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Abstract 

Sweden’s police authority has come to a decision to test and evaluate conducted energy 

weapons. Is this a good step forward in the development of the Swedish police? The 

purpose of this research is to evaluate what the policemen who are using conducted 

energy weapons think about its uses. Beyond this, is it possible to remove an already worn 

weapon when you add the conducted energy weapon, in order to remove weight from the 

belt. In this research we interviewed policemen who are using the conducted energy 

weapon, this as an attempt to answer this research thesis. The results show that the 

policemen in this study think that the conducted energy weapon is a good tool for them in 

their work, but makes them less movable in their work.  However, considering the amount 

of participants in this study, the only conclusion that can be made is that more research 

must be done. 
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1. Centrala verktyg 

OC-spray – Pepparspray från pepparfrukten Oleoresin Capsicum 

CED – Conducted Energy Devices (Elchockvapen) 

TASER – Thomas A. Swift’s Electric Rifle 

2. Inledning 

Under 2000-talet har elchockvapen (ECV) implementerats i snabb takt i världen, och i USA 

har det ur ett polisiärt perspektiv blivit ett accepterat verktyg. Detta eftersom de 

amerikanska myndigheterna uppfattar att det är säkrare för poliserna med ett verktyg som 

går att använda från distans, utan att det behöver bli en fysisk kamp. Generellt sett stödjer 

forskningen denna uppfattning att polisen skadas mindre när de använder ECV men menar 

att det finns stora brister i den datan. Detta eftersom det saknas en förklaring till varför 

skadorna minskar när inget våld utöver ECV används, men skadorna ökar när annat våld 

används kombinerat med ECV (Paoline et al. 2012, s. 115). Det har även funnits en stor oro 

över medborgarnas säkerhet samtidigt som amerikanska polisbyråer menar att det är ett 

av de mest säkra alternativen som finns tillgängliga (Paoline et al. 2012, s. 116). 

 De två vanligaste tillverkarna av ECV är TASER och Stinger, och deras ECV fungerar på 

två sätt. Det första är att det pistolliknande vapnet vid avfyrning skickar ut två pilar på ett 

avstånd av max 8 meter. Pilarna skickar elektriska impulser på upp till 50 000 volt under 

5-sekunders pulser via den strömförande kabeln som sitter fäst mellan vapnet och pilarna. 

Detta gör att individen som blivit skjuten tappar kontroll över det centrala nervsystemet 

vilket gör att individen förlorar kontrollen över sina krampande muskler som börjar 

krampa och därför faller ihop. Den andra metoden kallas drivstöt, vilket innebär att 

brukaren sätter vapnet direkt mot individen och avfyrar drivstöten. Detta gör att vapnet 

skickar iväg elektriska stötar som skapar en hög smärta hos individen. Fördelen med 

drivstötar är att man kan använda vapnet på nära håll, nackdelen är att den inte har den 

paralyserande effekten som pilarna till ECV har (Paoline et al. 2012, s. 117). 

Enligt Polismyndigheten (2018) infördes ECV på test i januari 2018 och testet skall 

fortgå under två år. Ungefär 70 st ECV används av cirka 700 poliser, detta i olika LPO samt 

av olika insatsstyrkor under testperioden.  Något som Polismyndigheten poängterar är att 

ECV är ett komplement till den befintliga utrustningen och skall inte ersätta något redan 

befintligt verktyg (Polismyndigheten 2018). 

Som ny polis är det ofta populärt att tillföra egen utrustning till utrustningsbältet, detta 

gör att den skillnaden mellan en ny kollega och en kollega som arbetat i många år ofta syns 

tydligt på uniformsbältet. Äldre kollegor tar helst bort vikt från bältet i form av fickor eller 

verktyg som de menar är onödiga. Detta medan nya kollegor ofta väljer att utöka bältet 
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avsevärt. Uniformsbältet kan skava på höften, göra polisen mer fysiskt trött på grund av 

extravikten som den tillför, som i sin tur gör att man även kan bli långsammare när man 

ska springa. 

Därför blev det många diskussioner när polisen fick ECV på test. Den initiala 

uppfattningen var att det fanns tre tydliga läger hos kollegorna. Det första lägret var 

kollegor som inte ville lägga till ytterligare vikt på sitt uniformsbälte, det andra var kollegor 

som endast såg positiva effekter från ECV och det tredje och sista var kollegor som inte 

kunde ge en direkt uppfattning om vad de tyckte. Diskussionerna ledde till frågor gällande 

att ta bort något annat verktyg till förmån för att lägga till ECV på bältet. Den vanligaste 

åsikten bland kollegorna var att ta bort batongen och lägga till ECV med motiveringen att 

batongen används sällan och har dålig effekt i det vardagliga arbetet som ingripande polis. 

De tydligaste argumenten för att behålla batongen var att den ger ett signalvärde, är bra att 

knacka på fönsterrutor med och att den är bra att krossa fönsterrutor med. De flesta var 

överens om att den används ytterst sällan i ett aktivt ingripande, varpå min idé väcktes att 

undersöka frågan närmre. Elchockvapnet som den svenska polisen tagit in väger 213 gram 

plus ficka och är 19.2 cm x 10.4 cm x 4.4 cm (Defendor 2014).  

3. Tidigare forskning relaterad till ECV 

3.1 Polisers belastningsskador 
Utifrån delrapporten Polisens arbetsmiljö 2013 som är sammanställd av Andersson, Baek 

Larsen, Tranberg, och Ramstrand framkommer det att 43 % av 4244 poliser i yttre tjänst 

har smärtor i nedre ryggpartiet minst en dag i veckan.  Detta jämför Andersson et al. med 

SCB:s rapport som visar att endast 29 % av den vuxna svenska befolkningen har smärtor i 

nedre ryggen minst en gång i veckan (Andersson et al. 2013, s. 6 & 24).  

Vidare angav 50 % av poliserna att de sitter minst 50 % av sin arbetstid i tjänstebilen, 

24 % menade att de fick besvär i ryggen på grund av detta och 25 % tyckte att skyddsvästen 

var besvärlig när de satt i sin tjänstebil. Det största problemet med sittandet i tjänstebilen 

var enligt 47 % av poliserna på grund av utrustningsbältet, det var ingen skillnad på besvär 

mellan de som använde benhölster till utrustningsbältet. Den gemensamma nämnaren var 

att längre arbetspass gav större problem (Andersson et al. 2013, s. 17). 

Enligt Andersson et al. visade det sig att det fanns ett tydligt samband mellan avsaknad 

av fysisk träning och smärtor i nedre ryggen. Bland de poliser som inte tränade alls uppgav 

36 % att de hade besvär med smärtor i nedre delen av ryggen, till skillnad mot de som 

tränade minst 4 timmar i veckan där endast 27 % uppgav samma problem. Studien gjorde 

ingen skillnad på vilken sorts träning som utfördes, exempelvis kondition, styrketräning 

eller stretchning (Andersson et al. 2013, s. 21). 
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Andersson et al. hänvisar till studien Jämförande studie av Svensk polis 

rörelseförmåga vid användandet av bål och/eller bäcken fixerad utrustning (2012) där 

Baek Larsen, Ramstrand & Tranberg tidigare studerat polisens utrustning. Studien 

analyserade hur gångenstilen är för uniformerad polis och om det är någon skillnad på 

höftrotationen beroende på om man har utrustning eller inte och i så fall vilken utrustning 

man har. Det var en marginell skillnad i datan i denna undersökning och slutsatsen var att 

den minskade bålrotationen inte skulle ge ökade led och/eller muskelbesvär. Det 

anordnades även gruppdiskussioner med poliser som menade att de sex största områdena 

där det fanns risk för belastningsbesvär som uniformerad polis är utrustningsbältet, 

skyddsväst, arbetstid, skor, kläder, polisfordon och brist på fysisk träning. Poliserna som 

deltog i gruppdiskussionen ansåg även att det fanns ett problem med att deras kollegor inte 

alltid anmäler skador kopplade till arbetsmiljön. Detta medför i sin tur att statistiken som 

finns inte är komplett (Andersson et al. 2013, s. 4). 

Mörkertalet gällande skador inom polisen styrks genom undersökningen som visade att 

48 % av poliserna angivit att de tagit semester istället för att sjukskriva sig. Däremot menar 

Andersson et al. att detta är ett samhällsproblem för att SCB:s rapport visar att nära 50 % 

av svenska befolkningen angett i en undersökning att de gått till jobbet när de borde 

sjukskrivit sig. Slutsatsen som författarna gör är att sittkomforten i polisens tjänstefordon 

bör ökas då det finns ett tydligt samband mellan smärta i nedre delen av ryggen och 

sittande i tjänstefordonet (Andersson et al. 2013, s. 28). 

3.2 Skaderisk och effektivitet 
Crow & Adrion (2011) har forskat på hur ett polisområde i USA använder ECV i sin 

våldsanvändning. De har samlat in data mellan år 2004–2010 vilket resulterat i 461 fall 

där polis använt något våldsverktyg som kunnat analyseras (Crow & Adrion 2011, s. 373). 

Författarna påpekar att de inte har kunnat analysera omständigheterna som lett till att 

polisen använder ett våldsverktyg, utan endast hur ofta ECV använts jämfört med andra 

våldsverktyg. Med detta menar de att ECV statistiskt ställs mot fysisk kontakt samt 

användning av batong, pepparspray och skjutvapen. Deras resultat visade att ECV använts 

i mer än 50 % av alla polisiära uppdrag där våld varit inblandat (Crow & Adrion 2011, s. 

374-375).  

Vidare visar Crow & Adrions undersökning att det är påtagligt fler kvinnor och äldre 

poliser som väljer att använda ECV. En del av dessa resultat kan förklaras av vilken tid på 

dagen som de olika polisiära grupperna arbetar. Något författarna påtalar är att det även 

förekommer skillnader gällande den som blir skjuten av elchockvapnet, kopplat till bland 

annat kön, ålder och ras (Crow & Adrion 2011, s. 379). 

 White & Jay (2007) har publicerat en forskningsanalys av 243 fall där ECV har använts 

under perioden år 2002–2004 i USA. Deras insamlade data har delats upp i flera 
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undergrupper, vilket bland annat är ras, kön, narkotikapåverkan, vilken grad av våld som 

använts och tjänstegraden på den polis som använt elchockvapnet (White & Jay 2007, s. 

179). Resultaten som de fått till sin studie kommer direkt från ett använt ECV där 

användaren måste lämna in en användningsenkät som måste göras varje gång den används 

skarpt, enkäten består av flervalsfrågor som skall besvaras. Författarna menar att i 

majoriteten av fallen som polisen använt ECV i deras studie var personen aggressiv och 

påverkad av droger eller alkohol (White & Jay 2007, s. 156).  

Det som författarna är kritiska mot i sin studie är att det inte finns mycket information 

om det mentala tillstånd den polis som skjutit med elchockvapnet varit i. De poängterar att 

i 94.5 % av fallen så har polisen inte varit ensam på plats, vilket kan ha påverkat varför just 

elchockvapnet använts framför andra verktyg (White & Jay 2007, s. 181).  

Efter att White & Jay analyserat sina resultat gällande ECV kom de fram till att det finns 

flera stora myter från amerikansk media om ECV. En stor myt är att media menar att 

polisen oftare använder ECV mot minderåriga eller pensionärer. Däremot visar New York 

Times undersökning att ECV använts mot denna grupp i endast 12.6 % av fallen, och New 

York-polisens egna statistik visar 3.9 % med samma preferenser taget direkt från ECV-

användarrapporterna.  

 Bleetman, Jenkinson och Neeson (2006) har gjort en analys av 2050 stycken olika fall 

där polisen använt våld i tjänsten mellan år 1999 och 2002 i USA. Detta för att kunna 

jämföra riskerna att skadas i den polisiära tjänsteutövningen beroende på vilken typ av våld 

som använts (Bleetman et al. 2006, s. 233). Vidare skriver författarna att skadorna visade 

att endast 0.6 % av alla som blev skjutna av elchockvapnet fick svåra skador, 1.6 % 

medelstora skador och 12.6 % lätta skador (Bleetman et al. 2006, s. 235). Dessa resultat 

jämför Bleetman et al. med när poliser använt batong, då ligger skadeprocenten på 46.1 %, 

skador vid användande av polishundar ligger på 26.1 %. Däremot menar författarna att det 

inte är en rättvis data som de kunnat bearbeta då de hade önskat en liknande data som de 

har på elchockvapnet där man delat upp skadorna i undergrupper (Bleetman et al. 2006, 

s. 237). 

Det finns 72 rapporterade dödsfall till följd av användning av ECV enligt Bleetman et al. 

Dessvärre är det enligt författarna svårt att göra en rättvis analys av denna information, 

detta då det finns fler riskfaktorer inblandade i dessa fall. Däremot räddar ECV i snitt 70 

liv för varje rapporterat dödsfall enligt The Potomac Institute, anledningen till detta menar 

Bleetman et al. är att det finns en ökad skaderisk för vissa individer när de blir skjutna av 

ett ECV. Därför bör ECV användas restriktivt mot individer som redan riskerar plötslig 

hjärtdöd, är gravida, unga och äldre som har en låg kroppsvikt och de som har en drogutlöst 

psykisk störning (Bleetman et al. 2006, s. 238). 
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 Enligt Paoline, Terrill och Ingram är en moralisk grund att poliser ska känna sig säkra 

när de jobbar ute på gatan. Det vanligaste sättet som amerikanska poliser skadar sig på är 

när de tvingas göra våldsamma ingripanden. Det tenderar även enligt Paoline et al. att 

fokusen läggs på polisiärt övervåld och inte våldet som poliserna utsätts för. Det är också 

av betydelse att skadorna som poliserna generellt får inte är särskilt stora för individen, 

men kan påverka moralen negativt, öka arbetsbelastning vid sjukfrånvaro och generera 

övriga kringkostnader för polisen (Paoline et al. 2012, s. 116). 

ECV har använts av den amerikanska polisen sedan 1970-talet och har ökat i popularitet 

under det senaste decenniet då de blivit mer driftsäkra. Amerikansk polis menar även att 

ECV är det bästa avståndsverktyget tillgängligt jämfört med OC-spray som kan 

kontaminera fler i närheten än den som polisen använder den mot, inklusive polisen själv. 

Däremot har forskning kopplat till ECV skarpt kritiserats för bristfälliga 

forskningsdesigner och att det saknas empirisk data från objektiva instanser. Paoline et al. 

menar att den största delen av forskning som finns gällande ECV antingen är finansierat 

av polismyndigheterna själva eller från producenterna av ECV (Paoline et al. 2012, s. 116). 

Dessa anklaganden har gjort att nya oberoende empiriska undersökningar genomförts, 

som i sin tur styrkt att skadorna hos anställda poliser minskat sedan de fått tillgång till ECV 

(Paoline et al. 2012, s. 118). I en av de oberoende empiriska undersökningarna visade det 

sig att OC-spray kombinerat med fysiskt våld ökade risken för skador hos polisen. Detta 

medan ECV kombinerat med fysiskt våld inte påverkade risken alls (Paoline et al. 2012, s. 

119). 

4. Syfte 
Syftet är att utforska och öka vår kunskap om polisers uppfattningar och upplevelser av att 

bära ECV i tjänsten. 

5. Frågeställning 

Utifrån syftet har följande frågor formulerats: 

1. Vad har poliser i operativ tjänst för uppfattning om att bära ECV som ett nytt 

verktyg? 

2. Skulle ECV kunna ersätta något fysiskt verktyg som poliser har idag, utifrån 

perspektivet hos poliser som arbetar i en operativ tjänst? 

3. Kommer annan problematik tillkomma för operativa poliser om man lägger till 

elchockvapnet på uniformen utan att ta bort något verktyg – kopplat till 

belastningsskador och arbetsmiljö? 
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6. Metod 

Denna undersökning kommer grundas i en empirisk studie med kvalitativ ansats. Denna 

studie kommer att baseras på tematisk analys, och beskrivning av denna metod finns i 

avsnittet Analys. 

Initialt genomfördes en kontroll om det var genomförbart att nå ut till poliser som haft 

tillgång till ECV under testperioden i Sverige, detta genom att kontakta LPO ansvarig som 

kunde hänvisa till poliser som var med i testet. Efter detta genomfördes en bakgrundskoll 

på vilken forskning som hade gjorts på samma område. I dagens läge finns det ingen 

nationell forskning på området och därför fick sökområdet vidgas genom att inkludera 

internationell forskning.  

Litteraturen som togs fram gjordes genom sökningar på Google Scholar och Umeå 

Universitetsbibliotek. Sökningar gjordes först med svenska ord, för att sedan utökas med 

engelska ord och begrepp då det var begränsat med sökträffar. Sökorden som då användes 

var olika kombinationer av: arbetsbelastning polis, arbetsrelaterade skador polis, 

belastningsskador polis, elchockvapen, taser police, police use of force, communication 

police, taser damages by police, taser weapon police, less lethal weapons, conducted 

energy weapon/device. 

De resultat på svenska som kom fram gällde polisiär arbetsmiljö, men ingenting relevant 

kopplat till ECV. Däremot fanns det väldigt mycket internationell forskning om ECV från 

framförallt USA. Dessvärre var denna forskning oftast anpassad efter deras förhållanden 

kopplat till polisiärt övervåld mot afroamerikaner etc. Men en stor del av denna forskning 

var ändå relevant kopplat till den faktiska användningen av ECV. 

6.1 Avgränsningar och urval 
Denna studie kommer att fokusera på respondenter som varit med och använt ECV under 

testperioden. Detta för att få en större kvalitet i de intervjuer som görs eftersom 

respondenterna varit med skarpt och använt ECV. Samtliga respondenter arbetar i en 

större ort i Sverige som har ungefär 300 000 invånare i sitt LPO. Urvalet har skett genom 

ett bekvämlighetsurval eftersom det varit enklare att ta sig till respondenterna. Detta i sin 

tur gjorde att det gick att lägga ner mer tid på intervjuerna genom fysiska möten, 

intervjuerna ägde rum på plats på polisernas arbetsställen. 

6.2 Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum i nära anslutning till de intervjuades 

arbetsplats för att göra det lätt för de intervjuade att närvara. Vidare genomfördes 

intervjuerna på två olika dagar, varpå 2 st intervjuer genomfördes första dagen och 3 st 

andra dagen. Tiderna på intervjuerna varierade mellan 40 minuter till 1 timme och 20 

minuter.  Frågorna som användes till denna undersökning kommer att presenteras under 
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avsnittet Bilaga. Innan intervjuerna genomfördes blev frågorna genomlästa och 

korrigerade av två med akademisk bakgrund som inte är knutna till den polisiära 

verksamheten på något sätt, detta för att minimera risken för vinklade frågor. Svaren från 

respondenterna spelades in med en diktafon för att få möjligheten att gå tillbaka och 

återberätta vad hen sagt korrekt. Det togs även anteckningar efter varje fråga för att det 

smidigare skulle gå att bearbeta resultatet.  

Efter varje respondents intervju fick de anteckningarna upplästa och bekräftade att 

anteckningen stämde utifrån deras berättelse. Nedan är listan på respondenterna som är 

med i undersökningen. År i tjänst är med för att spegla hur lång erfarenhet de har inom 

Polismyndigheten. För att bevara respondenternas anonymitet är år i tjänst ändrat till en 

ungefärlig siffra. 

 

Tabell 1. Information om respondenterna och intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Analys 

Tematisk analys är en av de vanligaste metoderna när kvalitativ data skall bearbetas. Med 

tematisk fokuserar forskaren på att se mönster i datan och sammanfatta det, detta genom 

att bygga ett index av de subteman och centrala teman som finns i det som undersöks. 

Teman och subteman tas fram genom att läsa datan flera gånger och se återkommande 

motiv i datan. När forskaren söker teman uppmanas den att ta hänsyn till repetitioner, 

metaforer och analogier, övergångar, lokala typologier eller kategorier, likheter och 

skillnader, saknad data och språkliga kopplingar (Bryman 2008, s. 528-529). Denna studie 

analyserades genom att på plats skriva ner de svar som framkommit från respondenterna 

under intervjuerna. Däremot blev alla intervjuer inspelade med diktafon för att 

möjligheten skulle finnas att gå tillbaka till specifika frågor. Transkribering gjordes av de 

inspelade intervjuerna där de exakta meningarna skulle återbeskrivas. Utifrån svaren 

gjordes analysen baserat på nedanstående tabell Exempel på analys. 

 

 

 

Polis: År i tjänst: Intervjulängd: Intervjudag: 

Polis 1 3–5 år 1h 20 min 1 

Polis 2 5–10 år 58 min 1 

Polis 3 3–5 år 1h 10 min 2 

Polis 4 10–15 år 40 min 2 

Polis 5 3–5 år 55 min 2 
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Tabell 1. Exempel på analys 

Utdrag från intervju Kodning Teman 

Ja du, positivt är det, jag 

tycker att jag känner mig 

tryggare att arbeta sedan 

jag fick tasern.  

Känner sig tryggare med 

tasern 

Kommunikation och 

interaktion 

Innan har egentligen 

bara pistolen gjort att de 

jag träffat innan lyssnat 

på mina verbala 

kommandon… Men nu är 

det i princip samma skulle 

jag vilja säga med 

tasern… Tar jag fram den 

så lyssnar de. 

Personer lyssnar när man 

tar fram tasern 

Kommunikation och 

interaktion 

Det känns lite sladdrigare 

att åka då bältet inte 

sitter så bra runt mig med 

pistolen på ena sidan och 

tasern på andra. 

 

Utrustningsbältets 

påverkan av ECV 

Utrustningsbälte och 

väst 

Man blir ju väldigt bred 

med all utrustning, jag 

har i och för sig ingen 

stridsväst utan jag har 

allt på bältet. Men det 

känns ju helt klart som att 

höften kommer att ryka 

om jag krockar med en 

pistol på var sida om den. 

Polisen blir bredare av 

ECV på sitt 

utrustningsbälte 

Utrustningsbälte och 

väst 
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På väg in till psykakut 

vågade han inte göra 

något motstånd alls då 

jag hade handen på 

elchockvapnet så fort han 

sa något hotfullt, det 

märktes att han blev 

rädd. 

Våldsanvändning vid 

ingripanden 

Skador i ingripanden 

med ECV 

 

7. Etik 

Denna forskningsplan uppfyller de fyra kraven som finns inom forskningsetik: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman 2008, 

s. 131-132).  

För de involverade poliserna i denna uppsats är det viktigt att de är anonyma, detta med 

anledning av att poliser generellt har en större risk att utsättas för en hotbild om deras 

namn kommer upp i polisiära sammanhang och någon polisfientlig får tag i detta. Det är 

drygt 700 poliser i Sverige som använder ECV på test. Därför finns det en risk att räkna ut 

vilka deltagarna är och vart de arbetar. Eftersom denna risk finns kommer staden de 

arbetar i inte att publiceras för att anonymisera deltagarna och skydda dem. Utöver detta 

är det möjligt att många hade valt att inte delta i forskningen om det inte tydligt framgick 

att de kommer vara anonyma när forskningen presenteras. 

Det kan påstås att poliser generellt är mer för ett kontrollerat samhälle än vad normen 

bland det svenska folket är. Eftersom denna undersökning kommer göras av en polis är det 

därför viktigt att studiens frågor noggrant kontrolleras och utvärderas. Detta för att det inte 

skall uppfattas som att undersökningen varit partisk eller ledande i studiens 

frågeformuleringar och således tappa tillförlitlighet i studiens forskningsresultat. 

8. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet av fem kvalitativa intervjuer med poliser i yttre tjänst 

att presenteras. Resultatet består av de tre temana: Kommunikation och interaktion, 

Utrustningsbälte och väst samt Skador i ingripanden med ECV. 

8.1 Kommunikation och interaktion 
På frågan om vad den intervjuade tänker om ECV och om det påverkat deras 

tjänsteutövning positivt eller negativt är svaret att de varit positiva till implementeringen. 

Men när de sedan fick frågan om vad som varit positivt skiljde sig svaren åt.  
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Ja du, positivt är det, jag tycker att jag känner mig tryggare att arbeta sedan jag fick 

tasern. Innan har egentligen bara pistolen gjort att de jag träffat innan lyssnat på mina 

verbala kommandon… Men nu är det i princip samma skulle jag vilja säga med tasern… 

Tar jag fram den så lyssnar de. Klienterna upplever den som läskig skulle jag vilja 

påstå. 

– Polis 1 

 

Poliserna menar att det vanliga är att polisanställda är positiva till ECV. Däremot är det 

inte lika populärt hos de personerna som de möter i tjänsten. Detta då ECV upplevs som 

något obehagligt och främmande. 

 

Den fungerar suveränt när folk inte gör som man säger åt dem. När de gör motstånd 

som hindrar mig i min tjänst genom att spänna sig så är det bara att ge dem en drivstöt 

så tappar dem sin gard. Vilket ger mig en chans att sätta på handfängsel säkert.  

– Polis 2 

 

Svaren som respondenterna gav var breda, men den röda tråden som gick att utläsa var att 

elchockvapnet gav poliserna ett nytt sätt att kommunicera. I intervjuerna var svaret att de 

verbalt kommunicerat med en klient, varpå kommunikationen inte gjort att problemet gått 

att lösa på plats och därför tog polisen fram elchockvapnet. Därför blev det naturligt att 

samtalet gick vidare med varför kommunikationen påverkats av att de haft ett ECV med 

sig.  

 

Nej men jag tror att folk sett vapnets effekt på olika sätt och därför ger de oss mer 

respekt bara att se den. Det är ju inte speciellt roligt att få en stöt, det vet jag som testat 

den på mig själv… riktigt obehagligt…  

– Polis 4 

 

Poliserna känner sig tryggare med att arbeta operativt efter de har fått tillgång till ECV. De 

motiverar det med trygghet och en ökad kommunikation, men klienterna har uppfattat 

ECV som obehagligt och oberäkneligt. Poliserna lyfter därför att det inte alltid varit positivt 

bland alla klienter när de sett att de burit ECV. De får ofta kommentarer om att poliser 

brukar övervåld och att polisen tror att de står över lagen, och att deras nya ECV visar detta. 

Vilket i sin tur resulterat i en minskad kommunikation mot de individer där våld inte är 

eller varit ett alternativ. Med detta menar poliserna att de klienter som för en verbal kamp 
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kan triggas av det nya elchockvapnet som är gult för att synas, och på detta sätt sticker ut 

jämfört med den andra utrustningen.  

 

Jag vill ändå påstå att jag känner mig mer trygg med elpistolen. Den är väldigt 

effektiv och jag känner ändå att folk är lugnare när de ser att jag har en, men även att 

de som varit med i gamet ett tag vet att vi inte kan skjuta någon med pistolen hur som 

helst, men de har inte lika bra koll på elpistolen och backar mer när den visas. 

Kommunikationen kan ske genom att bara visa upp elpistolen, då förstår de allvaret, 

inte alla då såklart…  

– Polis 3 

8.2 Utrustningsbälte och väst 
Poliserna kom till intervjun i full utrustning eftersom intervjun var innan deras arbetspass 

och genomfördes på deras arbetsställe. 3 av 5 hade polisens utrustningsväst på sig. När de 

får frågan om de upplevt att elchockvapnet påverkat deras arbetsmiljö, detta kopplat till 

belastningsskador eller trötthet, var alla samstämmiga att vikten som elchockvapnet tillför 

inte märkts av då den är så pass lätt. Däremot anger de att de inte är lika smidiga i sitt 

arbete som innan. 

 

Nej men oftast åker jag i en minibuss och då är det egentligen inget problem för mig. 

Det känns lite sladdrigare att åka då bältet inte sitter så bra runt mig med pistolen på 

ena sidan och tasern på andra. Men det är ju ett problem och åka i en vanlig polisbil, 

man fastnar lätt när man skall ut, och den tiden kan innebära liv och död för någon.  

– Polis 3 

 

Poliserna upplever att Polismyndigheten inte tillräckligt tänkt igenom och utvärderat ECV 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Poliserna menar att en problematik med ECV är att den 

tidigare utrustning som finns på utrustningsbältet inte är anpassad för vardagsarbetet som 

polis. Tjänstebilen är enligt poliserna påkostad för att tåla hård körning, möjlighet för 

skyddsnät mellan baksäte och framsäte m.m. Men ingen tjänstebil är anpassad för 

utrustningsbältet. Utrustningsbältet har möjlighet att flytta ner tjänstepistolen till en 

benplatta som gör att man sitter bättre i bilen enligt poliserna och de menar att man borde 

kunna göra en liknande lösning till elchockvapnet. Men utöver detta menar de att man 

borde se över om polisbilarna kan utrustas med andra bälten för att ta vara på arbetsmiljön 

i bilen kopplat till den breda utrustningen en polis har på sig. Detta för att sedan informera 

Polismyndighetens anställda om att de vet om problematiken och att de undersökt 
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möjligheterna till förbättring, så att den anställde vet att Polismyndigheten bryr sig om 

deras arbetsmiljö. 

 

Man blir ju väldigt bred med all utrustning, jag har i och för sig ingen stridsväst utan 

jag har allt på bältet. Men det känns ju helt klart som att höften kommer att ryka om jag 

krockar med en pistol på var sida om den. Tasern väger ju inget märkvärt men att sitta 

i tjänstebilen ett helt pass känns lite mer tycker jag ändå. Det känns som att jag är 

stelare runt höften och ryggen för man sitter lite mer inkilad inne i bilen.  

– Polis 5 

 

Vissa av poliserna påtalade att de bara rapporterat gott omdöme i användandet av ECV till 

sina chefer. Detta menade det var på grund av om de lyfter problem som smidighet etc. så 

kan arbetsgivaren ta deras ECV ifrån dem, vilket de absolut inte ville. De medger dock att 

det finns negativa bitar med ECV. De negativa bitarna beskrivs som begränsat minskad 

fysisk arbetsmiljö men att det vägs upp med högre kontroll ute på ärenden och ökad 

säkerhet för poliserna. De andra poliserna menade på att de varit ärliga i de 

svarsformulären de fått, men att de inte skulle vilja arbeta utan ECV i framtiden då de helt 

enkelt vant sig vid den. 

Ingen av de tillfrågade poliserna har sjukskrivit sig på grund av att de burit sitt ECV. 

Men en av dem har bytt från utrustningsbältet till utrustningsväst. Detta med anledning av 

att han kände att han blev för bred för att sitta i tjänstebilen med utrustningsbältet. Men 

även att det var svårt att springa med den vikten på höften. Han påtalar att han redan haft 

problematik med detta innan han fick sitt ECV, men att denna fick honom att ta steget till 

att tillskaffa en väst. 

 De tre vapen som poliser generellt har på sitt uniformsbälte är OC-spray, batong och 

tjänstepistolen, utöver detta har de intervjuade ECV tillförordnat.  Respondenterna menar 

att samtliga vapen fyller sina egna funktioner på olika sätt. När de därför får frågan vad de 

skulle tycka om Polismyndigheten tog bort något av dessa vapen om de implementerar ECV 

istället gick samtliga i försvarsställning för sin tjänstepistol. 

 

Visst, allt kanske inte behövs. Men tar de min tjänstepistol så kommer jag sluta som 

polis i yttre tjänst. Aldrig att jag arbetar ute i det klimatet vi har i Sverige idag utan min 

pistol.  

– Polis 1 

 



 

16 

 

De menar att det finns olika exempel utomlands där den utländska polisen tappat sin 

direkta effektivitet när det exempelvis skett terrorattacker eller attacker med något slags 

tillhygge som skapar ett stort våldskapital. Att då inte ha en direkt tillgång till en pistol 

anser de som direkt livsfarligt för både polis och allmänhet. Vidare menar de att det inte 

räcker med att det finns tillgång till vapen på polisstationen eller inlåst i bilen, för det är 

inte alltid det finns tid att ta sig till ett inlåst vapen. 

 

Det måste ju bygga på frivillighet? Men om de tar min Sig Sauer så är det som att 

säga åt mig att mitt liv inte är värt något. Att inte ge mig en rimlig chans att kunna ta 

mig ur alla situationer. Om jag skulle hamna i en skarp skottlossning så har jag inte 

mycket användning för tasern… det kan jag ju säga direkt.  

– Polis 4 

 

Poliserna får sedan diskutera för- och nackdelar med de olika vapnen som de har i sin tjänst 

för att sedan ges möjligheten att ta bort ett av sina vapen från utrustningsbältet. Ingen av 

dem valde att ta bort tjänstepistol eller ECV. Då valdes batongen och OC-sprayen bort, 

anledningen till detta var att de var de minst använda verktygen eller hade mindre effekt 

än sitt tilldelade ECV.  

 

Väljer jag bort något så skulle jag välja batongen. Varför? Jo för att under de år som 

jag arbetat som polis har jag aldrig använt den till det som den är gjord för, att slå på 

människor. Den används snarare som en pekpinne, eller en fönsterknackare… Batongen 

är svår att använda, innan en individ är ungefär 1.5 meter ifrån mig så är de för långt 

bort för att jag ska kunna verka mot dem, sen när de är närmre än en meter är de för 

nära för att jag skulle kunna verka mot dem, därför väljer jag bort den. Till skillnad 

mot tasern som går att använda i direktkontakt med individen och på distans.  

– Polis 2 

 

Däremot menar poliserna att det finns för- och nackdelar med samtliga vapen som de har 

att tillgå. Det är enligt dem en fråga om många aspekter, så som tid, plats, person, historik, 

mängden individer, kroppslig storlek m.m.  

 

Det som skulle försvinna på mitt bälte är OC-sprayen. Den brukar ha god effekt när 

man sprayar någon med den, däremot har jag en tendens att alltid bli exponerad för en 

del av rökdimman från dem. Vilket gör att jag har svårt att jobba. Man känner ofta 
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inne i arresten hur det ligger OC i luften från när någon blivit sprayad, det är inte en 

speciellt skön känsla.  

– Polis 3 

 

Däremot menade de att om de skulle ta bort något verktyg från utrustningsbältet för att få 

bort vikt så valde alla batongen, med motiveringen av att den väger mycket. De menar att 

man måste kontinuerligt betygsätta vikt gentemot effekt i det som läggs till på 

utrustningen. Detta för att alltid få de bästa förutsättningarna att jobba som polis i yttre 

tjänst. 

 Det framgick från och till av respondenterna att de inte lyft den problematik som finns 

med ECV till sina chefer. Anledningen till detta menade dem är en sjukdom från 

poliskårsandan. Med poliskårsandan menade de att den positiva sidan är att i princip alla 

kollegor ställer upp för varandra, och att om något händer kan man räkna med att 

kollegorna gör allt för att hjälpa en. Däremot är den negativa sidan med poliskårsandan att 

det blivit en slags kultur på att man inte skall klaga på problematik som finns inom 

Polismyndigheten. Detta kan i princip vara vilket problem som helst, och givetvis menar 

respondenterna att det varierar mycket på vilket LPO man arbetar i och vilken grupp man 

har.  

 

Anledningen till varför jag inte påtalat detta är något som endast ligger på mig själv. 

Men den polisiära kulturen är lite så att det ska vara tungt, utrustningen ska svida, och 

man ska vara trött efter ett arbetspass. Eftersom ingen klagar blir man en ”outsider” 

om man börjar klaga på småsaker.  

– Polis 5 

 

Respondenterna vill poängtera att de kan klaga på felaktig utrustning, och i deras fall tror 

de inte att det skulle vara något som deras chefer ser negativt på. Däremot vet de om poliser 

som klagat på sin utrustning som fått åtgärder gjorda mot sig. Givetvis är det till syns 

positiva åtgärdsplaner som görs för att minimera problematiken för polisen som har 

problem. Dessvärre brukar detta resultera i att man inte får det man vill, exempel på detta 

är att bli inkommenderad till inre tjänst.  

 

Nu är testperioden av elchockvapnet något vi själva valt att vara med i. Men det finns 

kollegor som haft problem med kängor och skyddsväst som blivit tagna från den yttre 

verksamheten för att komma in på olika positioner, att exempelvis bli en utredare.  

– Polis 2 
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Med detta menar respondenterna att det finns många lösningar på ett problem. All 

utrustning passar inte alla kroppstyper, och respondenterna menar att problem med 

kängor och skyddsväst skulle kunna gå att lösa genom specialanpassade inköp som passar 

den polis som upplever en problematik. Detta för att sedan ta till andra åtgärder om den 

nya utrustningen inte löste problemet. De säger att med tanke på begränsad budget kan 

generellt sett inte specialanpassade inköp göras. Därför blir det en negativ spiral eftersom 

arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och måste vidta åtgärder som skyddar den enskilde 

från skador i tjänsten men saknar en budget för att anpassa tjänsten till den anställde med 

skador. Resultatet blir då att polisen som upplever problem med utrustningen inte får vara 

kvar i yttre tjänst, vilket upplevs som ett straff mot den enskilde.  Eftersom de flesta inte 

vill riskera att bli inkommenderade för sina fysiska skador väljer därför många att inte 

nämna smärtorna och lär sig att leva med dem. 

 En problematik som respondenterna tror är en bidragande faktor till skador generellt 

sätt för poliser är att det är för lite tid avsatt för fysisk träning. De menar att de får enligt 

sitt kollektivavtal en timmes fysisk träning per vecka men att det inte räcker till för att 

undvika framtida skador. Däremot finns det möjlighet att träna gratis utanför arbetstid på 

arbetsplatsens gym. Problematiken med detta menar respondenterna är att deras privatliv 

inte alltid ger möjligheten att synkronisera ett träningspass innan eller efter arbetet. De 

tror att Polismyndigheten skulle tjäna i längden på att ge arbetstagaren en större summa 

pengar till friskvård så att de kan träna nära hemmet med den träningsform som motiverar 

dem. 

8.3 Skador i ingripanden med ECV 
Deltagarnas upplevelser är att skadorna minskat i de polisiära ingripandena som de gjort 

sedan de fått ECV tilldelat. De menar att den ökade kommunikationen med ECV gjort att 

de inte behövt gå i en fysisk strid genom att bara bära vapnet med sig. Men även att risken 

att exponera sig för att bli träffad av ECV jämfört med OC-sprayen är obefintlig. Vilket i sin 

tur gjort att de ingripanden som gjorts har varit mer kontrollerade för att man tagit bort en 

stor del av exponeringsrisken som funnits när man varit tvungen att komma nära individer 

för att kunna verka. Kommer man då nära en person som blivit träffad av OC-spray 

kommer polisen troligtvis att även hen exponeras en del av den. Vidare menade de att det 

även fanns en risk att OC-sprayen inte har någon effekt alls på den som är tillräckligt 

motiverad till våld, och att i dessa fall är OC-sprayen bara till men för de ingripande 

poliserna. 

 

Jag fick ett anrop från ledningscentralen om att en psykiskt sjuk man som bor 

hemma hos sina föräldrar slagit sönder en stor del av lägenheten. Vi har många gånger 

varit hemma hos denna personen, han är fruktansvärt stark, OC-spray påverkar inte 

honom… Mannen har en kniv uppe när jag kommer in i rummet så jag drar upp mitt 
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ECV och riktar den mot honom och avfyrar, och får en god träff, han faller till marken, 

kollegorna springer in och fängslar honom… På väg in till psykakut vågade han inte 

göra något motstånd alls då jag hade handen på elchockvapnet så fort han sa något 

hotfullt, det märktes att han blev rädd. Nästa gång vi fick ett uppdrag från 

ledningscentralen till samma familj såg mannen mig och lyssnade helt plötsligt på mina 

kommandon. Mannen beskrev det som obehagligt att inte kunna ha kontroll över sin 

kropp när han blev skjuten av mitt ECV och att det var anledningen till varför han 

lyssnade.  

– Polis 5 

 

Polis 5 utvecklar även att denna psykiskt sjuka person fått fysiska skador när de försökt 

kontrollera honom, vilket i sin tur minskat när de inte behövt använda fysiskt våld med 

samma individ när de använt ECV.  

Vidare menar poliserna att det är viktigt att det finns en känsla av när man kan använda 

ECV, de menar att det finns flera parametrar som behöver uppfyllas innan det är 

försvarbart att använda den. Det skall först finnas ett fysiskt hot som kommer göra polisen 

skada vid fysisk kontakt, om möjligt skall det alltid föras en verbal konversation innan 

avfyrning och att platsen som individen som skall skjutas står på är fri från farliga föremål 

att falla på. Respondenterna nämner ett skräckexempel från den svenska polisen där en 

polis använt sitt ECV på Sergels torg mot en person i en trappa. Denna polis använde en 

drivstöt och puttade individen nerför en trappa. Respondenterna menar att en drivstöt kan 

räknas som att få ett slag i magen, fast utan blåmärket. Med detta menar de då att det inte 

är rimligt att ge en drivstöt samtidigt som man får en knuff då det finns stor fallrisk och 

personen kan i värsta fall få stora permanenta skador, vilket inte är syftet.  

Respondenterna menar att deras uppfattning är att ECV minskar skadorna både för 

polisen och klienten om den används på genomtänkta platser där det är liten risk för 

fallskador. De upplever inte att de skadat sig till följd av att de haft ECV på sig. De skador 

som finns på klienter till följd av deras användning av ECV är blåmärken, småsår, stelhet 

och ömhet i kroppen.  

9. Diskussion 
Detta kapitel kommer att innehålla en diskussion och reflektion om vad som framkommit 

i kapitlet Resultat. Uppfattningen om att implementera ECV permanent inom poliskåren i 

Sverige sågs som positivt utifrån intervjuerna. Detta var dels för att poliserna kände sig 

tryggare i sin tjänst, men också att elchockvapnet haft en positiv effekt när det kommer till 

att lösa vissa situationer utan fysiskt våld. Genom att undvika det fysiska våldet med ECV 
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mellan polisen och polisens klienter har även risken minskat för att någon av parterna skall 

skadas. Exemplet som Polis 5 gav i sin berättelse om att han inte behövde gå in i en fysisk 

kamp mot en psykiskt sjuk man visar oss möjligheten för att polisen skall kunna undvika 

detta med hjälp av ECV. Det torde rimligtvis bli uppenbart att de fysiska skadorna minskar 

för polisen i deras ingripanden om de redan innan den fysiska kampen börjar använder 

ECV för att eliminera risken. Denna tes styrker White & Jay genom sin undersökning som 

visat att majoriteten av de fall där ECV används har klienten varit aggressiv eller påverkad 

av narkotika (White & Jay 2007, s. 181).  

Utifrån den relaterade forskning som finns att tillgå inom ämnet är det tydligt att ECV 

behövs utvärderas mer i Sverige. Detta med tanke på att det redan finns mindre studier på 

belastningsskador hos operativa poliser som visar att de har en problematik med 

ergonomin i sin tjänst när det kommer till den polisiära utrustningen. Respondenterna 

påtalar att de känner att rörligheten blivit sämre sittandes i tjänstebilen efter de fått ECV. 

Något som Andersson et al. kommit fram till redan innan ECV genom att det finns ett 

samband mellan smärtorna i nedre delen av ryggen och tiden som spenderas i polisernas 

tjänstefordon (Andersson et al. 2013, s. 28). Eftersom deras resultat inte är aktuellt utifrån 

den nya utrustningen bör därför nya tester göras som inkluderar ECV. 

När eller om ECV implementeras till fler poliser än de som är med under testperioden 

bör det göras en ny undersökning kopplad till belastningsskador. Denna undersökning bör 

innefatta polisers mobilitet för att se var de är som mest effektiva, samt vilka skador på 

poliser som framkommer eller försvinner i samband med att ECV implementerats. Det bör 

även utredas om det finns det andra verktyg som är relevanta för det som poliserna gör i 

sin tjänsteutövning. Polismyndigheten bör även se över sina tjänstefordon, om det finns 

någon möjlighet att anpassa dem för att öka ergonomin i tjänsten. Det framkom även att 

poliserna tar en medveten risk med att sitta i tjänstefordonet, både när det kommer till 

ergonomi och rädsla för att krocka med utrustningen på. Men även att de känner sig 

begränsade om de snabbt måste ta sig ut ur bilen för att annans eller sin egen säkerhet. 

Fysisk träning trodde respondenterna skulle bidra till mindre skador i deras arbete. Men 

även att Polismyndigheten skulle ge ett större friskvårdsbidrag för att främja att 

arbetstagarna utövar fysisk träning utanför arbetet. I Andersson et al. nämner de att de ser 

ett tydligt samband mellan smärtor i nedre delen av ryggen och avsaknad av träning 

(Andersson et al. 2013 s. 17). 

 Utifrån de svar som de intervjuade poliserna gav framkom det att det behövs utvärderas 

mer om hur effektivt polisernas redskap på uniformsbältet används och hur nödvändiga de 

är att bäras med över tiden. Respondenterna uppgav att de inte är beredda att 

kompromissa med sin tjänstepistol, detta eftersom de kan ställas inför situationer som 

kräver dödligt våld. Men efter tjänstepistolen var elchockvapnet det mest omtyckta 
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redskapet, anledningen till detta var en säkrare arbetsmiljö för poliser och andra 

involverade aktörer i ett ingripande. Det framkom att batongen för det mesta används som 

en fönsterknackare och som en förlängd pekpinne. Utgår vi från forskning gjord av 

Bleetman et al. där skaderisken var 46.1 % när polisen använt batong i USA, jämfört med 

15.2 % skaderisk när polisen använt ECV (Bleetman et al. 2006, s. 238). Slutsatsen vi kan 

dra med dessa resultat är att batongen används sällan, och när den gör det finns det en stor 

skaderisk. Därför kan det behövas en utvärdering angående om det är rimligt att behålla 

batongen när den enligt dessa respondenter inte används, och när den används finns det 

resultat som tyder på att den har betydligt högre skadeprocent än ECV. 

 Därutöver behövs det fler undersökningar när det kommer till användningen av ECV i 

Sverige. Det behövs en utvärdering om vilka fördelar ECV har när det kommer till 

polisernas säkerhet och deras välmående på arbetsplatsen. Dessa undersökningar bör 

göras av olika neutrala instanser för att säkerhetsställa att den inte är partisk till 

tillverkarna, polisen eller annan instans/grupp som kan dra fördel av en partisk studie 

gällande ECV. Till detta bör det göras både en psykisk och en fysisk utvärdering om 

polisernas hälsa. 

 Ytterligare en aspekt är att se över vad som hänt med de som utsatts i användningen av 

ECV. Detta för att se vilka skador som eventuellt framkommit och varför de framkommit, 

detta gäller både psykiskt och fysiskt. Aspekten att dessa individer inte är positiva till 

användningen av ECV bör tas in, men kontrollera vad den vanliga medborgaren tycker om 

ECV, och vilken kunskap de har om ämnet.   

I resultatet framgick det att poliserna inte säger till om problem med elchockvapnet. Detta 

med anledning av att poliserna är rädda att de skall bli av med sitt ECV om de har problem 

med den i arbetet. I studien Whistle-Blowing and the Code of Silcence in Police Agencies 

(2007) har de undersökt polisiär tystnadskultur i USA. Studien visar att poliserna har en 

tystnadskultur som visar att poliserna generellt agerar utifrån poliskårens värdegrund, 

istället för sin egen. Den visar även att det är ovanligt med visselblåsare eftersom det hotar 

den polisiära solidariteten (Rothwell & Baldwin 2007, s. 611) 

10. Slutsats 
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka polisers uppfattningar och 

upplevelser med att bära ECV i tjänsten. I kapitlet Resultat framgår det att de poliser som 

bär ECV i tjänsten tycker om en eventuell implementering av ECV. Utifrån tidigare 

forskning från USA och genom de intervjuer som har gjorts, kan slutsatsen dras att det 

behövs mer forskning inom hela området för att skapa en ny kunskapsbas om hur ECV 

fungerar i svensk miljö. Utifrån respondenterna framgår det att det finns en tystnadskultur 
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inom poliskåren som innebär att alla poliser inte fullt ut lyft problematik kopplat till sin 

utrustning med rädsla av att de kanske blir av med sitt ECV helt om de lyfter sina problem 

till närmsta chef. Därför är detta något som forskare bör ta med sig inför i framtida 

undersökningar. 

11. Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie anses som ett lämpligt val utifrån studiens syfte och resurser.  

Skulle det funnits mer resurser kunde studien haft fler respondenter som kombinerats med 

en kvantitativ studie med exempelvis en enkät, det skulle stärka trovärdigheten i resultatet. 

Detta eftersom det kan argumenteras för att enskilda polisers åsikter om ECV inte speglar 

hela poliskårens syn på samma sakfrågor.  

 Däremot var en kvalitativ studie mer lämpad eftersom det var praktiskt genomförbart 

att ta kontakt med ett mindre antal poliser som har ECV i sin tjänst samt som ville 

medverka. En ytterligare utmaning var att knyta kontakt med respondenterna som är 

begränsade till testgruppen för ECV. Det var även en fördel i genomförandet att 

respondenterna hade samma arbetsplats. Däremot skulle det vara en ytterligare fördel om 

det var fler som deltog i undersökningen och kom från olika LPO, detta då det möjligtvis 

skulle kunna ge ett bredare resultat angående vad man anser om ECV. 

Det största problemet i genomförandet av denna studie var att det ännu inte finns någon 

forskning om ECV i Sverige, därför har det varit problematiskt att jämföra resultaten med 

tidigare forskning från utlandet. Detta eftersom varje land har sin egen problematik och 

inte kan kopieras till varandra. Majoriteten av all forskning om ECV kom från USA, och 

deras problematik mättes i flertalet undersökningar med ras, kön och ålder, vilket inte var 

syftet med denna studie.  

 Därutöver upplevdes det som svårt att förhålla sig opartisk under intervjuerna då det 

inte fanns utrymme till testintervjuer innan med tanke på det begränsade urvalet som 

fanns att tillgå. Detta resulterade i olika tempon i de olika intervjuerna då det blev ett 

tydligare flyt i genomgången av frågorna med de sista respondenterna. Utöver detta 

märktes det att poliserna behandlade mig som en kollega, och inte som en icke partisk 

individ som utför en studie inom deras yrkeskategori. Däremot kan detta varit till fördel 

genom att de talade mer öppet och ärligt då de talade med en kollega. 
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13. Bilaga – Intervjuguide 

 

1. Hur upplever du elchockvapen. Har det varit positivt eller negativt att 

implementera den på test? 

2. Hur upplever du att din kommunikativa förmåga påverkats sedan du fått ett ECV 

tilldelat? 

3. Har du känt dig mer trygg eller otrygg i din roll som polis? 

4. Känner du dig säkrare eller osäkrare? 

5. Har du ändrat ditt arbetssätt på något vis sedan du fått tillgång till ett ECV? 

6. Har du märkt av någon skillnad på dina kollegors arbetssätt sedan de fått ECV? 

7. Hur har ECV påverkat din arbetsmiljö. Kopplat till belastningsskador och trötthet 

på och efter jobb? 

8. Hur har du utvärderat ECV, har du känt att du kunnat vara ärlig i utvärderingen, 

varför, varför inte? 

9. Har du sjukskrivit dig mer eller mindre sedan du fått tillgång till ECV, varför, varför 

inte? 

10. Har du ändrat hur och vad du bär för utrustning sedan du fått ett ECV, varför? 

11. Hur är det att sitta i tjänstebilen med ECV, jämfört med när du inte hade en? 

12. Har din rörlighet påverkats, har du blivit bredare på ett märkbart sätt med din 

utrustning? 

13. Om du fick välja bort ett verktyg på utrustningsbältet. Vilket skulle du då välja och 

varför? 

14. Om du var tvungen att välja bort något verktyg från utrustningsbältet. Vilket skulle 

du då välja och varför? 

15. Vad för möjlighet ger arbetsgivaren dig att påverka ditt sätt att bära ECV och övrigt 

i din tjänst? 

16. Hur har skadorna blivit på de som blivit utsatta för ECV när du varit polis på plats? 

17. Har du lyft eventuella problem med ECV till din chef? 
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