kontakt med den misstänkte ringa upp denne för att på polisens 

vägnar samla bevis om homosexuell otukt och tjänstefel ( den misstänkte har varit 

prästvigd!). Förundersökningsledaren åtalades för tjänstefel. HD ansåg att 

förundersökningsledarens metoder överskridit gränsen för det tillåtna, sådana metoder 

utgör enligt HD ingrepp i den enskildes integritet och en restriktiv användning är 
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påkallad. Misstanken var inte tillräcklig stark och rörde sig ”bara” om ett ämbetsbrott. 

Förundersökningsledaren frikändes dock från anklagelserna om tjänstefel på grund av 

att han inte brutit mot någon uttrycklig lagregel eller klar praxis. HD genomförde två, 

delvis skilda, bedömningar. Å ena sidan konstateras att gränsen för det tillåtna har 

passerats, å andra sidan finner HD att förfarandet med hänsyn till legalitetsprincipen 

inte var straffbart. 

 

Detta rättsfall har tagits som stöd för att faktorer som graden av misstanke, den 

aktuella brottslighetens allvarlighet och förekomsten av alternativa metoder tas med i 

den helhetsavvägning som bör ske för att bestämma tillåtligheten av okonventionella 

spaningsmetoder (bland annat brottsprovokation). 19 

 

Det konstaterades att provokatörens handlande varit omotiverat och alltför ingripande i 

förhållande till misstankens styrka och brottslighetens art. Provokatören gick fri på 

grund av avsaknad befintlig praxis eller lagregel. 

 

4:2 NJA 1989 s. 498  ” Utlämningsfallet” 

 

Rättsfall NJA 1989 s. 498 behandlar den situationen att en person i Sverige utsätts för 

provokation av en polis i USA och vilken betydelse detta har för svensk rätt. 

 

Felix blir kontaktad av en person vid namn Ludvig, varvid Ludvig begärde att få köpa 

kokain av Felix. Felix i sin tur kontaktar en person som levererar kokain och köper den 

mängd Ludvig begär. Felix säljer sedan denna mängd till Ludvig, förfarandet upprepas 

ett par gånger och det är alltid Ludvig som först tar kontakt med Felix. Felix begärs 

efter en tid utlämnad till USA då Ludvig är polis och Felix står åtalad i USA för 

narkotikabrott. Felix uppger att han blivit utsatt för en i svensk rätt otillåten 

provokation och därför är hans agerande ej straffbart.  

 

HD uttalar sig om att förhållandet när någon påverkats till att begå brott genom sådan 

åtgärd från polisens eller annan brottsbekämpande myndighet sida som syftar till att 

förmå honom att röja egen eller annans brottslighet inverkar enligt vad som får anses 

                                                
19 Axberger, Hans-Gunnar. Brottsprovokation .(1989) Juridiska fakulteten i Stockholm s. 19 
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vara vedertagen uppfattning i svensk rätt i princip inte på gärningens straffbarhet. 

Under vissa omständigheter kan emellertid grund för mildare bedömning tänkas 

föreligga. I detta fallet finns det ej skäl för straffrihet eller strafflindring och därmed ej 

heller hinder mot utlämning. 

 

4:3 Mål nr. B 5039-06 ”Tavelfallet” 

 

Högsta domstolen skall göra bedömning i åtalet om och i så fall hur provokation 

förekommit.  

 

BK har överlämnat paketet innehållande tavlan till MF någon eller några veckor före 

den 15 september 2005. Det innebär vidare att AL, BK och DK varit medvetna om att 

det var den från Nationalmuseum tillgrina tavlan ”Självporträtt” som de befattat sig 

med. 

 

Samtliga åtalade har mot åtalet invänt att det inte skulle ha begått de åtalade 

gärningarna om de inte blivit provocerade till detta genom polisen. Frågan i Högsta 

domstolen är om, och i så fall hur, den provokation som förekommit skall påverka 

bedömningen av åtalet. 

 

En slutsats man kan dra av Europadomstolens praxis är att domstolen gör en klar 

åtskillnad mellan tillåtligheten av provokationen som sådan och möjligheten att lagföra 

den provocerade. Europadomstolen synes i och för sig acceptera relativt långtgående 

provokationer så länge staten inte ingriper straffprocessuellt mot de personer som 

begått de gärningar som provocerats fram. De som ovan nämnts innebär alltså att det i 

många situationer inte strider mot Europakonventionen att vidta provokativa åtgärder. 

Här bortses då från att vissa åtgärder kan utgöra kränkningar enligt andra artiklar i 

Europakonventionen än artikel 6, som handlar om rätten till en rättvis rättegång, t.ex. 

rätten i artikel 8 till skydd för privat- och familjeliv. Det torde inte anses otillåtet att 

lagföra någon för t.ex. överlåtelse av narkotika även när en infiltratör uppträtt som 

köpare om omständigheterna är sådana att säljaren skulle ha överlåtit narkotikan men 

inte på just det sättet. 
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I det aktuella fallet har syftet med de provokativa åtgärderna varit att dels få fram den 

mycket värdefulla tavlan, dels skaffa bevisning mot den eller dem som befattat sig med 

tavlan. Sett från dessa utgångspunkter måste det anses ha funnits goda skäl för de 

provokativa åtgärderna. 

 

Det finns inte någonting i målet som visar att de tilltalade skulle ha tagit befattning 

med den stulna tavlan om de inte provocerats till det genom polisens ingripande.  

 

Slutligen blir frågan hur de provokativa åtgärderna skall beaktas i målet. Synpunkter 

har framförts om att provokationerna bör beaktas som ett processhinder eller en 

ansvarsfrihetsgrund, att domstolen skall vara förhindrar att använda sig av den 

bevisning som provocerats fram och att provokationerna skall utgöra skäl för 

strafflindring eller påföljdseftergift. 

 

Vid en samlad bedömning synes övervägande skäl tala för att i sådana fall som 

Europadomstolens praxis avser, polisprovokation enligt svensk rätt bör betraktas som 

en bristande materiell straffbarhetsbetingelse. Något direkt lagstöd för en sådan 

tillämpning finns visserligen inte men inte heller något lagligt hinder mot att på detta 

sätt tillgodose de krav som följer av Europakonventionen och den praxis som 

Europadomstolen utvecklat. 

 

Det har konstaterats att ALs, BKs och DKs rätt till en rättvis rättegång anses ha blivit 

oåterkalleligen undergrävd. Det har därför inte förelegat förutsättningar för att åtala 

och döma dem för de nu aktuella häleribrotten. Åtalen mot AL, BK och DK skall 

därför lämnas utan bifall. 
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5 Referat JO uttalanden 

 

5:1 JO 1977/78 s. 101 

 

JO 1977/78 s. 101 innehåller en bedömning av en metod som JO anser som provokativ 

och otillbörlig. Under en husrannsakan i en bostad avseende olaglig 

rusdrycksförsäljning svarade en kriminalinspektör på tre telefonsamtal till lägenheten. 

Kriminalinspektören utgav sig då för att vara lägenhetsinnehavaren. Genom att svara 

jakande på frågor från uppringarna om det fanns något att köpa lyckades 

kriminalinspektören med att få två personer att komma till lägenheten där de 

omhändertogs för förhör. JO uttalar kritik för att kriminalinspektören använt en 

otillbörlig spaningsmetod varigenom han också kan sägas ha åsidosatt polismans 

skyldighet att uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Åtgärden är att 

betrakta som en otillåten brottsprovokation oavsett vem som har tagit kontakten. 

 

5:2 JO 2000/01 s. 118 

 

JO 2000/01 s. 118 innehåller en bedömning från JO när en åtgärd är att anse som 

provokativ och betydelsen av de resultat som provokationen uppnått. Under perioden 

1995-1997 har antalet tillgrepp av MC- typen Harley Davidsson (HD) ökat markant i 

Stockholms län. 80 st av de tillgripna motorcyklar hade ej återfunnits. De motorcyklar 

som återfunnits hade hittats hos kriminella MC- gäng.  

 

Traditionella metoder så som spaning och intensiv bevakning av kända kriminella samt 

bevakning av infartslederna till stadsdelar där tillgreppen var särskilt frekventa hade 

prövats utan resultat. Inga uppslag fanns för hur brottsligheten skulle uppklaras. Det 

fanns en misstanke om grov brottslighet i form av ommärkning och försäljning av 

motorcyklarna. Polisen köpte då in en MC av märket HD för att använda som 

”lockbete”. Polisen hade för avsikt att ställa ut en låst splitter ny HD av det märke som 

vanligast hade blivit tillgripen för att få en chans att se vem det var som tillgrep 

motorcyklarna. MC:n placerades på en väl trafikerad gata och låstes med kätting. 

MC:n hade ingen extra utrustning och avvek inte hur motorcyklar i allmänhet 

placerades i Stockholms innerstad. Om MC:n stals var tanken att den skulle efterföljas 

till en plats där det kunde tänkas att den skulle plockas ned och omidentifierats och att 
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man där skulle finna bevis om det övriga 80 MC tillgreppen. Enligt polismyndigheten 

handlade detta om så kallad bevisprovokation. 

 

Resultatet av åtgärden var att en av polisen känd gärningsman under en av kvällarna 

gjorde ett flertal aktiva försök under en tid av ca 15 minuter att tillgripa motorcykeln 

och lyckades också. Det blev ett efterföljande där polisen misslyckades att hindra och 

följa efter MC:n. MC:n återfanns vid en annan tidpunkt av polisen och 

gärningsmannen åtalades för stölden av MC:n samt för annan brottslighet som 

upptäcktes i samband med gripandet av gärningsmannen. Mätningar visade senare att 

antalet stölder av MC minskat med 74% . 

 

JO uttalar kritik i form av att det var flera poliser inblandade som förhöll sig passiva. 

Vidare framhåller JO att gärningsmannen utförde flera förberedelser och försök att 

tillgripa HD:n. Det fanns ingen godtagbar grund att uppskjuta ingripandet mot 

gärningsmannen utan polismännen är istället skyldiga att ingripa i syfte att förebygga 

brott senast i samband med att gärningsmannen klippte av låskedjan till MC:n. Polisen 

borde alltså ha ingripit senast vid försöksstadiet eftersom i slutändan endast var stölden 

av just denna MC som polisen kunde åtala för. JO uttalar om detta att: 

 

”ett tillgrepp av motorcykeln bedömdes som ett ur brottsspaningssynpunkt önskvärd 

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

HD- motorcykeln på det sätt som skedde är att betrakta som brottsprovokation” 

 

Enligt JO är endast bevisprovokation tillåtet. Syftet skall vara att få fram bevisning om 

ett vid provokationstillfället redan begånget brott. Det skall finnas en stark misstanke 

om grova brott samt att provokationen skall kunnas antas leda till väsentliga 

nödvändiga och i utredningen användbara resultat.  Åklagaren skall besluta om en 

bevisprovokation. Det skall finnas en kontroll över situationen och det skall föras en 

noggrann dokumentation. 
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6 Referat JK uttalanden 

 

6:1 JK 1982 A28 

 

JK 1982 A28 uttalar sig JK om lämpligheten att använda sig av privatpersoner som 

provokatörer. JK försöker sig också att klarlägga skillnaden mellan begreppen bevis- 

och brottsprovokation. Det gällde det så kallade Fleming Broman fallet, där polisen 

under ganska spexiga former använder sig av en kriminell privatperson som 

provokatör. Den anlitade privatpersonen Broman gav senare ut en roman om fallet och 

händelsen. Broman anlitas av polisen för att infiltrera (nästla sig in i) narkotikakretsar. 

Broman försågs bland annat med kroppsmikrofoner och det betalas ut ersättning till 

Broman. Dock leder inte samarbetet med Broman till något resultat. 

 

JK bedömer att provokation får användas som spaningsmedel när misstankar av 

betydande styrka föreligger om att fullbordat brott är för handen och provokationen 

endast syftar till att få misstankarna bekräftade. En komplikation är dock att frågor kan 

uppkomma genom att en framprovocerad narkotikaöverlåtelse tillkommer som nytt 

brott utöver det som redan begåtts genom innehavet. Om detta inträffar är det ändå att 

anse som bevisprovokation. Redan innehavet av narkotika är ett fullbordat brott, så vitt 

gäller innehavet tillkommer inget nytt när den misstänkte röjer sig genom en 

överlåtelse. Angåendet användandet av privatpersoner ser JK inget hinder om det finns 

ett starkt behov och att det är polisen som sköter planeringen och styrningen.  Polisen 

skall noga överväga riskerna för inblandade privatpersoner.  

 

Provokationen tillåts inte om någon lockas att begå ett brott beträffande vilket det är 

ovisst om det annars skulle ha begåtts. I ett gränsområde till denna brottsprovokation 

finner sig det fallet att det kanske är tveksamt om den misstänkte skulle ha begått 

brottet vid just det tillfället som framkallats av provokationen men med stor 

sannolikhet förr eller senare skulle ha utfört en motsvarande brottslig gärning. 

Beroende på graden av sannolikhet för sådan brottsberedskap från den misstänktes sida 

kan provokationen i dylikt fall stå närmare endera bevisprovokation eller 

brottsprovokation. 
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6:2 JK 1988 A8 

 

JK 1988 A8 uttalar sig JK om vad som kan anses som provokation eller inte. 

 

Polis tillät en narkotikaleverans via post gå vidare till mottagaren vid två tillfällen och 

lät där med mottagaren sälja mottagen narkotika för att därefter lagföra mottagaren för 

grovt narkotikabrott. I det här fallet uttalar sig JK att narkotikabrottsligheten är ett 

allvarligt kriminalpolitiskt problem som kännetecknats av att den sällan kommer till 

brottsförebyggande myndigheternas kännedom genom anmälningar och att den 

regelmässigt bedrivs i det dolda och att det finns stora ekonomiska aspekter. 

Möjligheten till bekämpning av narkotikabrottslighet med enbart traditionella metoder 

är begränsade. Det är nödvändigt att nya vägar prövas för att komma åt 

narkotikabrottslighet.  

Det dolda eller de ovanliga spaningsmetoderna har ägnats ett obetydligt utrymme i 

gällande lagstiftning. Uttrycklig lagstiftning finns i princip endast när det gäller 

telefonkontroll och kvarhållande av postförsändelse.  

 

Höga krav på dokumentation och kontroll krävs. JK uttryckte tvivel mot att låta 

narkotikan komma ut i missbrukarkretsar men ställde detta mot det faktum att om 

beslag hade skett på posten hade ingen sannolikt kunnat lagföras för brotten. JK ansåg 

inte att det förelåg en provokation från polisens sida. 

 

7 Sammanfattning av nuvarande rätt 

 

Det är inte tillåtet för polisen att köpa ett parti narkotika som inte gärningsmannen har 

omedelbar tillgång till. När provokation används får inte polis använda sig av 

desinformation. Det är inte tillåtet för polisen att ”plantera” ut enskilt gods i väntan på 

att eventuell gärningsman skall tillgripa det. Polisen får inte övertala någon att begå 

brott. Polischef eller åklagare är beslutsfattare i frågan om provokation. Utförs 

otillbörlig provokation kan åtal väckas mot provokatören (polisen) för medverkan till 

huvudbrottet eller tjänstefel. Den provocerade kan dömas för det framprovocerade 
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brottet om inte provokationen är uppenbart obefogad. Erfaren polisman föredras som 

provokatör men även privatpersoner får användas i särskilda fall.20 

 

8 Förslag till förändringar vid regeringssammanträde den 20 december 2007 

 

Regeringen vill utreda möjligheterna för polisen att infiltrera kriminella gäng och 

överväga användning av brottsprovokation. Det framgår av direktiven till utredningen 

att regeringen vill ha en lagreglering om möjligheterna att provocera fram brott för 

polisen. Gränserna mellan bevis och brottsprovokation är otydliga och därför vill 

regeringen reglera vad som skall vara tillåtet. Det finns inte heller i den juridiska 

doktrinen någon i alla delar enhetlig syn på denna gränsdragning liksom inte heller på 

frågor om myndigheternas rapporterings-, anmälnings-, ingripande- och åtalsplikt samt 

straffansvar för en framprovocerad gärning. Av rättssäkerhetsskäl och effektivitetsskäl 

finns det anledning att överväga en lagreglering.  

I utredningsdirektivet har regeringen tittat på andra länder där brottsprovokation är 

tillåtet. Metoden har visat sig vara framgångsrik och regeringen vill att utredaren 

överväger om det inte även ”bör få förekomma provokation som framkallar ett brott 

som, om provokationen inte har förekommit, aldrig hade begåtts”.21 

 

Idag saknar infiltratörer rättslig reglering av vad de får göra. Regeringen anser att det 

är en stor brist eftersom svenska poliser inte kan arbeta på samma sätt som kollegor i 

andra länder och det bromsar det internationella samarbetet. I andra länder 

förekommer bestämmelser att de ge polismannen befogenhet att under infiltration 

handla på ett sådant sätt som, om befogenhet inte hade funnits, hade utgjort brott. Ett 

annat problem i samband med infiltrationsåtgärder är att svensk polis som huvudregel 

är skyldig att rapportera, anmäla och ingripa mot brott som kommer till dess kännedom 

och svenska åklagare som huvudregel är skyldig att väcka åtal när konstaterade brott 

hör under allmänt åtal. 22  

 

 

                                                
20 Boking Thomas. ”Bevisprovokation och brottsprovokation ur polisiär synpunkt” Lunds Universitet, 
studentuppsats, 2006 sid. 34 
21 Kommittédirektiv Dir nr: Dir. 2007:185 
22 Kommittédirektiv Dir nr: Dir. 2007:185 
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För att uppdaga allvarligare brottslighet så vill regeringen att polis och åklagare ser 

mellan fingrarna på brott som kan bidra till allvarligare brott. Utredaren ska utreda 

metoderna utifrån ett integritetsskydds- och rättssäkerhetsperspektiv för att förslagen i 

många fall ses som starkt integritetskränkande och att den enskildes rättssäkerhet kan 

tryggas och riskerna för missbruk minimeras.  

 

Regeringen utreder: 

* polisens möjligheter att provocera fram brott 

* när poliser under fiktiva identiteter och antagna roller ska få begå brott 

* möjligheten att engagera privatpersoner vid infiltrationsoperationer 

* om polis och åklagare ska kunna se mellan fingrarna för viss brottslighet 

* hur polisens nya spaningsmetoder ska lagregleras 

 

9 USA – Entrapment 

 

9:1 Lagstiftning Texas 

 

Section 8.06. Entrapment 

 

§ 8.06. ENTRAPMENT 

 

(a) It is a defense to prosecution that the actor engaged in the conduct charged because he 

was induced to do so by a law enforcement agent using persuasion or other means 

likely to cause persons to commit the offense. Conduct merely affording a person an 

opportunity to commit an offense does not constitute entrapment. 

 

(b) In this section "law enforcement agent" includes personnel of the state and local law 

enforcement agencies as well as of the United States and any person acting in 

accordance with instructions from such agents. 

 

Acts 1973, 63rd Leg., p. 883, ch. 399, § 1, eff. Jan. 1, 1974.   

Amended by Acts 1993, 73rd Leg., ch. 900, § 1.01, eff. Sept. 1, 1994.23 

                                                
23 Justia US Law, http://law.justia.com/texas/codes/pe/002.00.000008.00.html 
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9:2 Lagstiftning New York 

 

Section 40.05, Entrapment 

 

§ 40.05 ENTRAPMENT 

   

  In  any  prosecution for an offense, it is an affirmative defense that 

  the defendant engaged in the proscribed conduct because he  was  induced 

  or  encouraged to do so by a public servant, or by a person acting in 

  cooperation with a public servant, seeking to obtain evidence  against 

  him  for purpose  of criminal prosecution, and when the methods used to 

  obtain such evidence were such as to create a substantial risk that  the 

  offense  would be committed by a person not otherwise disposed to commit 

  it. Inducement or  encouragement  to  commit  an  offense  means  active 

  inducement  or  encouragement.  Conduct  merely  affording  a  person an 

  opportunity to commit an offense does not constitute entrapment.24 

 

9:3 Subjektiva och objektiva rekvisit 

 

Reglerna om provokation i USA har främst utvecklats genom rättsfall. Två 

konkurrerande bedömningar tillämpas för att avgöra om tillåten provokation har 

förekommit eller ej. De är kända som den subjektiva och objektiva modellen. 25 

 

Den subjektiva modellen är en förutsättning för att isolera gruppen ”unwary criminals” 

(vanekriminella) som är ”ready and willing” att, bortsett från brottsprovokation, begå 

brottsliga gärningar. Men om en person är ”ready and willing” att bryta mot lagen 

beror på vad personen förväntar sig att få i gengäld – beroende på vilken grad av 

påverkan. Liksom människor i allmänhet, vill inte kriminella heller generellt arbeta 

oavlönat. Deras benägenhet att ta risker för brott varierar av utbytet som de erbjuds. 

Alltså, så länge en person är ”predisposed” (mottaglig, benägen att begå brott) kan 

ingen definition av ”predisposed” bli slutförd. Det krävs en klar förtydligande av 

vilken nivå av påverkan en ”predisposed” tilltalad skulle reagera på. Vidare kan inte de 

                                                
24 Justia US Law, http://law.justia.com/newyork/codes/penal/pen040.05_40.05.html 
25 Wikipedia - The free encyclopedia -  http://en.wikipedia.org/wiki/Entrapment 
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”predisposed” skilja sig från de ”nondisposed” (icke benägen) utan att fokusera på och 

ta hänsyn till myndighetens agerande. Detta är den faktor som den subjektiva 

bedömningen uttryckligen ignorerar.  

Eftersom en misstänkt som reagerar gynnsamt på en ”proper” (tillbörlig) provocering 

därmed slutgiltigt har visat att han är mottaglig att begå ett brott när en sådan tillbörlig 

möjlighet erbjuds. Det kan tyckas, att så länge myndighetspersonen håller sig inom 

ramarna för en ”proper” provocering, löper de ingen risk att överskrida gränsen för 

provocering. En ”proper” provocering skulle kunna vara att en polis erbjuder någon att 

köpa narkotika och sedan griper personen i fråga för narkotikainnehav. Bedömningen 

av om en provocering är ”subjective” gäller även om myndigheten gör sig skyldig till 

en ”excessive” (överdriven) provocering. Den tilltalade döms i alla fall om han hade 

agerat på en korrekt provocering.26 Sammanfattningsvis så innebär den subjektiva 

modellen att människor som tillhör klassen ”oss” snarare än klassen ”dem” kan känna 

sig trygga. ”Våra” liv kommer inte att förstöras på grund av att polisen använder sig av 

offensiva arbetsmetoder i ”kampen mot brottsligheten”. Den subjektiva modellen 

säkerhetsställer också att den moraliska kostnaden för att tillåta brottsprovokation blir 

lägre (tillräckligt låg för att vara acceptabel). 27 

 

Den objektiva modellen undviker en analysering av den tilltalades mottaglighet att 

begå brott utan fokuserar istället endast på ”propriety” (anständighet, lämplighet) av 

provokationen. Den frågan, avgörs av sannolikheten, objektivt betraktat,”by the 

likelihood, objectively considered, that it would entrap only those ready and willing to 

commit the crime”. Sannolikheten beror i stora mått på gruppen till viken 

provoceringen är riktad mot. Så länge polisen riktar sin uppmärksamhet mot enbart 

dem som troligtvis är mottagliga är risken för provocering liten och framkallandet är 

därför förmodligen tillåtligt. Genom detta, i de flesta fallen, skulle både de objektiva 

och subjektiva modellerna tillåta en provocering så länge den tilltalade är mottaglig. 

De två modellerna skulle nå olika resultat i de få fall där polis uppriktigt, men 

felaktigt, tror att den tilltalade blir provocerad när tillfällig provocering erbjuds.28 Den 

objektiva modellen kan sägas bygga på tanken att om den tilltalade av polisen 

provoceras att begå brottet på ett oacceptabelt sätt så skall han frikännas. Är 
                                                
26 Criminal Law – Cases and Materials, The Michie Company 1994, ISBN: 1-55834-150-1 s. 826-827 
27 Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Norstedts 
Juridik ISBN 91-39-00683-2 s. 152 
28 Criminal Law – Cases and Materials, The Michie Company 1994, ISBN: 1-55834-150-1 s. 827 
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provokationen acceptabel skall han fällas. Liksom vid den subjektiva modellen krävs 

det att myndigheterna i någon form framprovocerat eller uppmuntrar den tilltalade till 

brottslig gärning. Vad som avgör huruvida provokationen håller sig inom gränsen för 

det acceptabla är enligt den objektiva modellen att det avgörs av om provokationen 

varit sådan att den skulle förmå även den annars oskyldige att begå brottet. Är detta 

fallet har provokation varit olaglig. En hypotetisk genomsnittlig människa och dennes 

karaktär används regelmässigt som mall för att avgöra en acceptabel provokation. 29 

 

9:4 Domstolsbedömningar 

 

Federala domstolar godtog brottsprovokation för första gången i ett rättsfall 1915. 

Högsta domstolen (U.S. Supreme Court) övervägde frågan om brottsprovokation i ett 

rättsfall för första gången 1928. 30  

 

I USA anses brottsprovokation tillåtet på olika grunder. Provokationen kan emellertid 

om de gått för långt, i samtliga delstater och på federal nivå, leda till en frikännande 

dom. Frågan gäller då om olaglig provokation än en ansvarsfrihetsgrund som medför 

att brott inte förövats eller en straffrihetsgrund som medför att straff inte utdömts trots 

att brott förövats. Reglerna om entrapment sätter gränsen för tillåten provokation. 

 

I de flesta staterna i Nordamerika så måste domstolar väga in ett antal faktorer i 

bedömningen om en brottsprovokation är sådan att den inte utgör en otillåten 

provokation (entrapment): 

1.Initiativet att begå detta brott skall komma från polisen, istället för från den tilltalade. 

2. Polisen förmår personen att begå brottet. Domstolar har traditionellt sett krävt 

särskilt hög bevisning för att döma för ett brott som provocerats fram. Att enbart 

erbjuda den tilltalade tillfälle att begå brott räcker inte som bevis för 

brottsprovokation. För att brottsprovokation ska bevisas så krävs det att polisen 

måste ha använt sig av någon form av övertalande eller förmående taktik. 

                                                
29 Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Norstedts 
Juridik ISBN 91-39-00683-2 s. 152-154 
30 Wikipedia – The free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Entrapment 



Rapport nr. 499 

  26 
 

3. Den tilltalade var inte redo eller villig att begå ett brott av denna art innan han blev 

lockad till brottet. Om en polis under täckmantel köper kokain från en person som 

innehar ett kilo kokain, så kan inte säljaren hävda provokation, även om polisen 

förmådde säljaren till att göra affärer, eftersom hans intention att sälja var uppenbar. 

De flesta domstolarna tillåter även att den tilltalades benägenhet demonstreras 

genom tidigare uppträdande eller rykte (sociala ställning). 

4. Om den tilltalade var engagerad i kriminell aktivitet för vinningens skull 

5. Om den tilltalade kan bevisa att han har övertalats av polisen att begå brottet mot sin 

vilja 31 

Av dessa faktorer så angav domstolen att det allra viktigaste elementet är om den 

tilltalade var motvillig att begå brottet. Domstolen ansåg att benägenheten kan bli 

fastställd av bevis som grundar på:  

 

1. Den tilltalade har tidigare domar för liknande brott 

 

2. Den tilltalade har ett rykte för att begå liknande brottslighet 

 

3. Polisen har rimlig anledning att den tilltalade var engagerad i liknande brottslighet 

 

4. Den tilltalade visade tydligt uppsåt att begå brottet som polisen indikerat 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Criminal Law – Cases and Materials, The Michie Company 1994, ISBN: 1-55834-150-1 s. 830 
32 Criminal Law – Cases and Materials, The Michie Company 1994, ISBN: 1-55834-150-1 s. 830 
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9:5 Exempel - Entrapment 

 

I ett TV-program som sändes i TV4 den 17 maj 1999 med titeln “Förbjudet Sex” gavs 

en bild av hur polisen I San Francisco utnyttjade brottsprovokation för att få fast 

”torskar” som sökte kontakt med prostituerade. Provokationen gick till så att kvinnliga 

poliser utgav sig för att vara prostituerade och kunderna greps efter att affär gjorts upp 

med kvinnorna. Av filmen så framgick det att polisen flertalet gånger varit 

initiativtagande till kontakten med kunden. I ett avsnitt som visades frågade den 

kvinnliga polisen en förbipasserande man om han ville ha en ”date”. Mannen svarade 

avböjande och sade att han arbetat 12 timmar under dagen. Mannen hade aldrig 

tidigare gått till prostituerade och hade uppenbarligen inte tänkt göra det denna kväll 

heller. Polisen fortsatte övertala mannen om hur skönt han skulle få det. Till slut 

nappade mannen vilket renderade i ett gripande. 33 

 

Från allmänmänsklig synpunkt kan man tycka att mannen, trots provokation, borde 

givetvis ha avböjt erbjudandet. 34 

 

I nutid ser vi liknande händelser inom brottsprovokation i TV-programmet ”COPS”. 

Programmet sände sitt första avsnitt 1989. 35 Konceptet handlar om att vi får följa 

manliga samt kvinnliga poliser på deras arbetspass i olika städer i USA. 

 

“All suspects are innocent until proven guilty in a court of law.” 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
33 Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Norstedts 
Juridik ISBN 91-39-00683-2 s. 166 
34 Asp, Petter. Straffansvar vid brottsprovokation. (2001) Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Norstedts 
Juridik ISBN 91-39-00683-2 s. 166 
35 http://en.wikipedia.org/wiki/COPS_(TV_series) 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/COPS_(TV_series) 
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10 Diskussion 

 

Rättsläget i Sverige i dagsläget är inte så tydligt som det borde vara. Bevisprovokation 

är tillåtet i Svensk lag men det finns inte stadgat någonstans. Brottsprovokation är inte 

tillåtet i Sverige men efter att vi har läst NJA-fall samt utlåtande av JO och JK så 

tillämpas brottsprovokation ändå. Användning av bevisprovokation i nuvarande rätt 

beror på graden av misstanke, brottets svårighetsgrad och det förväntade resultatet. De 

regler som finns skapas av rättspraxis, JO och JK. Det är inte tillfredsställande att ett 

ganska kraftig intrång i enskildas verksamhet inte har stöd i lag. Frågan många ställer 

sig är att om det är etiskt och moraliskt rätt att provocera en person att begå en 

brottslig gärning som kanske ”annars inte skulle ha begåtts”. På grund av att det inte 

är tydligt stadgat i lag så finns det en osäkerhet när det är tillåtet att använda sig av 

brottsprovokation som har visats, vid användning, oftast ger ett gott resultat. 

Brottsprovokation används flitigt i andra länder så som USA där man, genom denna 

metod, kommer åt den grövre brottsligheten. Det internationella samarbetet hämmas av 

att Sverige inte kan agera på samma sätt som kollegor i andra länder. Beatrice Ask har 

utsett en utredning för att ge polisen bättre möjligheter att komma åt den organiserade 

brottsligheten samt att överväga införandet av brottsprovokation. Företrädare för 

regeringen har insett betydelsen av provokation och till och med uttalat ett långtgående 

stöd för provokativa åtgärder vid brott med relativt lågt straffvärde. Frågan man kan 

ställa sig själv är huruvida det är rätt eller fel att provocera fram brott? Med arbetets 

gång så kan inte vi förstå varför man inte får använda sig av en så pass framgångsrik 

metod för att komma åt ”spindeln i nätet”. När vi tittar på de övriga länders 

användning av brottsprovokation så ser vi bara fördelar med att använda sig av 

metoden. Vi tror vidare att det skulle gynna det polisiära arbetet att införa 

brottsprovokation i Sveriges lagstiftning. JO kritiserade polisens agerande i ”MC 

fallet”. JO ansåg att polisen förhöll sig passiva genom att uppskjuta ingripandet mot 

gärningsmannen. Det vi och allmänheten ser är det faktiska resultatet som i ”MC 

fallet” resulterade i att antalet stölder av MC minskade med 74 %. Mätningen visade 

sitt tydliga språk. Får vi bukt på den grova organiserade brottsligheten så anser vi att 

allmänhetens förtroende för polisen skulle stärkas. Givetvis så ska man ta hänsyn till 

behovs- och proportionsprincipen, mänskliga rättigheter samt 

integritetsskyddsaspekter men man måste även titta på syftet och åtgärden till 

användningen av brottsprovokation. Vi anser att brottsprovokation inte kommer att 
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drabba den ”vanliga Svensson” utan istället den ”etablerade brottslingen”. Polisen har 

vetskap om ett antal högt uppsatta kriminella personer som är svåra att komma åt 

genom nuvarande rättsläge eftersom de oftast inte utför brotten själva utan är ”hjärnan 

bakom”. Låt det bli jobbigt att vara kriminell. Låt polisen få möjlighet att lagföra de 

kriminella som står bakom den organiserade brottsligheten. 
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