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Sammanfattning 

 
En man skulle en kväll gripas av polis för våld mot tjänsteman. Han kunde utan större 

problem beläggas med handfängsel, men när mannen skulle sättas i polisbilen blev han helt 

plötsligt vansinnig och började sparka mot polisbilen och mot en polis. Situationen blev 

ohållbar och mannen sprayades med pepparspray i ansiktet på ungefär 20 cm avstånd i cirka 

5 sekunder. Resultatet var omedelbart, mannen bajsade ner sig och kunde lugnt transporteras 

till polisstationen. 

 

Det här var en situation tagen ur verkligheten och det är om detta som vårt arbete skall handla 

om. Vad oc-sprayens införande innebär för polisens arbete, hur självskyddet påverkas, hur 

taktiken vid ett ingripande påverkas samt hur våldsanvändningen vid ingripanden kan 

minskas i och med oc-spray, detta hänger mycket ihop med var sprayen placeras på 

våldstrappan. Vidare skall vi även titta på om oc-sprayen kommer att nå den civila 

marknaden så att kanske även ordningsvakter i framtiden kommer att vara utrustade med oc-

spray.  

I vårt arbete har vi valt att titta på dessa frågor eftersom vi funnit dem intressanta och viktiga. 

Oc- sprayens placering på våldstrappan t.ex., om den hamnar före batong hur blir det då, om 

den hamnar efter batong blir det bättre eller sämre? I samband med det har vi tittat på ett 

arbete från Skellefteå polisen där man tar upp bland annat taktik vid ett ingripande och hur 

placeringen då påverkar taktiken. Detta kan man även dra vidare till polisens arbetsmiljö, 

man måste ju utveckla ett regelverk som gör att poliserna ute känner sig säkra på vad som 

gäller och som samtidigt sörjer för en god arbetsmiljö både för polisen och för personerna 

som de ingriper mot. Även för den delen är det Skellefteå polisens arbete som ligger till 

grund för vårt resonemang. 

Vi tar även upp hur examinationen ser ut för att få bära pepparspray och för det har vi läst 

polishögskolans utbildningsmaterial för oc-spray. 
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1   Inledning 
 

 Rapportens huvudsyfte är att öka vår förståelse för vad införandet av OC-

spray, eller pepparspray som den vanligen kallas för, innebär för oss poliser 

och vår omgivning. Det vill säga vilka följder det blir för polisens dagliga 

arbete, för gärningsmännen samt för tredje man. 

 

1:1 Bakgrund  
 

Agerandet vid olika ingripanden har med tiden inneburit allt svårare 

avvägningar om vilken typ av våldsanvändning som bör användas.1 Polisen 

har således undersökt ifall det finns några lämpliga alternativ till exempelvis 

batongen. Man har bland annat tittat på studier ifrån amerikansk polis som 

använt pepparsprayen sedan 1977. Andra föregångsländer när det gäller 

användandet av pepparsprayen är Finland, Holland och Tyskland som även de 

under en längre tid haft pepparsprayen som arbetsredskap. 

Försöket i Sverige med att använda OC-sprayen ingår i ett arbete kallat ”Less 

lethal”, och som leds av Roger Alvefuhr vid teknikenheten på 

Rikspolisstyrelsen (RPS). Syftet med försöken är således att ta fram mindre 

skadliga vapen till polisen. 

Målet med användandet av pepparsprayen är att det ska resultera i en ännu 

lägre våldsnivå vid ingripanden, leda till mindre skador på poliser och 

gärningsmän samt att skapa en höjd säkerhet för tredje man. 

 

 

 

 

                                                
1 Tidningen Svensk Polis. www.polisen.se (2003-03-26)    
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1:2  Syfte 
 

Syftet med vår rapport är att öka vår förståelse för vad införandet av OC-

sprayen innebär för oss poliser. Hur det påverkar vårt sätt att arbeta, speciellt 

med hänsyn till hur våldstrappan ser ut idag jämfört med de förslag på hur den 

skall se ut när OC-sprayen införs till alla poliser i Sverige. 

Vi vill även titta på hur införandet påverkar självskyddsutbildningens 

utformning och omfattning. I samband med detta skall vi även titta på hur 

utbildningen ser ut idag och fundera över dess upplägg och om andra alternativ 

bör beaktas. Frågor som varför polisen själva måste utsättas för kontamination 

kommer att besvaras. 

Andra viktiga frågor är till exempel om pepparsprayen fungerar på alla?  

 

Vad är polisens egen syn på pepparsprayen? För att belysa detta kommer vi att 

ta del av tidigare fall där pepparsprayen använts vid verkliga ingripanden. 

Övriga frågor som hur den skall användas, i vilka situationer, mot vilka 

personer samt vilka lagstöd vi har att luta oss emot, kommer vi också att 

presentera i rapporten. 

Även frågor rörande dokumentation, felanvändning samt vad som görs efter ett 

ingripande med pepparsprayen, är intressanta fakta som vi belyser. Hur 

kommer den civila marknaden att se ut mm? 
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1:3  Frågeställningar 
 

Vad är syftet med införandet av OC-spray? 

Hur kommer polisens sätt att arbeta påverkas av införandet av OC-sprayen? 

Hur påverkas den civila marknaden av införandet av OC-sprayen? 

 

1:4  Avgränsningar 

 
Med tanke på att ämnet är förhållandevis nytt så finns således ett stort antal 

frågor att ta ställning till. 

För att finna avgränsningar i vårt arbete så kommer vi att beskriva 

pepparsprayen utifrån polisiära situationer vilka följder den medger med 

ändrad våldsanvändning, utbildning och så vidare, och inte heller ta upp den 

medicinska aspekten. 

Det är dessutom ett problem att riktigt få en tydlig helhetsbild då det inte finns 

särskilt mycket litteratur som rör ämnet, samt att den största delen information 

är relativt nyskriven. 

 

2        Teoretisk bakgrund 

  
Den 23 februari 2004 beslutade Rikspolisstyrelsen2 att den svenska polisen 

skulle utrustas med pepparspray som ett komplement till den nuvarande 

polisiära utrustningen. Detta efter en försöksverksamhetsperiod i ett antal län i 

Sverige. 

Pepparsprayen, eller OC-spray som den även kallas, kommer inte att ersätta 

något av andra verktygen som till exempel batongen eller tjänstevapnet, utan 

vara ett ytterligare alternativ vid ingripanden. 

Med pepparsprayen menas en vätska som består av ett pepparextrakt som med 

hjälp av drivgas kan sprutas ut i form av en koncentrerad stråle i avsikt att reta 

ögonslemhinnorna och tillfälligt förblinda den strålen riktas mot. 

                                                
2 RPSFS: FAP 104-4: RPS 2004-11-11. 
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Namnet på pepparsprayen, OC, 3kommer av det latinska namnet på växtsaft 

ifrån paprikafrukten Oleorisin Capsicum, och har blivit det internationella 

arbetsnamnet på pepparsprayen. 

 

Effekterna som OC-sprayen ger vid användandet, är att polisen lättare kan få 

kontroll över en person utan att för den skull ge den berörde bestående men, 

vilket både batongen och tjänstevapnet kan medföra. OC-sprayen ger en form 

av paralyserande effekt, det vill säga att han tillfälligt förblindas och 

distraheras, vilket hindrar den eventuella gärningsmannen ifrån att agera mot 

polisen. 

 

Införandet av pepparsprayen har debatterats i riksdagen4 som menar att polisen 

bör ha en ”verktygslåda” till sin hjälp för att med mindre våldsanvändning 

stävja eventuella angripare. Förslaget som debatterats kallas för ”Less-lethal-

modellen” (mindre dödlig) och beskriver syftet med pepparsprayen, det vill 

säga minska skador och obehag för gärningsmännen. 

 

Detta är ett led i att utveckla den befintliga våldstrappan som polisen arbetar 

efter idag, och att hitta lindrigare lösningar vid ingripanden. 

 

                                                
3  Länsmannen: Nr:2/2003. 
4  Riksdagen: Motion 2001/02:Ju 308. 
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3 Metod 
 

Hur skall vi då gå tillväga för att nå fram till det som vi ovan beskrivit som 

vårt syfte med rapporten? 

Vi kommer att koncentrera oss på att söka information i ämnet mestadels 

utifrån den befintliga testverksamheten, i första hand ifrån Skellefteåpolisen 

som sedan en tid ingår i OC-projektet. 

Det som bland annat kommer att ingå i studien är rapporter ifrån poliser som 

använt sig av pepparsprayen i sin tjänsteutövning, och de synpunkter som de 

framfört till Rikspolisstyrelsen. Dessa synpunkter kommer att ligga som 

underlag för det som slutligen skall presenteras i den FAP som skall gälla för 

användandet av OC-sprayen.   

Synpunkter har även lämnats bland annat på våldstrappans utformning samt 

förslag till det taktiska uppträdandet vid användning. 

Självskyddsutbildningen kommer vi att belysa genom samtal med den 

ansvarige självskyddsutbildaren för Norrbottens län. 
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4       Resultat 

4.1    Examination 
 

För att få bära OC-sprayen måste polismannen ha genomgått en 

endagsutbildning. Förmiddagen består av teori och under eftermiddagen av 

praktisk examination.5 Den går till som så att polismannen får OC-spray droppat 

i ögonen och ska sedan agera. Först ska den som examineras agera med slag 

mot ett föremål, sedan ska polismannen försöka lokalisera hot och agera mot 

hotet. Slutligen skall den examinerade belägga en person med handfängsel. 

Vad är då syftet med att pröva sprayen på sig själv innan polismannen får 

använda den själv? När vi pratat med våra studiekamrater har en reaktion varit: 

”Ska vi behöva skjuta oss med pistol också?” 

Detta går naturligtvis inte att jämföra. Det finns två anledningar till att polisen 

ska pröva sprayen på sig själv. Den första är ur human synvinkel. Poliserna har 

då fått känna hur det känns att bli sprayad, och det kan innebära att poliserna 

inte sprayar då det är obefogat. Den andra anledningen är att det finns risk för 

sekundär kontamination, vilket innebär att även polisen kan få oc-spray på sig. 

Att veta hur det känns att bli sprayad och vetskapen om att jag kan agera fast det 

gör ont gör polisens agerande mer korrekt. 

4.2    Fungerar OC på alla? 
 

Under normala omständigheter och rätt användande skall OC-sprayen vara ett 

effektivt och fungerande hjälpmedel. 

Det finns dock omständigheter som gör att önskat resultat inte uppnås. Det kan 

vara att angriparen haft någon form av skydd för ögonen eller att strålen inte 

träffat direkt i ögonen. 

Andra typer av situationer där OC-sprayen inte fungerar kan vara då angriparen 

är under påverkan av vissa narkotiska preparat eller har en förhöjd smärtgräns. 

                                                
5 Polishögskolan :Utbildningsmaterial för användare av OC-spray 
  Stockholm: Runströmer & Östlund. 
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4.3    Våldstrappan 
 

Det första förslaget om var sprayen skulle hamna var mellan batong och pistol. 

Detta förslag har nu inte gått igenom utan sprayen kommer att ligga på 

trappsteget före batong. Ska vi se detta ur ett medmänskligt perspektiv så är nog 

det nya förslaget att föredra. 

Riskerna med OC-spray är smärta, inga bestående skador som batongen kan ge. 

En pepparspray är dock ett verktyg som till verkan och ändamål är jämförligt 

med tårgas och omfattas därför av vapenlagstiftningen6 och bör användas, även 

den , med största försiktighet. 

För att förtydliga innebörden av våldstrappan kan man säga att polisens grad av 

våldsanvändning skall prövas vid varje individuell situation.  

 

Skiss över våldstrappan7: 
 
 
 
Polisens våldsanvändning  
 

                                                     

                                                                    OC-SPRAY                                                                   VAPEN                                                        

                                                                                            

                                                                                                                  BATONG, FÄNGSEL                                                                         

 
                                                                             KRAFTFULLA 

                                                                             FYSISKA METODER 

                                         
                                      MILDA   

                                      FYSISKA METODER 

                                                                   
KOMMUNIKATION 

 
                                  

 

 

 Gärningsmannens våld   

                                                
6 Vapenlagen (1996:67) 
7 Filippa Chibogu: Lunds Universitet: 2002. 
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4.4    Civila marknaden 
 

När vi jämför batong och oc-spray leder det in oss på en annan frågeställning, 

nämligen den civila marknaden. När den nya asp-batongen började användas av 

svensk polis, så sades det att den bara skulle användas av polisen. Numera får 

ordningsvakter batongutbildningen av polisen. Frågan är då om oc-sprayen 

kommer att hanteras likadant om några år? 

I en artikel i Norra Västerbotten berättar ordningsvakterna om vad de tycker:  

 

Arbetsmiljöverkets haverikommission har studerat väktares och ordningsvakters 

utsatthet med anledning av att en väktare knivhöggs till döds och två av hans 

kolleger skadades i samband med ett ingripande mot en snattare förra året.  

Artikeln visar att ordningsvakter hellre har pepparspray än expanderbatongen 

som de redan har tillgång till fast allra helst skulle de inte behöva välja utan ha 

både och.   

 

För att öka säkerheten för väktare och ordningsvakter bör det övervägas att ge 

åtminstone de ordningsvakter som arbetar inom högriskområden tillstånd att 

använda pepparspray, detta i så fall efter att polisen utvärderat sin användning 

av sprayen.  

Ordningsvakters eventuella pepparsprays användning skall i sådana fall 

omgärdas av tydliga instruktioner som tydligt anger att väktare bland annat inte 

ska försöka gripa personer som kan förmodas vara beväpnade.  

 

Jens Sjåfjell arbetar både som väktare och ordningsvakt på olika platser i 

Västerbottens län. Han tycker också att utredningen är ett bra grepp, men säger 

att den borde ha gjorts för flera år sedan. Han tycker det är befogat med ökat 

skydd för den arbetsgrupp han tillhör.   



OC-Spray                                                                                                                           
Mattias Ohlsson, Joakim Oja, Johan Eriksson 

                                                                                                                                          9 
 

Men han anser att det skulle vara bättre med pepparspray i stället för 

expanderbar batong.  

Han menar att det skulle minska det fysiska våldet vid ett ingripande från deras 

sida. Som exempel nämner han att de vid ingripanden mot bångstyriga gäster på 

krogarna kunde använda pepparspray i stället för att bryta omkull dem8.  

 

          Ordningsvakternas åsikt stämmer överens med polisen vi rådfrågat.  

 

 

4.5    Vad händer efter ingripandet? 
 

När en person blivit sprayad med OC-sprayen skall han, så fort möjlighet ges, 

saneras9. 

Den första åtgärden som görs är att tala om för den OC-sprayade vad som skett 

och vad som därefter kommer att ske. 

Det är viktigt att påtala för honom att ingreppet är helt ofarligt och att han 

kommer att bli helt återställd inom kort. Det är också viktigt att få personen att 

känna sig lugn och trygg, i den mån det är möjligt. 

Man måste se till att han har fria luftvägar och att han placeras i ett lämpligt 

läge som gör att han lätt kan andas samt ventilera honom med frisk luft. 

Därefter bör man förflytta den sprayade från kontaminationsplatsen. 

 

Den som blivit sprayad skall få hjälp att skölja ögonen med en riklig mängd 

vatten samt att man baddar ansiktet med en handduk för att få bort OC-

partiklarna ifrån ögon och ansikte. Detta för att lyfta bort partiklarna och inte 

gnugga in dem ytterligare. 

Skulle det inte vid tillfället för ingripandet inte finnas tillgång till vatten, bör 

personen placeras framför någon form av fläkt, exempelvis polisbilens 

ventilationsfläkt. 

Det finns även en särskild våtservett, ”Cool it”, som man bör sanera med redan 

på plats. 
                                                
8 http://www.norran.se/sektion c.php?id=333843&avdelning 1=102&avdelning 2=0. 
9 Utbildningsmaterial för användare av OC-spray. Stockholm: Runströmer & Östlund. 
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Under hela efterarbetet bör personen hållas under uppsikt ända till dess att han 

är helt återställd, med kontinuerlig kontroll av andning och puls. 

Beroende på vilket avstånd som angriparen sprayats på, och om tillgång till 

vatten har funnits, tar saneringen olika lång tid. Normal saneringstid med 

tillgång till vatten är cirka 30 till 60 minuter. 

Det som sker vid saneringen är att OC-sprayens verksamma beståndsdel, 

Capsaisin, tvättas bort så snabbt och effektivt som möjligt. 

Efter samtal med poliser som använt sprayen i tjänst har det framkommit att det 

inte är ovanligt med sekundär kontamination av poliskollegan. Det är därför av 

största vikt att poliserna själva vet hur de skall handla om de råkat bli sprayade , 

för att kunna hantera situationen på ett korrekt sätt. 

Det efterföljande arbetet är den sedvanliga avrapporteringen som görs på en 

särskild blankett för ingripande med OC-spray.  

 

4.6    Polisens syn på pepparspray 
 

Bakgrund 

Polisen i Skellefteå har deltagit i det så kallade OC-projektet10. Det är ett 

pilotprojekt som inneburit att vissa utvalda myndigheter i landet varit med i 

försöken att använda pepparsprayen och redovisa sina erfarenheter av 

pepparsprayen. 

Det är nu avslutat och därför har man skrivit ned sina synpunkter, erfarenheter 

och lämnat dem till RPS. Mycket av synpunkterna handlar om var i 

våldstrappan oc-spray bör ligga. Dessa erfarenheter grundar sig på tjugosju 

skarpa situationer sedan maj 2003. 

 

Användande 

Polisen i Skellefteå har kommit fram till att även ett korrekt användande av den 

expanderbara batongen med våld mot större muskelgrupper orsakar mekaniska 

skador. Dessa skador är blödningar i mjukdelarna som kan gå djupt ned i 

muskeln, oftast då med nedsatt funktion i form av hälta och stelhet som resultat, 

                                                
10 Synpunkter på förslag till FAP 104- (version 040615) 

Micael Lindahl, Biträdande polisområdeschef, OC-projektansvarig i Västerbotten 
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det skadorna kan vara från några dagar till någon vecka. Men poliser som 

använt batongen vid ett ingripande vet att en verklig situation oftast är väldigt 

tumultartad och att på grund av det så träffar inte alltid batongslagen där man 

vill. Det är inte sällan som slag träffar på mer känsliga delar av kroppen så som 

axlar, armbågar, handleder, händer, knän eller sen och muskel fästen kring dessa 

leder. Runt om i Sverige har det även tyvärr vid flera tillfällen förekommit att 

batongslag har träffat en gärningsman i huvudet. Man behöver inte vara 

medicinskt utbildad för att förstå att skaderisken är större vid träffar på dessa 

ställen än på mjukdelarna som det är tänkt, i dessa fall är även risken för 

bestående men större. Med denna vetskap bör man kunna se att vid ett 

ingripande med batong så är skador på gärningsmannen en förutsägbar 

konsekvens.  

Därför anser Polisen i Skellefteå att antalet batongslag som utdelas av polisen 

måste minimeras, ett vettigt sätt att arbeta mot det målet torde vara att lägga in 

oc-sprayen före batong i våldstrappan. 

 
Taktik 

Vid ett ingripande mot en våldsam och aggressiv gärningsman har polisen en 

ganska lite verktygslåda att plocka ifrån. Det viktiga är att skapa distans och 

därigenom få kontroll. Det börjar med övertalnings försök och först i sista hand 

med någon form av våldsanvändning. 

Om man går in i en sådan situation med t.ex. batongen är det lätt att man 

förlorar distansen och när distansen väl är förlorad kan det vara svårt att både 

skydda pistolen, hölstra batongen och blocka fram pepparsprayen. Samtidigt vet 

polisen av praktiska erfarenheter att en polisman under press ogärna byter från 

ett vapen till ett annat. Konsekvensen av det kan bli att polisen använder 

batongen i ett läge där han kunnat använda pepparspray eller att polisen drar 

pistolen för att vara säker på att klara situationen. Polisen i Skellefteå menar här 

att man ”hoppar” över ett steg i våldstrappan för att man börjat med batong och 

därigenom ”målat in sig i ett hörn” och riskerar att använda batongen felaktigt 

eller dra pistolen, skaderisken för alla inblandade blir givetvis större i ett sådant 

scenario.  

Om man går in i situationen med pepparsprayen kan man också hålla distansen 

till gärningsmannen på ett annat sätt än om man använder batong. 
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Därför är det olyckligt om pepparsprayen hamnar efter batong i våldstrappan. 

 

Hur ingripanden uppfattas 

När en polis drar sin batong ser det våldsamt ut, och ett ingripande där polisen 

slår någon med batong ser råare ut än om polisen hade sprayat gärningsmannen. 

Även om ingripandet är befogat kan det se illa ut i media eller för personer i 

omgivningen, risken för att anmälas för övervåld blir också större i ett sånt läge 

även om ingripandet var korrekt. Efter ingripande med pepparspray så bistår ju 

polismannen med sanering av den sprayade vilket ger en naturlig ingång till att 

prata med gärningsmannen. Ofta har det verkat som ett ”defusingsamtal” där 

polisen och den sprayade pratar om ingripandet och varför det gick som det gick 

för att förhoppningsvis nå samförstånd, något sådant inträffar sällan efter att 

polisen slagit någon med batongen. 

De gärningsmän som blivit sprayade har vidare uttryckt att trots hur obehaglig 

oc-sprayen är och att det gör ont så upplever de det ändå som mer kränkande att 

bli slagen och utsatt för fysisk våld. 

 
Arbetsmiljö – vad anser poliserna själva? 

 

Av de poliser som arbetar i yttre tjänst i Skellefteå och som deltagit i oc-

projektet säger många att de känner sig avsevärt tryggare vid ingripanden nu när 

de har pepparspray. Detta främst genom den gamla tolkningen av våldstrappan, 

nämligen att de har rätt att använda oc-spray om en situation blir uppenbart 

hotfull och att de kan gå in i en sådan situation utan att först behöva gå in i ett 

fysiskt handgemäng. 

Med detta i åtanke kan man nog med säkerhet säga att trygghetskänslan 

sannolikt skulle minska om man flyttade pepparsprayen på våldstrappan så att 

polis bör ingripa med batong innan man tar till pepparspray. Så med allt det här 

ovan i tanke, försvinner faktiskt mycket av fördelarna som oc-spray för med sig 

om den läggs efter batong i våldstrappan. 

 

 

4.7    Vilka lagstöd kan användas? 
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De lagstöd som polisen skall använda sig av när det gäller ingripanden med OC-

spray är bland annat polislagens 8 §, där behovs- och proportionalitetsprincipen 

regleras. Det som initialt varit kärnan i hela debatten kring införandet av 

pepparsprayen beskrivs i nedanstående lagtext: 

 

”Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning 

som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås.” 

 

Polisens våldsanvändning vid olika ingripanden har flitigt debatterats i media, 

och därför kan införandet av OC-sprayen vara en följd av detta. 

 

Polisens våldsanvändning regleras i polislagens 10 §. Där beskrivs att om andra 

medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, 

har polisen rätt att använda våld för att utföra en tjänsteåtgärd under vissa 

förutsättningar. 

 

Vidare reglerar polislagens 17 § att omhändertagandet av berörd person inte ska 

föranleda större olägenhet för den omhändertagne än vad som är oundvikligt 

med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Denna 

paragraf reglerar således hänsynstagandet till den omhändertagnes väl. 

  
Dessutom berörs polislagens 27 och 28§§ gällande dokumentationen av 

ingripandet samt Brottsbalkens 24 kapitel som beskriver nödvärnsreglerna. 

 

4.8    Scenarion ur verkligheten – några exempel 
 

För att belysa hur pepparsprayen påverkar det dagliga polisarbetet har vi nedan 
valt att visa på några verkliga ingripanden: 

 
Scenario 1 

 
När är det då befogat att använda sig av OC-sprayen? Vi har tittat på några 

dokumentationsblad och valt ut några scenarion där OC-sprayen har använts 

med blandade resultat. 
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I ett fall skulle Mr X gripas för brott, men vägrade gå polisen till mötes genom 

att lämna fastigheten han befann sig i. Mr X hotade polisen genom ett fönster 

flertalet gånger, dels med att han skulle skicka sin hund på poliserna, samt att 

han skulle ”ta” den förste polis som skulle komma upp till den våning han 

befann sig i. Av okänd anledning begav sig Mr X tillsammans med sin hund till 

skogs och efter några minuter kom han rusande mot polisen. Hunden hade han i 

ett koppel framför sig. De tre poliserna sprayade från olika håll för att 

undkomma den vilda hunden. Någon av poliserna fick in en träff och Mr X 

kunde gripas och beläggas med handfängsel på ett lugnt sätt. 

 

I detta fall påbörjades saneringen 10 minuter efter sprayning. Sprayavstånd var 

cirka 3 meter och varade i 4 sekunder. Mr X blev träffad i ansikte och på 

överkroppen och verkan var bra. 

 

Scenario 2. 

Vid ett annat tillfälle skulle polisen omhänderta en mycket aggressiv och hotfull 

psykiskt sjuk man. Mannen anträffades i hallen med en hammare i handen. På 

polisernas uppmaning slängde han hammaren och lade sig ner. När poliserna 

skulle ta tag i hans armar började han göra motstånd. Mannen sprayades från 1.5 

meters håll i ungefär 1.5 sekunder. Polismannen träffade honom precis under 

höger öga men sprayningen gav ingen effekt. Saneringen påbörjades 5 minuter 

efter sprayningen. 

 

Scenario 3. 

 

När Mr Y greps för våld mot tjänsteman blev han belagd med handfängsel. När 

han skulle sättas in i bilen blev han tokig och började sparka mot polisbilen 

samt en polisman samtidigt som han skrek. Mr Y blev sprayad i bilen och kunde 

sedan transporteras till polishuset. 

 

Mr Y nekade sanering, avståndet var 0.2 meter och sprayningen varade i 5 

sekunder. I detta fall blev verkan bra. Mr Y bajsade ner sig och blev sedan lugn. 

En annan polisman fick även han lite OC-spray på sig. 
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Scenario 4. 

Mr Z hade låst in sig på toaletten med en kniv och sagt att han skulle ta livet av 

sig. Då patrullen inte fick någon kontakt med honom fick de bryta upp 

toalettdörren med en kofot. Mr Z satt på toalettstolen med ansiktet lutat mot 

tvättstället. Han hade en kabel lindad runt halsen och när poliserna försökte få ut 

honom från toaletten blev han aggressiv. Mr Z viftade med armarna varpå han 

sprayades med OC. Detta gjorde honom ännu våldsammare och patrullen fick 

lägga ner honom och sätta på handfängsel. Mr Z fortsatte att vara våldsam och 

göra motstånd varpå han sprayades ytterligare en gång. 

4.9    OC-projektet 
 

Vid samtal med poliser angående OC-sprayen, märker vi att de är eniga. Enligt 

vissa är införandet av OC en arbetsmiljömässig revolution. Tryggheten vid 

ensamingripanden samt tveksamma situationer har ökat. De flesta tycker det är 

skönt att slippa slagsmål.11  

  

Enligt Roger Alvefuhr, projektledare och poliskommissarie vid 

rikspolisstyrelsens teknikenhet, är polisens direktiv att använda sprayen tills den 

ger effekt. Hur sprayen ska användas är något som jobbas fram under försökets 

gång och först efter sommaren kan fasta riktlinjer slås fast. Polisen utbildning på 

vapnet pågår under en dag. Därefter är det upp till varje enskild polis att göra 

bedömningen när vapnet ska användas12. 

 

Pepparsprayen ska ingå i alla polisers ordinarie utrustning. Det har 

Rikspolisstyrelsen beslutat efter en utvärdering av de fältförsök som genomförts 

under 2003.  

I försöken utrustades 675 poliser med pepparspray, eller OC-spray som är den 

formella beteckningen. Detta gav cirka 300 inrapporterade fall där sprayen 

använts.  

 – Utvärderingen visar på att pepparsprayen lett till mindre våld vid ingripanden. 

I 17 fall har användaren upplevt att sprayen bidragit till att man sluppit använda 

                                                
11 Synpunkter på förslag till FAP 104- (version 040615) 
     Micael Lindahl, Biträdande polisområdeschef, OC-projektansvarig i Västerbotten 
12 http://www.arbetaren.se/2003/20/nyhet1.html. 
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skjutvapen, säger polisintendent Harald Boström, chef för enheten som haft 

hand om försöken. 

Därtill finns också två fall där poliser upplevt att sprayen bidragit till att man 

kunnat rädda självmordskandidater.  

De poliser som ingått i försöken och har utbildning kommer att fortsätta 

använda pepparsprayen. Först efter upphandling, köp samt genomförd 

utbildning beräknas övriga poliser få tillgång till sprayen.  

 -Vi beräknar att vi ska vara klara med upphandlingen och ha färdigt en 

ordinarie FAP* tidigast till utgången av 2004, säger Harald Boström. 

Fältförsöken har visat att det är viktigt att alla användare har genomgått en 

gedigen utbildning. Använder man sprayen fel finns det risk för att även polisen 

sätts ur spel. I vart tredje fall under försöksperioden har användaren också 

rapporterat att han eller hon fått stänk från sprayen på sig – något som uppfattats 

som obehagligt.  

   – Det är då viktigt att man inte drabbas av panik så man kan fortsätta arbeta. 

Viktigt är också att ha kunskap om hur man sanerar kollegor som fått medlet på 

sig, påpekar Harald Boström.  

I försöken deltog polismyndigheterna i Norrbotten, Stockholm, Skåne, Halland 

och Västra Götaland samt Säpo och Personskydd. Införandet av pepparspray är 

en del av ett långvarigt arbete för att minska våldsnivån i polisarbetet. Som en 

fortsättning planerar Rikspolisstyrelsen att under 2004 genomföra fältförsök 

med elpistol. Den är inte tänkt att ingå i den ordinarie utrustningen utan ska 

användas vid speciella situationer. Detsamma gäller också distansbatongen, som 

skjuter iväg så kallade ”bean bags” och skumgummiprojektiler, som också ska 

testas13.  

 
 

 

4.10  Varför måste poliserna själva prova? 
 

                                                
13 http://www..polistidningen.org/start/article.cfm?Art ID=500. 
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Svaret på denna fråga är enkel. 14Med tanke på den sekundära 

kontaminationsrisken, till exempel av en kollega, så krävs av polisen att vara 

kapabel, att även efter en kontamination, kunna agera mot en eventuell 

angripare. 

Följderna av vad som skulle kunna hända ifall polismannen själv inte visste 

vilka effekter pepparsprayen har skulle kunna medföra svåra konsekvenser. 

                                                
14 Polishögskolan :Utbildningsmaterial för användning av OC-spray: Stockholm: Runströmer & Östlund. 
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4.11 Resultatsammanfattning 

 
Efter att ha tagit del av den information vi funnit kring ämnet samt efter samtal 

med poliser som använt sig av OC-sprayen, kan vi presentera följande resultat: 

Själva uppkomsten av diskussionen till införandet av OC-sprayen baserar sig 

på debatten kring polisens verktyg vid ingripanden och problemen med skador 

på de inblandade, både polispersonal samt gärningsmän. 

 

Det har framkommit krav på en mildare våldsanvändning vid polisiära 

ingripanden både från regeringshåll samt ifrån Rikspolisstyrelsen. Underlaget 

har tagits fram tillsammans med ett antal myndigheter runt om i landet som 

ingått i försöksverksamheten. 

  

De resultat som framgår av poliserna som deltagit i studien tyder på att OC-

sprayen är ett fullgott alternativ vid ingripanden. De menar att vid ingripanden 

där valet av våldsanvändning är tveksamt, kan sprayen vara en lösning. 

 

De poliser som tillfrågats om deras arbetssituation förändrats sedan införandet 

av OC-sprayen har svarat att de tycker deras arbete underlättats. 

 

Om man ser på hur den civila marknaden påverkas kan nämnas att 

ordningsvakter redan idag har skyddsvästar och expanderbara batonger. Enligt 

de rådfrågade ordningsvakterna så anser de att de hellre skulle vilja ha 

pepparsprayen än den expanderbara batongen eftersom det, likväl som för 

polisen skulle underlätta deras möjlighet att kontrollera ordningsstörande 

element.   
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5. Diskussion 
 

För att föra en bra diskussion så behöver man en problemställning. Eftersom 

vårt arbete handlar om pepparspray som är nytt inom polisen har vi inte utgått 

ifrån något problem direkt, utan mer endast försökt ta reda på information om 

pepparspray. Under arbetets gång har vi dock lagt märket till främst två saker, 

dels att poliser är mycket positiva till pepparsprayen och dels att det tydligen 

finns delade meningar om var i våldstrappan pepparsprayen skall placeras. 

Dessa två delar hänger ihop på så vis att polisen är mycket positiv till 

pepparsprayen speciellt om den läggs enligt dem rätt i våldstrappan, det vill 

säga innan batongen. Här finns det alltså eventuellt en konflikt mellan synen 

hos de poliser på fältet som testa oc-sprayen och de poliser på RPS som skall 

skriva FAP´en om oc-spray. 

Vi anser det helt självklart att oc-spray måste ligga före batong på 

våldstrappan eftersom det omvända torde leda till att själva syftet med oc-

spray som en resurs att minska det fysiska våldet och skaderisken nästan helt 

försvinner. Vidare så är det ju så att redan på de första självskydds lektionerna 

på polishögskolan så lärs det ut hur viktigt det är att hela tiden sträva efter att 

ha distans till gärningsmannen. Det för att hela tiden ha någon form av kontroll 

och distansen ger även polismannen tid, tid som han eller hon kan använda till 

att förbereda sig på ett angrepp eller möjligheten att dra sig ur en för svår 

situation. Pepparspray är ett verktyg som ger polismannen möjlighet att dels 

skapa distans men även att verka mot en gärningsman på distans och skulle det 

visa sig att man inte får den effekt man vill med sprayen då har polismannen 

fortfarande tid och möjlighet att byta till batong eller i värsta fall pistol. I det 

omvända fallet där polisen går in i situationen med dragen batong måste 

polisen komma på armlängds avstånd från gärningsmannen för att kunna verka 

med batongen. Förutom den ökade skaderisken för gärningsmannen finns här 

också risken att batongslagen kanske inte ger den effekt man vill och då i det 

läget är polismannen alldeles inpå gärningsmannen, i det tumultet finns varken 

tid eller distans för att säkert byta till pepparspray eller pistol. Vi tror att om 

polismannen ändå byter vapen i den situationen så kommer han att på grund av 

stress och rädsla att byta till pistol, inte pepparspray för att känna sig säker på 

att avbryta gärningsmannens våldsamheter. Resultatet av en sådan situation 
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skulle alltså bli att en polis eventuellt skjuter ihjäl en gärningsman som hade 

kunnat övermannas med pepparspray i första läget. 

Vad gäller lagstöd så anser vi inte att det finns så mycket att diskutera runt. Vi 

anser inte att lagstiftningen är något som skulle kunna ställa hinder i vägen för 

en verklighetsförankrad pepparspraysanvändning. Lagstöden finns ju redan i 

polislagen, i brottsbalken och i rättegångsbalken och det borde därför inte 

krävas någon diskussion runt att lagstöd borde skapas eller förändras för att 

införa pepparspray till polisen och detta har vi ju heller inte på grund av det 

diskuterat i arbetet. 

Civila marknaden för pepparspray har vi också berört. Pepparspray är ett 

vapen om någon som inte har rätt att ha pepparspray ändå har det, så är det ett 

brott mot vapenlagen. I vårt samhälle anser vi det självklart att polisen är 

beväpnad men att man samtidigt måste arbeta för att minska antalet vapen i 

omlopp ute i samhället för allas säkerhet. Ordningsvakter skulle först inte ha 

expanderbatongen men fick sedan tillstånd att ha den efter utbildning, att 

ordningsvakter nu också vill ha pepparspray kan vi förstå men vi anser 

samtidigt att vi måste ta hänsyn till att om så blir fallet kommer det att snabbt 

finnas mycket pepparspray i omlopp i samhället. Vi säger inte att 

ordningsvakter inte kan betros med pepparspray, men ju mer av en vara som 

finns i samhället desto större är risken för felanvändning och ännu värre att 

den kan komma på villovägar och hamna i fel händer. Vi tror också att om 

ordningsvakter får pepparspray kommer fler personer att utsättas och risken 

för tredjeman att utsättas ökar också. Risken med en sådan utveckling som 

skulle kunna ses som en upptrappande våldsspiral med risk för att fler 

beväpnar sig  anser vi var kontraproduktivt och något som borde undvikas. 
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5.1 Slutsatser och förslag 

Efter att ha genomfört detta arbete känner vi i gruppen att vi har skapat oss 

vissa synpunkter på hur pepparsprayen skall implementeras i 

polisverksamheten. Det första och kanske det som vi ser som det viktigaste är 

pepparsprayens placering i våldstrappan. Vi anser att det är av största vikt med 

tanke på att reducera skaderisken och för att sörja för en trygg arbetsmiljö att 

pepparsprayen placeras i steget innan batongen. Vi håller med polisen i 

Skellefteå att om sprayen skulle sättas efter batong, så skulle mycket av syftet 

som vi ser det gå förlorad. 

När det gäller utbildningen för att få bära och använda pepparspray anser vi, 

nu när förslaget i stort är klart att alla poliser skall utrustas med pepparspray, 

att utbildningen läggs redan i den grundläggande polisutbildningen på 

polishögskolorna. När det gäller att lägga utbildningen redan på 

polishögskolan så står vi mellan valen att lägga utbildningen i självskyddet 

eller under taktikdelen. Vi anser att utbildningen borde läggas i taktikblocket 

tillsammans med vapenhanteringen, detta eftersom det ger en mer naturlig 

kontaktyta för det praktiska användandet, lära sig vilka situationer som är 

lämpliga för sprayen, öva på att växla mellan batong, pistol och pepparspray. 

Sedan i sista terminen på skolan vävs ändå självskyddet och taktiken ihop på 

många sätt i de olika övningar vi har, så pepparsprayen lyfts ju inte ut helt från 

självskyddet. Det skulle bli ungefär som för vapen utbildningen där 

vapenhantering och skjutövningar finns i ett block, medan självskyddet har 

skyddande av tjänstevapen. 

När det gäller att göra pepparsprayen tillgänglig på den civila marknaden 

främst då för ordningsvakter, så är vi emot detta. Som vi förstår det så är detta 

inget förslag som ligger utan bara en önskan från ordningsvakter men likväl 

anser vi att detta är inget polisen bör ta upp. Som vi skrivit i diskussionen tror 

vi att en sådan utveckling eventuellt skulle kunna leda till ökad risk för 

felanvändning, ökad risk för tredjeman och ökad risk för att sprayen hamnar i 

omlopp och där igenom i fel händer. 
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