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I

Sammanfattning 

Då den senaste tidens våld och hot mot polisen ökat i vårt samhälle har vi valt att titta lite 

närmare på vad som kan göras för att motverka detta. Polisen i Sverige avlossar idag sina 

tjänstevapen cirka 30-40 gånger per år. Flera av dessa skjutningar skulle kanske ha undvikits 

genom tillämpning av ett icke dödligt våld t ex pepparspray. I februari 2004 beslutade 

Rikspolisstyrelsen (RPS) att svensk polis skulle utrustas med pepparspray. Pepparsprayen har 

sedan dess varit ute på remiss i vissa myndigheter i Sverige och resultatet utreds nu av RPS. 

 

Syftet med vårat arbete är att försöka få en bild av hur den enskilde polismannens och 

gärningsmannens säkerhet kan öka genom användandet av pepparspray. Vi har även tittat på 

om det finns några skadliga effekter med pepparspray, samt skillnaden mellan tårgas och 

pepparspray. 

 

I arbetet med att belysa våra frågeställningar har vi använt oss av så väl muntliga som 

skriftliga källor. Genom att resonera utifrån Egerstedts teori om våldstrappan har vi skapat oss 

en bild av hur pepparspray kan fungera som ytterligare ett redskap i en konfliktsituation. 

Jämförandet av tårgas och pepparspray har gjorts genom att titta på de olika 

tillämpningsområdena samt genom att jämföra de olika preparatens kemiska struktur. 

 

Våra viktigaste slutsatser är att pepparspray som ett alternativ till användandet av skjutvapen 

eller batong skulle kunna lösa konflikter på ett sätt så att allvarligare skador undviks på både 

gärningsman och polisman. Man skall dock ha klart för sig att pepparsprayen inte är något 

universal verktyg som löser allt utan endast är ett hjälpmedel som inte skall användas på ett 

godtyckligt sätt. Pepparsprayens skador som kan uppstå på ögats bindehinna är väldigt 

lindriga och läker på 24 timmar enligt en finsk studie som gjorts. 

 

En annan viktig slutsats är hur pepparsprayen verkar jämfört med tårgas, pepparsprayen har 

visat sig ha en positiv effekt på påverkade människor då de varit immuna mot tårgas. 

En stor fördel med pepparspray är just att saneringen efter användandet, det räcker således 

med att skölja med kallt vatten till skillnad mot tårgas som är väldigt kontaminerade och 

kräver en noggrann och grundlig sanering. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tidens ökade samhällsvåld gör att hotbilden för polisen blivit alltmer 

påtaglig.1 En konsekvens av detta är att det grövsta våld en polisman kan använda, 

tjänstevapnet, används när andra medel inte kunnat lösa åtgärden med ett lägre våld, 

utan skador eller dödsfall. Idag avlossar svensk polis sina tjänstevapen cirka 30-40 

gånger per år och flera av dessa skjutningar torde kunna undvikas genom att använda 

pepparspray.  

 

Polisen kan använda sig av uppmaningar, tillsägelser, fysiskt våld, batong och 

slutligen pistol för att om situationen kräver det med laga stöd använda sig av våld för 

att utföra en tjänsteåtgärd. Dessa olika benämningar har Egerstedt satt in i en 

stegrande modell som han kallar för våldstrappan. En polisman skall likväl kunna gå 

upp som ner i våldsanvändningen beroende på vad situationen kräver.2 

 

Vidare lär oss våldstrappan att vapenanvändningen kommer som sista utväg och innan 

det så har vi batong att använda oss av.3 Nu har polisen fått ett till hjälpmedel till 

batong och tjänstevapen som vi anser kan sättas in i ett mycket tidigt skede i 

konflikten och på så sätt förebygga skador på både gärningsman och polisman.  

 

Sedan ett tag tillbaka använder polisen tårgas vid ingripande mot folkmassor, då i 

form av gas granater som avfyras in i folkmassorna. 

                                                
1 Artikel i Dagens Nyheter 2004-03-31, ”Ökat antal våldsbrott” 
2 Polisens vapenanvändning, år s.xx. Bruuns förlag 2003 
3 Konflikthantering och självskydd, s.26 Polishögskolan 1998, Olof Egerstedt 
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1.2 Syftet 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pepparspray kan öka den enskilde 

polismannens/gärningsmannens säkerhet. Vi har även valt att undersöka eventuella 

skador som kan uppstå vid användandet av pepparspray. Då tårgas idag redan finns i 

bruk av polisen har vi tittat på skillnaderna mellan pepparspray och tårgas. 

 

För att göra detta har ett antal för syftet relevanta frågeställningar identifierats. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Kan pepparspray öka säkerheten för den enskilde polismannen/gärningsmannen? 

 Finns det några skaderisker med pepparspray? 

 Vad är det för skillnad mellan tårgas och pepparspray? 

 Föreligger risk att pepparspray kan missbrukas genom felaktigt användning? 

 

2 Metod 

Bakgrundsmaterialet till denna rapport har inhämtats genom att vi har granskat artiklar 

och pratat med representanter ifrån Rikspolisstyrelsen (RPS) och Statens offentliga 

utredningar (SOU). Vi har studerat en videofilm från USA som visar användningen av 

pepparspray och dess effekter. Videofilmen visar det praktiska test som krävs för att få 

behörighetskompetens av pepparspray enligt polisutbildningen i Idaho, USA,  

 

Vi har använt utskickat material som vi fått från RPS och FOI (Totalförsvarets 

forskningsinstitut). 

 

Vi har granskat materialet på ett objektivt och kritisk sätt för att kunna göra en så 

objektiv uppsats som möjligt. 

 

Vi försökte i ett väldigt tidigt skede få ut en kopia ifrån Rikspolisstyrelsens utredning 

som bl.a. grundar sig på de utlåtanden från de myndigheter som hade pepparsprayen 

på prov, men den kunde vi inte få ut då den inte var färdig. Utredningen beräknas 

enligt RPS vara klar vid årsskiftet 2004/2005. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Rikspolisstyrelsen beslutade 2004-02-23 att svensk polis skulle utrustas med 

pepparspray efter att det funnits på prov hos vissa myndigheter i Sverige.4 

 

3.1 Våldstrappan 5 

Egerstedts Våldsanvändningstrappa 

förklarar hur polisen skall agera i en 

konflikt. Genom att börja med att 

kommunicera med en person som 

ligger i lågrisk zonen till att använda 

tjänstevapnet i en högrisk situation.  

 

Egerstedt menar även att Polisen 

fortlöpande måste bedöma om 

personen ifråga skall beaktas som ett 

låg- eller högrisk fall. 

 

Figur 2 - Återgivning av Egerstedts våldstrappa 

6 

 

Kommunikation Polisen skall kunna kommunicera både verbalt och 

med kroppsspråket för att kunna undvika svårare våld. 

  

Milda fysiska metoder Är den mildaste formen av våld som kan innebära i 

praktiken att polisen lägger handen på en axel på en 

person som ska avlägsnas och för honom i den 

riktning som han vill att personen ska gå. 

  

Kraftfulla fysiska metoder I detta stadiet menar Egerstedt att polisen använder sig 

av olika greppkopplingar. 

  

                                                
4 http://www.polisen.se (2004-11-30) 
5 Konflikthantering och självskydd s.25, Polishögskolan 1998, Olof Egerstedt 
6 Ibid s.25 

Våldstrappan 
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Batong, fängsel Nästan högst upp i våldstrappan kan man hitta 

användandet av batong och fängsel. Dessa används för 

att få en våldsam person att upphöra med sitt 

våldsamma beteende. 

  

Vapen Absolut högst upp i våldstrappan hittar vi användandet 

av tjänstevapnet. Som används när alla andra medel är 

otillräckliga och som yttersta utväg. 
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3.2 Juridiska och etiska perspektiv 7 

Vapenlagen 1 kap. 3 § e). Den omfattas av tårgasanordningar och andra till verkan och 

ändamål jämförliga anordningar, till exempel pepparspray. Det fordras alltså 

polismyndighetens tillstånd att få ha sådana anordningar. Att föra in dem i landet 

kräver införseltillstånd, som också ges av polismyndighet. Tillståndsgivningen är 

mycket restriktiv.8 

 

Polislagens 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 om de 

grundläggande fri och rättigheterna som avses i 2 kap. regeringsformen får ej enbart 

grundas på bestämmelserna i första stycket.”9 

 

Enligt regeringsformen är varje medborgare skyddad mot kroppsstraff och tortyr samt 

mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Dessa rättigheter 

är absoluta och får inte begränsas genom lag.10 Vidare är varje medborgare gentemot 

det allmänna skyddad mot frihetsberövande och kroppsvisitation m.m. Detta skydd får 

dock begränsas genom lag. Polislagens 10 § utgör ett sådant undantag. En 

utgångspunkt för regleringen i polislagen är att polisen bör få använda tvång eller våld 

i den mån det ingår som ett nödvändigt led i en tjänsteuppgift som det åligger polisen 

att fullgöra. Vid sådan våldsanvändning skall behovs- och proportionalitetsprinciperna 

följas. Det innebär att man under hela händelseförloppet, aldrig får använda mer våld 

än vad som är rimligt i förhållande till vad som skall uppnås.  

                                                
7 Konflikthantering och självskydd s.26, Polishögskolan 1998, Olof Egerstedt 
8 Vapenlagen (1996:67) 
9 Polislagen (1984:387) 
10 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
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Våld får sålunda användas endast när det behövs, dvs. när andra medel är otillräckliga. 

Det måste dessutom väntas leda till avsett resultat. Vidare får våld över huvud taget 

inte tillgripas om den aktuella tjänsteuppgiften har så ringa betydelse att det framstår 

som orimligt att den genomförs med fysiskt tvång. 11 

 

3.3 Pepparspray 12 

Oleoresin Capsicum (OC) är det latinska namnet på oljan i vissa pepparfrukter, som 

koncentrerad utgör den huvudsakliga ingrediensen i pepparsprayen och även gett 

produkten dess kortare andranamn. Det aktiva ämnet i sig är alkaloiden capsaicin. 

Capsaicin frigör signalsubstanser, bland annat substans P, som förmedlar smärta. 

Receptorerna som reagerar på ämnet, capsaicin, finns främst i mun, näsa, ögon och 

slemhinnor, men också i andra delar av kroppen. En del syntetiska släktingar, 

pelargonsyra morfolid, har liknande egenskaper och har därför kommit att nyttjas. 

 

 

 
Figur 3 - Kemiska formeln för pepparspray. 13 

 

Pepparspray finns som aerosol droppar dvs. regelrätt spray, som vätska vilken skjuts 

ut i en koncentrerad stråle- eller i skumform. Om man får pepparspray i ögonen bör 

man skölja dem i minst 15 minuter i kallt vatten. Exponerad hud sköljs i tvål och 

vattnen, utsatta föremål tvättas som vanligt.  

                                                
11 Konflikthantering och självskydd s.26, Polishögskolan 1998, Olof Egerstedt 
12 FOI orienterar om kemiska vapen – hot verkan och skydd, s.49-50, FOI 2002 
13 Ibid, bild s. 50 
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3.4 Tårgas 14 

Tårgas är samlingsnamnet på olika kemiska ämnen med irriterande egenskaper, främst 

mot människors ögon. De idag tre vanligaste ämnena benämns CN, CS och CR varav 

CS är den internationellt mest använda. I Sverige begagnas CS av militär och 

räddningstjänst i övningssammanhang och kontroll av skyddsmasker samt av polis vid 

t.ex. upplopp. Irritationen som uppkommer beror på att de retar nerverna i 

slemhinnorna och huden. 

 
Figur 4 - Kemiska formler för de tre vanligaste tårgaserna. 15 

 

Tårgaser är vid rumstemperatur fasta och vita ämnen med lågt ångtryck. De sprids 

huvudsakligen som aerosoler dvs. i finfördelade partiklar som uppträder som gas. 

CS sönderdelas snabbt i vatten, ännu snabbare i en vatten -alkali lösning. CR och CN 

är betydligt svårare att sanera praktiskt då de bryts ned ytterst långsamt. Hud saneras 

lättast med tvål och vatten. Material som blivit utsatta för CS saneras med 5-10% 

sodalösning eller 2 % alkoholisk lutlösning.  

 

3.5 Verkan av pepparspray och tårgas 16 

Effekten av att utsättas för pepparspray eller tårgas är nästan ögonblicklig och 

innefattar: ögonsveda, tårflöde och kramp i ögonlocken. Vidare orsakar det även 

retningar i näsa, mun, svalg, luftvägar och på exponerad hud. Resultatet är en mer eller 

mindre inkapacitering av den utsatte. Smärtan gör det även svårt att överhuvudtaget 

agera rationellt. Faktorer som kan påverka effektiviteten är den enskilde individens 

känslighet, känslotillstånd, motivation, drogpåverkan, omgivningstemperatur och 

fuktighet. 

                                                
14 FOI orienterar om kemiska vapen – hot verkan och skydd, s.48-49, FOI 2002 
15 Ibid, bild s.48 
16 Ibid, s.48-50 
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3.6 Skillnad mellan pepparspray och tårgas 17 

Fastän effekten av tårgas och pepparspray är väldigt snarlik så finns det betydande 

skillnader på grund av deras olika egenskaper. Nedan följer de vanligaste och mest 

tydliga skillnader mellan tårgas och pepparspray. 

 

• Tårgas påverkar först och främst människor, djur är mycket tåligare vilket gör 

det möjligt att använda ridande polis och polishundar vid olika polisinsatser 

med tårgas som t.ex. vid demonstrationer eller upplopp. Pepparspray har en 

kraftig påverkan på djur.  

 

• Verkningarna av pepparspray sitter i längre (30-50 min) jämfört med tårgas 

som har en kortare verknings tid (15-30 min) samtidigt som behovet av 

sanering inomhus är betydligt mindre. Tårgas sanering kräver intensiv vädring 

kombinerat med uppvärmning. Uppvärmningen gör att partiklarna övergår till 

gasform och på så sätt kan drivas ut genom vädring. 

 

• Pepparspray utgörs av naturliga ämnen som är biologiskt nedbrytbara och 

efterlämnar endast en skarp odör efter vädring. Tårgasers syntetiska 

kristallform är betydligt mer långlivad och svårare att få bukt med. 

 

• Tårgas har testats, utretts och dokumenterats så pass grundligt att man numera 

säkert kan avgöra dess akuta giftighet det vill säga den dos som kan ge 

bestående skador. Denna dos är extremt stor jämfört med de mängder som 

används i olika situationer.  

 

• Pepparspray å andra sidan är inte lika välutredd och det finns misstanke om 

tiotals dödsfall, globalt sett, i samband med användning. Ännu har dock inget 

kunnat bevisas. 

 

                                                
17 FOI orienterar om kemiska vapen – hot verkan och skydd, s.48-50, FOI 2002 
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3.7 Finns det några skaderisker med pepparspray? 

Om man blir exponerad för OC genom hud kontakt kan en lätt irriterande känsla 

uppstå, en intensiv brännande känsla, svullnad, rodnad och ibland blåsbildningar. Vid 

inandning av OC kan reaktionerna vara halsbränna, ”chippa efter anda”, torr hosta, 

svårt att andas, fnittring, gäspning, oförmåga att andas eller tala. Irritationer genom 

näsan av OC orsakar snytning, irritation och reflex vis slem avsöndring. Inandningen 

kan orsaka akut högt blodtryck, som i sin tur kan orsaka huvudvärk och öka risken för 

stroke eller hjärtattack. 18 

 

3.7.1 Ögonsymptom 

Vanliga ögonsymptom associerade med exponering av pepparspray inkluderar 

rodnad, svullnad, allvarlig brännande smärta, stickningar, ögonhinne-

inflammation, tårbildning och spasmer i ögonlocksmuskeln som gör att ögat 

stängs. Det kan även uppstå blinkningar och ofrivilliga eller reflexmässigt 

stängande av ögonlocken. När en person utsätts för OC kan en ytlig bedövning och 

tappandet av blinkreflexen leda till slitskador från kontakt linser eller främmande 

föremål på hornhinnan.19 

 

En finsk undersökning där 10 polismän frivilligt utsattes för OC spray vid ett 

tillfälle visade att effekterna på hornhinnan och ögats bindehinna är relativt 

ofarliga och temporära. Samtliga försökspersoner fick lindriga skador på ögats 

bindhinnor. Dessa skador hade efter ett dygn försvunnit på samtliga 

försökspersoner förutom en. Den personens skador gick dock inte att hänföra 

endast till OC eftersom det inte kunde uteslutas att det orsakats av alkoholen i den 

steriliserings vätska som användes vid provtagningen då resultatet av 

exponeringen skulle kontrolleras.  

                                                
18 http://www.geocities.com/CapitolHill/6416/smith-ok.html 
19 Ibid 
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Undersökning påvisar att enstaka exponeringar har milda skador som oftast läker 

på en dag, men skulle man utsättas för OC regelbundet kan det inte uteslutas att 

permanenta skador kan uppstå på ögats bindhinna.20 

 

3.7.2 Invärtes effekter 

Oleoresin Capsicum, beståndsdelen av OC, används överallt i världen som en 

krydda. Den skapar en brännande känsla när man äter men den känslan behöver 

nödvändigtvis inte uppstå i munnen. En kemisk irritation kan skapa en varm känsla 

längs hela maginälvs området. Höga doser kan orsaka en smärtsam brännande 

känsla i matstrupen, magen, magsäcken och även anus.21 

 

                                                
20 Finsk undersökning 2004, Vesaluma et al 
21 http://www.geocities.com/CapitolHill/6416/smith-ok.html 
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4 PAN utredningar rörande pepparspray 

4.1 Aktuella utredningar och uttalande från PAN 

Den första artikeln handlar om två poliser som åtalas för bland annat misshandel, 

olaga frihetsberövande och olaga tvång. De båda poliserna anklagas för att ha gripit en 

person i ett köpcentrum och där tryckt ner denne i golven, kopplat skuldergrepp och 

sprutat pepparspray på honom. Sedan belade de honom med handfängsel och lät 

personen ligga på marken utomhus trots att det var december. Efter en stund ska de ha 

sprutat vatten på honom så att hans kläder blev blöta men ändå hållit kvar honom ute i 

kylan. De båda poliserna nekar till att de skulle ha gjort något brottsligt. 

 

PAN säger att poliserna kommer att mista jobben om de döms för misshandel som inte 

är ringa. PAN säger i sitt yttrande till tingsrätten att det inte har gått att bilda sig någon 

klar uppfattning om vad som har hänt vid något av tillfällena. Nämnden gör 

bedömningen att båda poliserna avskedas om de fälls för misshandel som inte är ringa, 

men påpekar att det är ett preliminärt ställningstagande.22 

 

Den andra artikeln är om en polisassistent som åtalats för bland annat misshandel av 

en pojke genom att spruta pepparspray på honom. Polismannen var med vid ett 

ingripande mot en stulen bil. Flera personer smet från platsen men man grep en pojke. 

Polismannen använde pepparspray men hävdar att det skedde därför att han själv var 

skadad och annars inte skulle kunna hålla kvar pojken. Enligt pojken sprutade 

polismannen pepparspray i hans ögon för att få honom att tala om vilka de övriga var. 

Detta hot om att bli sprayad igen gjorde att pojken berättade vilka de övriga var. 

 

Enligt PAN avskedas polismannen om han fälls för misshandel som inte är ringa. Han 

avskedas också om han fälls för att ha använt pepparspray för att förmå pojken att 

uppge namn på andra personer, säger PAN.23 

                                                
22 http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Art_ID=630 
23 http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Art_ID=629 
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5 Diskussion 

Kan OC öka säkerheten för den enskilde polismannen/gärningsmannen? 

Först och främst ska det stå klart att det inte är fråga om en ersättning för normala 

inledande insatser så som samtal eller lindrigare fysiska åtgärder utan ett komplement 

till dessa. En av fördelarna med OC-sprayen är att den brukas på avstånd då dess 

effektiva räckvidd ligger på runt 3-4 m. Därmed slipper polispatrullen gå in i närkamp 

med detsamma utan kan påverka gärningsmannen för att sedan agera fysiskt efter det 

att sprayen haft effekt. Resultatet är en mindre kamplysten och våldsbenägen 

gärningsman och därmed ett snabbare och effektivare ingripande vilket kräver mindre 

kraft och våldsanvändning, något som rimligtvis torde resultera i mindre fysiska 

skador på de inblandade. Priset är att den misstänkte för stunden kan uppleva en 

brännande smärta och i värsta fall andningssvårigheter. Det ställer därför stora krav på 

polismännen att de kan tolka dessa signaler om just t.ex. andningssvårigheter om den 

misstänkte skulle uppvisa det.  

 

Frågan är om antalet skjutningar de senaste åren har utspelat sig under förhållanden 

där pepparsprayen kunnat utgöra ett rimligt alternativ? Denna undran är befogad då 

vetskap om de aktuella omständigheterna skulle kunna ligga till grund för 

utvecklandet av en praxis där polis kan nyttja pepparspray istället för skjutvapen, 

främst vid laga befogenhetsskjutningar men även vid vissa nödvärnssituationer. Är 

detta antagande i praktiskt avseende realistiskt? Befinner polismän, som använder 

tjänstevapnen, sig ändå i så pass trygga situationer att det finns tid och möjlighet att 

bruka lindrigare kraftmedel om dessa funnits tillgängliga, eller är det en tanke som 

tillkommit vid den relativa tryggheten bakom något skrivbord? Denna grundfråga 

torde spela en avgörande roll var pepparsprayen väljs att placeras i våldstrappan. Högt, 

för att vara ett alternativ till skjutvapen, eller lågt, för att användas i mindre farliga 

sammanhang?  
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Vad skulle polismän på fältet anse om de två vitt skilda förutsättningarna för 

agerande? Som tidigare fastslagits är pepparspray inte ett mirakelmedel som orsakar 

total och omedelbar kollaps hos den som utsätts för det och med tanke på dess 

nyckfulla egenskaper, är det rimligt att den skulle nyttjas i de högrisksituationer då 

handeldvapen i dagsläget normalt brukas? 

 

Med andra ord anser vi det tveksamt att pepparspray verkligen kan komma att minska 

antalet skjutningstillfällen hos den svenska poliskåren. Däremot kommer dess existens 

att märkas främst vid mindre laddade ingripanden, t ex en polisman drar vapen och 

den andra är beredd med OC så kanske en eventuell skjutning kan undvikas. 

 

Finns det några skaderisker med pepparspray? 

Ingen skaderisk föreligger enligt en ansvarig på Rikspolisstyrelsen 

polisenheten/polisteknik/beväpning, men i ärlighetens namn finns det knappast något 

hjälpmedel som inte medför någon form av risker. Huvudsakligen utgörs dessa risker 

dock inte av ämnet i sig utan uppkommer snarare som bieffekt av reaktionen att ha 

blivit sprayad. Det kan röra sig om frenetiskt gnuggande, eller rentav klösande, av 

ögonen, panikartade handlingar som kan resultera i skador av diverse slag. 

 

En finsk studie har kommit fram till att enstaka exponeringar av OC spray kan ge 

lindriga skador på ögats bindehinna men som i sin tur har läkt inom 24 timmar. Bara 

en utav de 10 frivilliga som utsattes för OC fick en lindrig skada men det kunde inte 

uteslutas att det orsakats av alkoholen i den steriliserings vätska. 

 

Reducerad synförmåga kan leda till onödiga risktaganden vid flyktförsök eller en 

allmänt nedsatt uppsikt över den omedelbara omgivningen. 
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Vad är det för skillnad mellan pepparspray och tårgas? 

Det har visat sig att visa människor som är påverkade av droger eller alkohol kan vara 

immuna mot tårgas men inte mot pepparspray. Tårgas används mycket mot 

folkmassor då det krävs väldigt lite mängder för att uppnå resultat och effekt. 

Dessutom är säkerhetsmarginalerna stora och det krävs otroliga mängder för att någon 

människa ska hamna i riskzonen för bestående skador. En av anledningarna tror vi till 

att man inte har använt tårgas tidigare mot enskilda individer är att tårgas i 

rumstemperatur som tidigare nämnts utgörs av kristaller. Med anledning av att det rör 

sig om fasta partiklar gör att de är väldigt rörliga och lätt hoppar vid beröring mellan 

objekt. I praktiken innebär det att kontaminationen är mycket hög, det krävs en ytterst 

grundlig sanering för att få bort alla partiklarna.  

 

Detta tror vi gör det svårt att använda tårgas som ett redskap mot individer då vi som 

poliser jobbar väldigt nära våra klienter och då riskerar att få det på oss och föra det 

vidare till andra ytor eller personer. 

 

Pepparsprayens huvudsakliga beståndsdel, Capsaicin, är naturlig och finns i 

pepparfrukter som jalapeno, chilifrukter, cayenne med flera. Pepparsprayen kan 

sköljas bort med vatten och kläder som utsatts för sprayen tvättas som vanligt. När väl 

pepparsprayen torkat in i kläderna så är risken för kontamination väldigt liten vilket vi 

tycker borde vara en fördel jämfört med tårgas som vi nämnde i föregående stycke. 

 

En annan skillnad är att pepparspray i motsats till tårgas har en effekt på djur vilket 

gör det till ett verktyg även mot aggressiva djur till exempel kamphundar. Historiskt 

sett nyttjades pepparspray först utav amerikanska brevbärare som skydd mot ilskna 

vakthundar. 

 

Tårgasen däremot har visat sig vara skadlig då den främst verkar respiratoriskt och på 

så sätt kan vara direkt farlig för personer med andningssvårigheter eller 

andningssjukdomar. 
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Föreligger risk att pepparspray kan missbrukas genom felaktig användning? 

Eftersom det inte är reglerat när pepparsprayen skall användas enligt den våldstrappa 

vi lär oss under polisutbildningen skapar detta ett stort problem. Om man tänker på de 

skador vi nämnt i denna uppsats uppfyller dessa rekvisit för misshandel då vi tillfogar 

personen smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt. Enligt polislagens 10 § 

har vi rätt att använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. 

 

Vi anser därför att pepparsprayen bör kunna användas om det är så att situationen 

påkallar det eller om personen direkt visar aggressivitet för att därmed förebygga 

skador på polisman och gärningsman. Nackdelen med detta är att pepparsprayen kan 

lätt missbrukas genom att den används på ett godtyckligt sätt t.ex. att man använder 

pepparsprayen ”för säkerhets skull”, det blir därmed en sorts rutin och som det redan 

nu kan leda till åtal för missandel. Det finns enligt Rikspolisen för närvarande 4 

stycken fall som är aktuella för Personalansvarsnämnden (PAN) inom Polisen och 2 

av dessa har ganska nyligen blivit frikända av tingsrätten.  

 

 

Figur 5 - Bild hämtad från internet... 24 

                                                
24 http://www.internet.se  
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