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 I

Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur stor skadeverkan och stoppeffekt 

den nya ammunitionen, SPEER Gold Dot, har i jämförelse med den gamla, 

Norma SÄK. Vi vill även belysa hur viktigt valet av ammunition är för tredje 

person och polisen sett ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

Eftersom detta ämne är så pass nytt har det mesta av materialet, som vi tagit del 

av, kommit från utlåtande, rapporter media etc. Vi har utifrån materialet valt att 

begränsa oss till endast tre frågeställningar, vilken effekt/skadeverkan har den nya 

ammunitionen mot den gamla ammunitionen, vad talar för och emot den nya 

ammunitionen, varför har man bytt till den nya ammunitionen och inte behållit 

den gamla?   

 

Brottsligheten i Sverige har ökat under senare år, brotten har även blivit grövre 

och hotbilden mot poliserna större. Med tanke på den förändrade hotbilden som 

polisen jobbar mot varje dag och det faktum att många av de kriminella idag bär 

vapen, har antalet tillfällen då polisen blivit tvungen att använda sig av sitt 

tjänstevapen också ökat. 

 

Vi har även valt att argumentera mot en del av medias rubriker och den viktigaste 

av dem alla är om den nya ammunitionen strider mot Haagkonventionens eller 

inte.  

 

Med detta bakgrundsmaterial så har vi kommit fram till att huvudskälet till varför 

RPS ville byta ammunition var för att öka säkerheten för tredje person,  

men även för polisens ska ha en effektiv beväpning och kunna räkna med att man 

får en stoppeffekt när man skjuter en angripare. Testresultat visar att SPEER Gold 

Dot har en större uppbromsning vid träff än Norma SÄK, vilket alltså ger 

betydligt bättre stoppeffekt på en angripande gärningsman än den gamla 

ammunitionen. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Brottsligheten i Sverige har ökat under senare år, brotten har även blivit grövre 

och hotbilden mot poliser har blivit större. Med tanke på den förändrade 

hotbilden som poliser jobbar med varje dag och det faktum att många av de 

kriminella idag bär vapen, har antalet gånger då poliser blivit tvungen att 

använda sitt tjänstevapen också ökat. Polisen finns för att skydda och hjälpa 

människor i samhället och för att genomföra detta sätts även deras egna liv på 

spel. 

  

Enligt statistiken handlar det om nödvärnssituationer nästan tre av fyra gånger 

när poliser tvingas skjuta. Vid dessa tillfällen är det särskilt viktigt att riskerna 

för omgivningen minskar, eftersom polisen inte hinner göra alla de 

överväganden som han/hon skulle vilja. Ofta är man stressad, rädd, det går fort, 

belysningen är dålig, det finns många människor på platsen. Om det är i en 

lägenhet kan det finnas personer på andra sidan väggen som kan träffas av en 

förlupen kula. Detta gör att den gamla ammunitionen, Norma Säkerhetspatron, 

inte håller det måttet som krävs för att kunna hantera den miljö som svensk 

polis jobbar i idag. Norma SÄK tappar inte sin energi när den träffar sitt mål 

utan fortsätter med nästan oförminskad kraft efter en träff i t ex en kropp. Den 

kan ta sig igenom en innervägg utan problem, eller igenom personer som står i 

skottlinjen, vilket gör att riskerna för att tredje person ska träffas av kulor, som 

är avsedda för andra, är överhängande.  

 

 Den internationella trenden under de senaste tjugo åren har gått ut på att byta ut 

 vanliga helmantlade kulor mot någon typ av expanderande kula. Motivet till 

 detta är säkerheten främst för tredje person måste tillgodoses eller förbättras.  

 

Som exempel finns ett fall från München november -98. En polis tvingades 

avlossa verkans eld mot en gärningsman som träffades av skottet. Kulan 
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överpenetrerade, d.v.s. gick igenom gärningsmannen och träffade en tredje 

person som omedelbart avled. Gärningsmannen levde trots att han träffats med 

ett skott i bröstet och ett i huvudet men avled senare på sjukhus. 1 

 

Liknande händelser har också inträffat i Sverige ett flertal gånger, exempelvis i 

Jönköping 2001 då en kurdisk flykting blev skjuten och avled. Här 

överpenetrerade kulan sitt mål och slog sönder en bit av en betongvägg bakom 

den skjutne mannen, ingen annan människa blev dock skadad vid detta tillfälle. 

Det är fall som dessa som gjort att bland annat Tyskland och Sverige idag 

använder ammunition med expanderbar kula. 2 

  

I Sverige har polisen sedan den 1 november 2003 använt en ny ammunition, 

Speer Gold Dot, som expanderar från 9 mm till ca 12 mm vid träff. Den 

avgörande skillnaden är att den nya ammunitionen, efter att ha träffat någon 

eller något, bromsas upp mycket snabbare än den gamla. 

 

 Polisens första dödsskjutning med SPEER Gold Dot.
 
 

 Händelse: 

Den 19 januari 2004 får polisen larm om att en gärningsman har knivhuggit sin 

fru. 30 minuter senare ringer gärningsmannen till LKC och frågar hur hans fru 

mår samt berättar att han står på Nävertorps torg i Katrineholm och att han är 

beväpnad med en yxa. En patrull får då jobbet att åka dit för att gripa 

gärningsmannen. Gärningsmannen vill inta låta sig gripas utan går till attack 

mot patrullen. Patrullen retirerar då bakom tjänstebilen och drar sina 

tjänstevapen och intar höjd beredskap. De uppmanar gärningsmannen att släppa 

yxan vid ett flertal tillfällen men gärningsmannen är inte kommunicerbar 

eftersom han är påverkad av amfetamin. Gärningsmannen går sedan till attack 

                                                
1
  Frank Metzner   metzner@wt-maintal.de 

   Översyn av Polisens val av tjänsteammunition upprättat av Roger Alvefuhr   
2
  Arnt M Myhre   arntm@armholdings.com 

    Översyn av Polisens val av tjänsteammunition upprättat av Roger Alvefuhr   
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mot flera parkerade bilar samt en Securitas bil där föraren sitter i bilen. Bilen 

får fyra hugg mot rutor och motorhuv. Därefter ger sig gärningsmannen på en 

polisbil som också får ta emot två hugg. Strax därefter kommer ytterliggare en 

bil körande som gärningsmannen angriper. Samtidigt som detta sker så hotar 

gärningsmannen och gör regelbundna utfall mot polismännen samtidigt som 

han håller i yxan. Polismännen befinner sig i detta läge på ca 20 meters avstånd.  

 

Gärningsmannen fortsätter gå mot polismännen och de fortsätter retirera. Vid 

en korsning så kommer en okänd person gående och gärningsmannen riktar då 

sin uppmärksamhet och börjar gå mot denna. I detta läge skjuter en av 

polismännen ett varningsskott och gärningsmannen vänder sig då tillbaka och 

riktar sin uppmärksamhet mot polismannen som sköt. Gärningsmannen 

påbörjar nu en rusning mot samma polisman som nyligen avlossat 

varningsskottet. Polismannen avlossar då ett skott mot gärningsmannen som 

träffar i buken. Avståndet när sista skottet avlossades är då ca 8 meter. 

Gärningsmannen avlider två timmar senare på sjukhus. 3 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur stor skadeverkan och stoppeffekt 

den nya ammunitionen, SPEER Gold Dot, har i jämförelse med den gamla, 

Norma SÄK, dessutom vill vi försöka klargöra varför Sverige valt att förnya sin 

ammunition och hur man har gått till väga för att välja ut den.  

1.3  Frågeställningar 

 Frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är:  

1. Vilken effekt/skadeverkan har den nya ammunitionen, SPEER Gold Dot 

mot den gamla ammunitionen; Norma SÄK, 9MM 

2. Vad talar för och emot den nya ammunitionen? 

3. Varför har man bytt till den nya ammunitionen och inte behållit den gamla?  

                                                
3
 Åklagarkammarens beslut i förundersökningen med Dnr C-9-215-04 
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2  Teoretisk bakgrund 

 Rikspolisstyrelsen begärde i april 2002 att delegationen för ”folkrättslig 

 granskning av vapenprojekt” skulle granska en ny polisiär tjänsteammunition,

 SPEER Gold Dot. 

 Folkrättsliga regler om vapenanvändning 

Inom den humanitära rätten finns tämligen välutvecklade regler om vilka vapen 

som får användas i en stridssituation. Som regel gäller att vapen som orsakar 

överflödigt eller onödigt lidande är förbjudna.  

 Delegationens bedömning 

Förbudet mot s.k. ”dum-dumkulor”, som exempelvis SPEER Gold Dot, innebär 

enligt delegationens mening att dessa kulor skulle vara förbjudet för 

försvarsmakten att använda i en väpnad konflikt. Detta förbud gäller dock inte 

på polisiär verksamhet utanför en väpnad konflikt. Delegationens finner således 

att användningen av ammunitionen inte strider mot några nu gällande 

folkrättsliga regler förutsatt att den används av polisen för polisiära uppgifter i 

Sverige. 4 

 ICRC ( Internationella Röda Korskommittén) 

ICRC har i uppdrag att av FN att genomlysa de folkrättsliga aspekterna på 

vapen i krig och nationella konflikter. I ett utlåtande från ICRC, om 

polisammunition, skriver man om polisens behov av att ha en effektivare 

beväpning. De har satt upp tre kriterier som de anser måste vara uppfyllda:  

 

1. Skyddet mot tredje person måste förbättras. Denne skall inte riskera att 

skadas då polisen skjuter. 

 

ICRC: s bedömning är att den inte överpenetrerar. Man ska kunna skjuta en 

gärningsman på väldigt nära håll och känna en trygghet i att kulan inte fortsätter 

                                                
4
 Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt, Dnr 17/02 
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genom kroppen och skadar tredje person. Detta gick inte med Norma SÄK 

patronen. 

 

2. Polisens ska ha rätt att ha en effektiv beväpning och kunna räkna med att 

man får en stoppeffekt när man skjuter en angripare. 

 

ICRC: s bedömning är att patronen är effektiv. Den avger 85 % av energin i 

kroppen på angriparen utan att orsaka dödliga skador. 

 

3. Den beskjutne angriparen skall inte tillfogas onödigt stora skador då han 

beskjuts. 

 

ICRC: s bedömning är att den inte orsakar mer skador än nödvändigt för 

gärningsmannen i förhållande till dess syfte att skydda tredje person. 5 

 Haagkonventionen 

 Grundtanken med konventionen är att ammunition inte ska åstadkomma mer 

 skada än som krävs för att lösa uppgiften. 1899 antog Haagkonventionen en 

 konvention som förbjuder användandet av ammunition som lätt expanderar. 

 Det framgår att hålspetsammunition med expanderbar kula är förbjuden mot 

 mänskliga mål. Dessa ska gälla under krig och konflikter. 6 

 

3  Metod 

Vi har valt att hämta in kunskap och information i detta relativt nya ämne på 

följande sätt: Intervjuer, tidskrifter, artiklar, rapporter, utlåtande från RPS, test 

resultat från FOI (Försvarets Forskningsinstitut) och Finska Polisens 

Teknikcentral. Detta material har vi granskat på ett objektivt och kritiskt sätt.  

                                                
5
 www.icrc.org, och www.un.org,  

6
 Skriftligt utlåtande från Sonny Björk daterat den 14 november 2003 

  1899 Haagkonvention rörande expanderbara kulor 
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4  Resultat 

 Polisens tjänsteammunition 

Både den nya ammunitionen SPEER Gold Dot och den gamla Norma SÄK är 

av kaliber 9X19 mm med en vikt på 8.0 gram. Båda kan användas i polisens 

nuvarande tjänstepistol Sig Sauer. 7 

 Norma SÄK (Säkerhetspatron) 9mm  

 Norma SÄK är en helmantlad blypatron av s.k. ”truncated cone” det vill säga, 

 med en tvärt avskuren spets som gör den flatnosig. Manteln täcker hela kärnan 

 som är av bly. Kulan deformeras oftast inte i mjuka mål utan har istället en hög 

 penetrations förmåga. 

 SPEER Gold Dot 

 SPEER Gold Dot är en 9 mm hålspets ammunition, där en hålighet i 

 patronspetsen tillsammans med försvagningar i manteln möjliggör snabb 

 expansion. Manteln är elektrokemiskt bunden till blykärnan, det innebär att man 

 lött samman mantel och blykärna för en bättre sammanhållning vid passage 

 genom hinder, vilket också minskar risken för mantelseparation och 

 splitterbildning. Vid träff utvidgar sig kulan vilket medför att mer energi 

 avlastas i målet.    

    

 Genomförda testundersökningar av Norma SÄK och SPEER Gold Dot 

 Innan Rikspolisstyrelsen bestämde sig för att byta den svenska polisens 

 tjänsteammunition anlitades fyra olika organisationer för att undersöka vilken

 ammunition som var tänkbar att bytas ut mot den gamla. 

  

                                                
7
 Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt, Dnr 17/02 
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 Ballistiska tester 

Vid Finska Polisens Teknikcentral genomfördes tekniska och sårballistiska 

tester i ballistiskt gelatin, som skulle visa på stoppeffekt och skadeverkan av 

olika ammunitionstyper. 

 

 I ett av testerna sköt man igenom vad som motsvarar en vanlig innervägg i 

fastigheter. Väggen bestod av 13 mm gipsskiva - 50 mm mineralull – 13 mm 

gipsskiva. Efter att kulan Norma SÄK passerat innerväggen lyckades den 

penetrera 111 cm in i det ballistiska gelatinet, medan SPEER Gold Dot i samma 

test endast penetrerade 45-48 cm. Man upptäckte också att Norma SÄK 

fragmenterar och separerar på ett oönskat sätt som är farligt för omgivningen. 

Vid skjutningen mot hårt material visade testerna att kulan fragmenterar och 

splittras upp i små projektiler som i vissa fall lyckades penetrera upp till 20 cm 

ballistisk gelatin.  8 

 

FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) gjorde sårballistiska tester på tvålar 

med 140 mm tjocklek. Testresultaten visade att SPEER Gold Dot bromsades 

upp mycket mer, efter att den deformerat snabbt vid inträdet i tvålen och 

resulterade i en märkbart större uppbromsning är den jämförda Norma SÄK. 9 

 
 

 Kommentarer till testerna 

För sårballistiska studier används normalt vävnadssimulanter, eftersom tester i 

biologiskt material ofta begränsas av etiska och praktiska skäl. Anledningen till 

att man använder sig av ballistiskt gelatin och ballistisk tvål är för att de ofta 

utgör referensmaterial för jämförelse av olika ammunitions verkan. 10 

                                                
8
   FOI’s utvärdering av polisiär tjänsteammunition, FOI Memo 2002-1625 

     Underlag för beslut om ny tjänsteammunition från RPS Diarienr POL15/03 

     Sårballistisk undersökning av 9 mm tjänsteammunition från FOI Memo 02.969-2 
9
   som ovanstående 

10
 Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) undersökning av 9 mm tjänsteammunition FOI Memo 02-969-2  



Polisens nya tjänsteammunition 
Petra Bagge 
Johan Ekström 
Linda-Sophie Pralits 

05-03-04 

 

 8 

 Testskjutning på grisar 

 På FOI gjordes också tester på 16 stycken  levande grisar av svensk lantras med 

en medelkroppsvikt på ca 50,6 kg. Dessa grisar delades in i olika grupper 

beroende på vilken ammunition som skulle prövas. Alla grisarna var sövda vid 

testtillfällena. Det man skulle titta på var hur stor risk det var för tredje person 

att bli träffad av genomskott vid olika scenarion, dess förmåga att splittra och 

byta kulbana och hur stor skada som kulan orsakat i vävnaden. 11 

 

* Vid skott mot lår visade det sig att Norma SÄK hade störst risk för att skada 

tredje person efter genomskott. Den hade högst resthastighet och rörelseenergi i 

jämförelse med SPEER Gold Dot. Däremot hade Norma SÄK orsakat minst 

vävnadsskada och därigenom kunde man konstatera att detta medförde kortare 

läkningstid för denna ammunitionstyp än SPEER Gold Dot. Ingen av 

ammunitionstyperna gav vid testskjutningen skador på nerver eller större 

blodkärl. 12 

 

 *Utgången vid skott mot bröstkorgen gav densamma (omedelbar död) oavsett 

ammunitionstyp. Att sen vävnadsskadan vid obduktionen var mindre vid skott 

med Norma SÄK saknade i detta sammanhang betydelse, eftersom man inte 

kan vara mer än död. Även här visade det sig att Norma SÄK hade avsevärt 

mycket högre resthastighet och rörelseenergi än SPEER Gold Dot. 13 

 

 Delegationen för Folkrättslig Granskning av Vapenprojekt har granskat detta 

 ärende och har godkänt SPEER Gold Dot.  

  

 

                                                
11

   FOI’s utvärdering av polisiär tjänsteammunition, FOI Memo 2002-1625 
12

   som ovanstående 
13

  som ovanstående 
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 Egenskaper vid skjutning med Norma SÄK 

Vid testskjutningar med den gamla tjänsteammunitionen, Norma SÄK, visar 

tester att resthastigheten och kvarvarande rörelseenergi är avsevärt mycket 

högre än med andra jämförda ammunitionstyper. Den tappar inte sin energi 

tillräckligt snabbt vid träff mot kropp, utan fortsätter nästan med oförminskad 

kraft. Detta innebär att den har en väsentligt större risk att skada oskyldiga 

personer vid skjutningar mot gärningsmän, eftersom kulan inte stannar upp utan 

penetrerar igenom kroppen.  

  

Norma SÄK har dessutom en hög rikoschettverkan, vilket beror på att kulans 

kärna separeras från manteln och detta medför att vid träff i hårt material bryts 

kärnan upp i ett stort antal mindre delar.  

 

När man skjuter med kulor av sorten Norma SÄK frigörs energin efter 

skjutning vid ett senare skede, i vissa fall efter att den lämnat målet. Det medför 

att skadorna på vävnaden blir mindre. Vid testskjutningar kom man fram till att 

mängden skadad vävnad som måste opereras bort vid skjutning i lår är ca 5 

gram. Detta gör att läkningstiden efter skottskada med Norma SÄK är kortare i 

jämförelse med andra kulor. Samtidigt ger kulan dålig stoppeffekt på 

angriparen då kulan ofta passerar igenom kroppen och dess vävnader utan att 

göra någon avsevärd skada. 14 

 

Detta kan betyda att det krävs fler skott för att få den effekt man vill uppnå med 

beskjutning. Riskerna för tredje person ökar ju fler skott som måste avlossas 

samt fler vävnadsskador på angriparen.  

 

  

                                                
14

  FOI’s utvärdering av polisiär tjänsteammunition, FOI Memo 2002-1625 

     Sårballistisk undersökning av 9 mm tjänsteammunition från FOI Memo 02.969-2 
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 Egenskaper vid skjutningar med SPEER Gold Dot 

Vid skjutning med den nya ammunitionen SPEER Gold Dot visar tester att 

resthastigheten och kvarvarande rörelseenergi är bara  av Norma SÄK:s 

restenergi. SPEER Gold Dot tappar snabbt sin energi vid träff mot 

kropp, eftersom den fäller ut sig och expanderar från 9 mm till ca 

12 mm. Farten bromsas därmed upp och den största delen av 

energin frigörs innan kulan trängt igenom kroppen. Detta gör att 

kulan inte tränger igenom kroppens vävnader utan stannar kvar i kroppen.  

 

 Den helgjutna manteln gör att kulan har en begränsad rikoschettverkan och en 

 stabilare kulbana efter det att målet träffats. 

  

När man skjuter med SPEER Gold Dot mot kroppen frigörs energin vid träff ut 

i den omgivande vävnaden. Detta gör att kulan med stor sannolikhet inte 

penetrerar kroppen och risken för att skada oskyldiga personer är liten.  

 

Kulan orsakar något större skada vid träff än Norma SÄK, eftersom den vid 

expandering sliter upp omgivande vävnad. Detta ger en bättre stoppeffekt på 

angripande gärningsman och därmed ett snabbare oskadliggörande. Men det 

innebär också att det uppstår en något längre läkningsprocess när man träffar 

kroppen med SPEER Gold Dot kulan. Mängden skadad vävnad som måste 

opereras bort vid skjutning i lår, med SPEER Gold Dot, är ca 10 gram (jämför 5 

gram vävnad med Norma SÄK). 15 

  

 

                                                
15

 FOI’s utvärdering av polisiär tjänsteammunition, FOI Memo 2002-1625 

    Sårballistisk undersökning av 9 mm tjänsteammunition från FOI Memo 02.969-2 
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 Anledning till varför RPS ville byta ammunition? 

Huvudskälet till varför RPS ville byta ammunition var för att öka säkerheten för 

omgivningen, tredje person, men även polisens säkerhet och omsorgen om 

angriparen var av väsentlig betydelse för valet av ny ammunition.  

 

Den gamla ammunitionen, Norma SÄK, har vid olika tester visat negativa 

egenskaper. Det största problemet med ammunitionen är att den inte tappar 

tillräckligt med energi när den träffar sitt mål, utan ofta överpenetrerar och det 

finns risk för att tredje person skadas när kulan passerar angriparens kropp, 

väggar med mera.  

 

 Teknikenheten vid Rikspolisstyrelsen har tillsammans med Finsk och Norsk 

 Polis utarbetat krav som ska gälla för polisiär ammunition i kaliber 9x19 mm. 

 Dessa krav är: 

 

 Tjänsteammunitionen ska ha egenskaper som minskar riskerna för att tredje 

person träffas eller skadas då polisen skjuter. Detta innebär att den ska ha en 

begränsad penetrationsförmåga och kontrollerade rikoschettegenskaper. 16 

 

 Tjänsteammunitionen ska ge polis en ökad säkerhet och vara effektiv, ha en hög 

precision etc. Kulan ska förväntas ha en jämn penetration i alla material under 

alla förhållanden. 17 

 

 Tjänsteammunitionen ska ha tillräcklig stoppverkan utan att tillfoga den 

angripande gärningsmannen onödigt stora skador vid beskjutning. 18 

 

Efter flertalet tester, som genomförts av olika organisationer som 

Rikspolisstyrelsen anlitat, har man fått fram att i dagsläget är SPEER Gold Dot 

                                                
16

 Underlag för beslut om ny tjänsteammunition från RPS Diarienr POL15/03 

    Skriftligt utlåtande från Sonny Björk daterat 14 november 2003 
17

 som ovanstående 
18

 som ovanstående 



Polisens nya tjänsteammunition 
Petra Bagge 
Johan Ekström 
Linda-Sophie Pralits 

05-03-04 

 

 12 

den bäst lämpade tjänsteammunitionen för svensk polis. Dess egenskaper 

uppfyller kriterierna som ICRC och FN har med tanke på de folkrättsliga 

aspekterna samt RPS krav på en bra tjänsteammunition. Därför valde 

Teknikenheten på RPS på grundval av genomförda tester och 

rekommendationer att föreslå som SPEER Gold Dot som ny tjänsteammunition 

för svensk polis. Från och med den 1 november 2003 används den för polisiärt 

bruk inom Sveriges gränser på beslut av Rikspolisstyrelsen.19 

  

Delegationen för Folkrättslig Granskning av Vapenprojekt ska ett år efter att 

ammunitionen tagits i bruk få in en rapport ifrån Rikspolisstyrelsen där ska det 

redovisas hur det har fungerat med användningen och effekterna med den nya 

ammunitionen. 

  

 Argument från media 

Det har framkommit många åsikter och synpunkter från media, journalister, 

vapenintresserade och ”förstå sig påare” Det har skrivits mängder med artiklar 

och gjorts flera tv program. Vi ska här ge er några exempel på rubriker som 

synts i media. 

 

• De ytterst få som överlever en träff ifrån polisens jakt kulor kommer få 

betydande skador och mycket hög grad drabbas av invaliditet eller andra 

bestående men.
20

 

• Expanderar till 35 mm vid träff.21 

• Kulan strider mot 1899 års Haagkonvention. 22 

 

                                                
19

 FOI’s utvärdering av polisiär tjänsteammunition, FOI Memo 2002-1625 

    Underlag för beslut om ny tjänsteammunition från RPS Diarienr POL15/03 

    Sårballistisk undersökning av 9 mm tjänsteammunition från FOI Memo 02.969-2 
20

 Lars-Kristian Bergh, vapenskribent, Expressen 2/10 2003 
21

 Lars-Kristian Bergh, vapenskribent, TV 4, nyhetsmorgon 
22

 Erwin Woldemar, Vapenbladet 4-2003 
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5  Diskussion 

Undersökningar visar att den svenska polisen använder sina vapen 30-35 ggr 

varje år, då har man även räknat med de tillfällen som polisen avfyrat 

varningskott. Tillfällen då polisen i Sverige använder sitt tjänstevapen och 

avfyrar mot människor är ca 10-15 ggr. De är dessa tillfällen som vi anser är 

viktiga. Polisens bruk av tjänstevapen har till syfte att, som sista utväg, 

oskadliggöra en gärningsman efter att man använt andra medel som visat sig 

vara otillräckliga. När polisen använder sitt tjänstevapen är det viktigt att man 

på ett effektivt och omedelbart sätt får stopp på en våldsam och farlig 

gärningsman samtidigt som man inte ska behöva oroa sig för att orsaka skador 

eller risker för tredje man.  

  

Den gamla ammunitionen Norma SÄK har vid flertalet tester visat sig vara 

farlig för tredje person och har vid några fall orsakat händelser med dödlig 

utgång för oskyldigt inblandade. Det är inte bara dess förmåga att penetrera 

igenom både väggar och mänsklig vävnad som är oroande, utan även dess 

dåliga stoppverkan.  Vi anser, precis som Roger Alvefuhr och Sonny Björk, att 

det är viktigt att man får avsedd stoppverkan på gärningsmannen, utan att kulan 

efter träff riskerar att byta kulbana och träffa andra. Testerna som vi tagit del av 

ger oss en uppfattning om att Norma SÄK med dess höga restenergi har en 

mycket större risk att överpenetrera mänsklig vävnad, väggar etc. och ger inte 

samma stopp på gärningsmannen som den nya ammunitionen Speer Gold Dot.  

 

Svensk polis ska känna pålitlighet till den vapenutrustning de har. Man ska 

kunna förlita sig på att en kula ska räcka för att stoppa en angripare. Det man 

också ska kunna känna sig säker på är att när man väl skjuter mot en 

gärningsman så skall inte kulan penetrera genom angriparen och träffa en 

eventuell ”tredje person”. 

 

Även den massmediala uppmärksamheten kring införandet av den nya 

tjänsteammunitionen har varit stor. Kritiker som Lars-Kristian Bergh skriver i 
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en artikel i Expressen att de som träffas av polisens nya ammunition kommer få 

betydande skador och drabbas av invaliditet eller bestående men. Han påstår då 

indirekt att dessa skador inte kunde ske vid skjutningar med den gamla 

ammunitionen, Norma SÄK. Enligt de testresultat som vi tagit del av så är 

skillnaden inte så stor som Lars-Kristian Bergh antyder. Det finns dock en 

skillnad. Den skillnaden är att Speer Gold Dot expanderar sig lite mer än 

Norma SÄK men denna skillnad gör inte att en person som träffas automatisk 

drabbas av invaliditet och får bestående men. Speer Gold Dot trasar inte sönder 

de organ den träffar utan endast de vävnader som den berör vilken den gamla 

ammunitionen också gjorde. 

 

Lars-Kristian Bergh påstår även i en annan av hans artiklar att Speer Gold Dot 

expanderar till 35 mm. Vad grundar han då detta på? Vi har letat efter fakta som 

kan binda detta uttalande till konkret fakta men inte kunnat hitta några. Sonny 

Björk vid länskriminalen polisens tekniska rotel har också i sin skrivelse försökt 

hitta några källor till Lars-Kristian Berghs uttalande. Eftersom vi inte heller 

hittande några sådana källor påstår vi att han har fel och har inga belägg för sina 

uttalande. Alla tester som vi har tagit del av visar att Speer Gold Dot 

expanderar till ca 11-16 mm och inte 35 mm som han påstår. 

 

Erwin Woldemar, som också uttryckt sig angående polisens nya 

tjänsteammunition, skriver i en artikel i tidningen ”Vapenbladet” att Sverige 

bryter mot Haagkonventionen. Han måste då ha grundat detta på att Sverige är 

inblandad i den väpnad konflikt med någon annan stat. Som vi har förstått det 

tillsatte RPS en delegation som skulle utreda om den nya ammunitionen 

verkligen bröt mot Haagkonventionen eller inte. Delegationen kom då fram till 

att Sverige inte befinner sig i en väpnad konflikt med någon annan stat och att 

detta förbud inte gäller för polisiär verksamhet inom Sveriges gränser. 

Delegationen kom även fram till att förbudet endast gäller gevärsammunition 

eftersom kulan inte uppnår den hastighet som förbudet avser när den avlossas 

med polisens tjänstevapen. 
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Den 19 januari 2004 skjuts en man till döds i Katrineholm. Den ammunition 

som användes var den svenska polisens nya, Speer Gold Dot. Vi har reflekterat 

över följande saker rörande denna händelse. 

 

När svensk polis tar beslutet att skjuta mot en angripare så är situationen 

mycket hotfull. Tiden är knapp och det kan handla om en hundradelssekund för 

att angriparen ska ha fått övertaget över det trängda läget. Polisen som sköt mot 

denne man hade kommit till den fas i scenariot som gjorde att han var tvungen 

att avlossa sitt vapen. Det är vid dessa lägen som det är av största vikt att man 

skall kunna förlita sig på att man få en omedelbar effekt på angriparen den 

dagen då blir tvungen att skjuta.  

 

Speer Gold Dot har i test visat att den har en bättre och effektivare stoppverkan 

på angriparen än Norma SÄK. Den avgörande skillnaden mellan dessa är att 

Norma SÄK utgör en mindre skadeverkan på angriparen än den nya.  

 

Vad man då kan fråga sig är hur stora skadorna hade blivit ifall mannen hade 

träffats med den gamla ammunitionen, Norma SÄK, hade han avlidit på grund 

av sina skador då också? Skadorna hade kanske inte varit lika stora som de han 

fick och hade kanske inte heller fått en dödlig utgång. Men vad är det då svensk 

polis ska prioritera? Vi anser att det är mer befogat att gärningsmannen får 

större skador än att polisen skadar eller dödar en helt oskyldig, en 

förbipasserande, ett vittne.  Det bör även tilläggas att just i detta fall säger ett 

utlåtande från rättsmedicinska institutionen att mannen skulle ha avlidit oavsett 

vilken ammunition han hade träffats av, eftersom skottet träffade den stora 

kroppspulsådern.   

 

Vad man också kan fundera på är om ett skott med den gamla ammunitionen 

hade räckt för att få stopp på gärningsmannen eller hade man varit tvungen att 

skjuta flera? Hur säker hade omgivningen varit då? 
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