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Sammanfattning 
 
Arbetet behandlar tre av de icke dödliga vapnen som polisen eventuellt kommer att använda i 

framtiden som särskilda hjälpmedel vid polisens våldsanvändning. Dom tre icke dödliga vapen 

som vi har tittat närmare på är taser, beanbag och OC-spray (pepparspray). Pepparsprayen är 

redan på försök vid ett antal polismyndigheter i Sverige, dock har vi ändå valt att titta närmare 

på detta särskilda hjälpmedlet eftersom det inte finns så mycket studier om den. 

Vi har haft en del motgångar i samband med vår informationsinhämntning, de personer inom 

polisen som idag är insatta i dessa tre hjälpmedel har, p g a olika förklaringar inte kunnat hjälpa 

oss. Däremot har vi fått hjälp från bl a medicinskt kunniga personer (rättsläkare), så vi på så 

sätt har fått uppgifter om hur de särskilda hjälpmedlen påverkar kroppen fysiskt.   

Vi har även kommit i kontakt med personer inom polisen som kunnat komplettera den 

information vi hittat på Internet. Denna information har då behandlat hjälpmedlens funktion, 

användningsområden och var någonstans de bör ligga på polisens våldstrappa. 

När det gäller OC-spray har polisen nästan enbart positiv inställning till användningen av 

denna. Meningen är att polisen som attackeras sprutar en stråle pepparspray mot angriparens 

ansikte (hud och slemhinnor) och att denne genom att få en stråle i ansiktet tvingas avbryta sin 

attack och kan därefter omhändertas av polisen. 

Meningen med taser är ungefär samma sak. Taser består av att man skjuter iväg två små pilar 

som är kopplade till tunna kablar som vid träff på eventuell gärningsman avger elektriska 

impulser och på så sätt slår ut gärningsmannen. 

Beanbag är den enda hjälpmedlet vi tittat närmare på som används som skjutvapen. Man 

skjuter iväg en 40mm påse. Påsens innehåll varierar mellan olika fabrikat. Enligt en polis vi 

pratat med finner han att detta medel inte uppfyller målet. Det grundar han på att det kan se 

ganska brutalt ut att skjuta iväg en påse med ett gevär. 

I vårt arbete tittar vi även på lagstöd kring polisens våldsanvändning, samt polisens 

våldstrappa. 

I vår diskussionsdel kan man sedan läsa hur några poliser förhåller sig till de olika hjälpmedlen, 

och även vår egen åsikt kring det berörda ämnet. 

 

De slutsatser som vi dragit under tiden som vi genomfört detta arbete om dessa icke dödliga 

vapen är att vi ser stora fördelar med att polisen får tillstånd till att nyttja pepparspray och 

taser. Skadorna på polisen och de misstänkta kan minskas om man nyttjar dessa hjälpmedel 

istället för batong, pistol eller handgripligt våld. Angående beanbag så har vi inte fått tag i så 

mycket information så vi kan forma en saklig uppfattning, dock så upplever vi att beanbags 

användningsområde är starkt begränsat. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Under tiden som vi genomgått polisutbildningen har vi under självskyddslektionerna och de 

praktiska övningarna upptäckt att det finns ett stort glapp i vår (polisens) våldstrappa. 

Glappet beror på att det är ett stort steg ifrån att slå någon med en batong och att skjuta 

någon. Så man kan som polis hamna i situationer där man kommer att behöva dra 

tjänstevapnet och kanske använda det på grund av att man inte kan eller vågar gå så nära att 

man kan använda batongen. Det stora glapp som finns mellan skjutvapen och batong kan 

leda till att man använder pistol vid tillfällen där det gått att lösa situationen med ett mindre 

våldsamt ingripande. Därför har vi valt att titta lite på vad som finns att tillgå för att fylla 

ut det tomrum som finns mellan batongen och pistolen. Skulle man hitta något icke dödligt 

vapen som kan fylla ut det tomrummet så skulle man kanske kunna minska polisens 

dödsskjutningar, samt eventuella skador som kan uppstå på polismannen eller personen 

som skall omhändertas i samband med omhändertagandet. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Den enda forskningen som vi hittat inom detta område kommer från USA, där tillverkarna 

och polisen har nyttjat dessa icke dödliga vapen under en längre tid. Dock så bygger den 

huvudsakliga delen av forskningen på analyser av olika händelser som har skett under 

tjänsteutövning. Detta har gjort att det inte finns så mycket ”laboratoriumsforskning” runt 

de olika skadeverkningar som dessa vapen kan åsamka för den som blir utsatt för dem. 

 

I Sverige finns det inga studier på pepparsprayen eller de andra icke dödliga vapnen, dock 

så håller RPS på med att skriva en rapport som kommer att vara klara under första kvartalet 

2004. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur man skulle kunna minska polisens användning 

av skjutvapen.  

Eftersom polisen har ett antal skjuttillfällen per år där de skadar eller dödar i samband med 
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ett ingripande, har vi tänkt att titta närmare på vad det finns för olika tekniska hjälpmedel 

för att hindra dessa skjuttillfällen.  

 

Syftet är också att ta reda på hur man med dessa hjälpmedel även kan förebygga skador på 

såväl polismannen som den person som skall omhändertas vid ett ingripande. Polismannen 

kan skadas vid ett ingripande om han/hon kommer i handgemäng med personen som ska 

omhändertas eller vid sådana tillfällen där personen som ska omhändertas bär vapen. 

 

1.4 Frågeställning 

•Finns särskilda hjälpmedel som kan underlätta polisens våldsanvändning? 

•Finns det några särskilda hjälpmedel som kan komplettera polisens användning av 

skjutvapen? 

•Finns de några särskilda hjälpmedel som kan hjälpa polisen med våldsamma gripanden, så 

att skadorna på polisen och på den personen man griper minskar? 

•Finns det i dagsläget lagstiftning som stödjer utnyttjandet av dessa särskilda hjälpmedel? 

•Vilka skador ger dessa särskilda hjälpmedel? 

 

 

2. Metoder 

 

2.1 Tillvägagångssätt. 

När vi hade bestämt oss för att titta på icke dödliga vapen så satte vi oss ner för att fundera 

lite på vilka vapen som vi ville fokusera oss på och vad vi ville vet om dem. 

När vi hade funderat en stund utan att kunna fastställa vilka vapen vi skulle fokusera oss på 

valde vi att kontakt RPS för att fråga vad de hade gjort och funderat på om dessa olika icke 

dödliga vapen. 

På RPS fick vi kontakt med en person som sa till oss att de höll på att titta på tre olika 

vapen för att kontrollera om det var något man kunde införa hos polisen i Sverige. 

De tre icke dödliga vapen som de var mest intresserade av var pepparspray, beanbag och 

taser, därför valde vi att koncentrera arbetet på dessa tre vapnen. 

Vi tänkte att vi skulle börja med att leta information om vapnen på Internet, eftersom det 
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troligtvis skulle finnas mycket information att hämta där. Dock så upptäckte vi ganska 

snart att det inte fanns så mycket information att hämta på Internet och den informationen 

som fanns där var ifrån försäljare som troligen gav en ganska ensidig bild av dessa icke 

dödliga vapen. 

Det varierade också ganska mycket mellan de icke dödliga vapnen, till exempel fanns det 

ganska mycket information om tasern från USA medan vi inte kunde hitta någon 

information om beanbag som inte är lika använd. 

Efter det har vi fått ringa runt till olika personer (RPS, polismyndigheter, försäljare) och 

samtalat med dem för att försöka samla ihop all information som behövs för att besvara 

frågorna.  

 

2.2 Begränsningar 

Det finns många olika särskilda hjälpmedel och icke dödliga vapen på marknaden som skulle 

kunna nyttjas av polisen. Vi har valt att begränsa oss till tasern, pepparspray och beanbag 

för att hinna med att genomföra detta arbete. Det har inte funnits tid att ta med fler 

hjälpmedel i vårt arbete. 

Gällande samtliga av dessa tre vapen så har vi haft problem. De personer på RPS som är 

insatta i detta inte har haft tid att prata med oss. Detta har fått till följd att vi har fått leta 

information på Internet och andra personer (försäljare, polismännen, rättsläkare) som vet 

något om de icke dödliga vapnen och deras effekter. 

När det gäller beanbag så finns det extremt lite information att tillgå, vilket har gjort att vi 

inte har fått tag i den informationen som vi önskat. 

Resultat och slutsats om beanbag blir därför mycket begränsad och kortfattad. 

Ett annat problem som vi stötte på var att leverantörerna och försäljare av de icke dödliga 

vapnen hänvisade oss hela tiden till RPS, och på RPS hade de inte tid att prata med oss. 

Detta har fått till följd att vi inte har fått någon information från de personer som har den 

största kunskapen på området inom polisen. 

 

Vi har också valt att utelämna den etiska vinkeln som diskuteras runt dessa icke dödliga 

vapen. För att kunna besvara den frågan hade det krävs ytterligare ett fördjupningsarbete. 
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2.3 Förkortningar 

Under vårt arbete kommer vi att använda ett antal förkortningar. Nedan följer en 

redovisning av vad dessa förkortningar står för. 

 

EMD = Electro- Muscular Disruption Weapons 

BrB = Brottsbalken 

FAP = Föreskrifter och allmänna råd för polisen  

OC =  Oleoresin Capsicum  

PL = Polislagen 

RB = Rättegångsbalken 

RF = Regeringsformen 

RPS = Rikspolisstyrelsen 

TASER = Thomas A. Swift Electric Rifle 

 

 

3. Resultat 

 

3.1 Juridik 

Vi valde att först se om det finns något lag stöd för att kunna nyttja dessa icke dödliga 

vapen inom polisen, eller om man måste ändra lagen innan man inför dessa vapen i polisen. 

De lagstöd som redan finns för användande av dessa icke dödliga vapen hittar vi främst i 

regeringsformen, rättegångsbalken, brottsbalken, polislagen och polisens föreskrifter. 

Samtliga lagparagrafer som nämns under denna rubrik återfinns i bilaga 5.1. 

 

I RF grundlagsskyddas medborgarna mot att polisen och andra statliga myndigheter skall 

kunna göra ingrepp mot deras frihet och hem, samt att det tillförsäkras full rörlighet inom 

riket. 

I RF 2:6 skyddas den enskilda medborgaren mot påtvingat kroppsligt ingrepp, samt intrång 

i hans hem och privat liv (brev och telefonkommunikation). 

I förarbetena klarläggs att med ordalydelsen ”kroppsligt ingrepp” syftar till alla former av 

våld och vanmakt riktat mot människokroppen är förbjudet.  
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I RF 2:12 anges det att begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter får begränsas 

genom lag. Genom denna lag så ges polisen möjligheter att bryta mot medborgarnas fri- och 

rättigheter i syfte att upprätthålla lag och ordning. 

 

Dessa begränsningar regleras i rättegångsbalken, brottsbalken och polislagen. 

I rättegångsbalken (RB kap 23-28) regleras det att polisen får bryta mot medborgarnas 

rättigheter gällande frihetsbegränsningar. 

I brottsbalken (BrB 24:1,4) regleras den rätt som alla medborgare har att ta till våld i syfte 

att skydda sitt eller någon annans liv, samt hemfrid (Nödrätt och nödvärnsrätt). Den rätten 

åtnjuter även en polisman under sin tjänsteutövning. 

Det våldet som en polisman utnyttjar för att lösa dom uppgifter som åläggs honom/henne 

regleras i PL10. Dock inte den formen av våld som redan har reglerats i BrB 24:1,4. 

 

När det gäller dom icke dödliga vapnen som vi diskuterar i detta arbetet är främst ett par 

paragrafer som vi lägger vårt lagstöd på. 

När någons liv eller hälsa står på spel så ger BrB 24:1,4 samt PL 10 punkt 3 oss rätt att ta 

till det våldet som krävs för att skydda den personens liv eller hälsa. 

När det inte är fara för någon liv eller hälsa så ger PL 10 punkt 1 oss rätt att ta till våld om 

vi möts med våld eller hot om våld. 

I FAP 933-1 från RPS regleras det att polisman får ta hjälp av särskilda hjälpmedel vid 

våldsanvändning. Exempel på hjälpmedel som dom nämner i FAP:en är Skjutvapen, 

förstärkningsvapen, batong, fängsel, pepparspray, elpistol m.m. 

Det kommer att behövs ytterligare föreskrifter innan man börjar använda dessa icke dödliga 

vapen fullt ut inom polisväsendet för att reglera hur man utnyttjar dom. 

 

I RF 2:22 2st pkt 3 framgår det att utlänningar som befinner sig i riket åtnjuter samma 

skydd som svenska medborgare. 

  

Det finns ytterligare några paragrafer som vi måste ha med oss när vi diskuterar polisens 

våldsanvändning. Först skall man ha med sig RF1:2 som grundlagsfäster att ”den offentliga 

makten utövas under lagarna”. Detta är en legalitetsprincip som säger att allt som polisen 
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utför måste ha ett lagstöd. 

Det är lagen som råder, inte enskilda befattningshavare. Utan lag saknas all grund för 

offentlig maktutövning. 

 

Sedan måste vi också ha med vår ”solparagraf” i vår våldsanvändningsdiskution. Den 

paragrafen som jag menar är PL 8 där det regleras att alla polisingripande skall göras med 

minst möjliga våld och största hänsyn till medborgaren (proportionalitets- och 

behovsprincipen). 

 

3.2 Våldstrappan 

En annan aspekt som man måste ta med i diskussionen när man pratar om dessa icke 

dödliga vapen, och det är vart i våldstrappan man skall placera dom. Idag ser polisens 

våldstrappa ut enligt följande: 

 

1.Avvisa. 

2.Avlägsna. 

3.Fysiskt våld. 

4.Batong. 

5.Pistol. 

 

Under de försök man gjort med pepparspray det senaste året har man placerat den mellan 

avlägsna och fysiskt våld. Alltså skulle man ta till pepparsprayen innan man använda något 

annat slags fysiskt våld. Vi kommer senare i vårt arbete att gå in på vart i våldstrappan vi 

tycker att man skall placera dessa icke dödliga vapen. 

 

3.3 Statistik angående polisens skjutningar  

Den statistik som vi fått från RPS (bilaga 6.2) så kan man se att polisen använder sitt 

tjänstevapen vid 20–35 tillfällen per år. De flesta av dessa tillfällen skjuter polisen med 

stöd av nödvärn (BrB24:1), och vid enstaka tillfällen med stöd av nöd eller med laga 

befogenhet.  

Dock har vi inte fått någon information som möjliggör någon analys av varje tillfälle för att 
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kontrollera om man hade kunnat använda något särskilt hjälpmedel istället för det ordinarie 

tjänstvapnet. 

 

3.4 Beanbag 

Beanbag är en tygpåse som fylls med exempel små blykulor. Storleken på påsen och 

innehållet varierar mellan olika kalibrar och fabrikanter.  

Den som eventuellt kommer att vara aktuell för svensk polis är den modellen som finns på 

bild nedan. Kalibern på den är 40mm och vi har inte lyckats få tag i vad den påsen 

innehåller.  

 

Beanbag kan skjutas ifrån olika vapensystem som exempelvis hagelgevär, granattillsatser 

eller speciella gevär. Nedan är ett exempel på ett 40mm gevär som man kan använda för 

beanbagsskjutning. Vi har dock inte fått någon information från RPS om vilket 

vapensystem som eventuellt skulle vara aktuellt för svensk polis. 
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Medicinsk bedömning 

De skador som kan uppstå när man skjuter på någon med beanbag varierar mycket 

beroende på vilken kaliber och fabrikat man väljer. I en amerikans artikel1 jämför man 

kraften från att bli träffa med en beanbag, med att träffad av en baseboll slagen av en 

professionell basebollspelare. Nedan finns det en bild från samma amerikanska artikel2 på 

en kvinna som blivit beskjuten i ryggen med en beanbag, hon har fått ett blå märke och 

mjukdelsskador. Detta tordes vara dom vanligaste skadorna som uppstår om man blir 

skjuten med beanbag på armar och ben. Träffar man känsligare områden så kan givetvis 

allvarligare skador uppstå. Skulle man eventuellt få en direktträff på halsen (struphuvudet) 

eller tinningen så kan de leda till att personen avlider. 

Vi har dock inte fått tag i någon forskning som styrker skadeeffekterna vid beanbags 

användning. 

 

3.5 Taser 

 

Rikspolisstyrelsen funderar och studerar möjligheterna till att införa ett nytt icke dödligt 

vapen till polisen. Det nya vapnet är ett EMD-vapen av typen Advanced Taser M26. 

Anledningen till varför detta vapen undersöks är att det eventuellt ska bli ett alternativ till 

polisens tjänstevapen. Syftet är att minska risken för skador hos den man skall omhänderta, 

samt polismannen som genomför omhändertagandet. 

 

                                                
1
  The Enquirer 

2
  The Enquirer 
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Fakta 

Med Taser M26 skjuter man iväg två mindre pilar med hjälp av tryckluft. 

Utgångshastigheten för dessa pilar är cirka 50 m/sek, med en räckvidd på upptill ca 7 meter.  

Kläder är inget skydd eftersom pilarna penetrerar kläder, hud och håller sig sedan fast med 

hjälp av en hulling. Detta vapen fungerar även om enbart en pil träffar och penetrerar huden 

på personen, om den andra pilen sätter sig i närheten av personen och materialet är sådant 

att det leder ström ex i kläder, gräs eller jord. Om den andra pilen sätter sig i material som 

inte leder ström ex asfalt, betong och trägolv blir det ingen sluten krets och verkan uteblir. 

På varje pil är det fäst en tunn isolerad kabel som sammanbinder dessa med vapnet. När 

pilarna sitter fast avges en elektrisk ström med en effekt av 26 wolt i pulsar på 11 

mikrosekunder, det blir ungefär 15 pulsar per sekund. I kroppens vävnad bildas en 

strömkrets mellan pilarna, detta ger en krampaktig (tetanisk) muskelkontraktion som gör att 

personen faller handlöst omkull. 

Har den beskjutne skyddsväst på sig kan det försvåra beskjutningen beroende på vad för 

väst personen har på sig. Vissa västar är gjorda enbart för att stoppa kulor och andra 

projektiler från krutvapen, dessa klarar inte att stoppa knivar eller sprutnålar. Västar med 

poröst material såsom kevlar hindrar inte elektrisk ström och pilarna kan få fäste i västen 

och därmed uppstår den önskade effekten med taser. I vissa fall där stålplattor använts i 

skyddsvästar har det visats sig att pilarna ibland bara studsat på västen. 

När en polisman skjutit med taser mot en person kan de gå fram och sätta handfängsel på 

personen. Givetvis ska det ske med försiktighet, men enligt försök klarar inte personen att 

fortsätta sitt angrepp.  

 



10 

 

Taser Internationells testresultat 

Taser International har gjort ett test på 579 frivilliga personer. Dessa personer har bestått 

till huvuddelen av manliga personer, de frivilliga personernas arbeten har varit inom 

militären och polisen. Dessa har beskjutits med Advanced Taser M26 på olika delar av 

kroppen. Därefter har samtliga beordrats att fortsätta angreppet mot skytten.  

 

Antal frivilliga 579 personer 

Procent skadade av tasern 0,00 procent 

Procent sekundära skador 0,17 procent 

Procent avvärjda angrepp 99,65 procent 

Procent delvis avvärjda angrepp 0,35 procent 

 

Testen visar att ingen av försökspersonerna har lyckats fullfölja attacken. Samtliga var fullt 

återställda inom några sekunder. Det fanns inte några bestående skador förutom lite 

hudrodnad (lättare solbränna) på de träffade ställena på vissa av försökspersonerna.  

Enligt ovanstående tabell fanns det 0,17 procent sekundära skador, det utgörs av att en 

person skrubbade axeln i samband med fallet efter att ha blivit träffad av tasern. 

De delvis avvärjda angreppen (0,35 procent) består av att en person klarade av att stå upp 

efter att ha blivit träffad av tasern, dock var han oförmögen att utföra någon slags handling. 

En annan person ramlade omkull men klarade av att krypa mot skytten med hjälp av en 

hand och knäna. 
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Medicinsk bedömning 

Givetvis finns det en viss risk för att vissa skador kan uppkomma vid träffandet av Taser 

M26. När pilarna penetrerar huden uppkommer det en lokal stickskada. Det kan också 

uppkomma en elektrisk skada i huden där pilarna träffar. Dessa skador, som ger upphov till 

lokal sveda och eventuellt en lokal infektion, är bagatellartade gentemot effekterna av 

polisens ordinarie tjänstevapen. Det finns dock en stor risk vid en direktträff av ett öga, då 

hornhinnan kan skadas och likaså andra delar av ögat med risk för bestående synskada. 

Även en direkt träff på halspulsådern kan få allvarliga konsekvenser.  

 

Som redan nämnts avges en elektrisk ström vid träff med Taser M26. Denna strömeffekt är 

så kraftig och gör att personen på grund av muskelkontraktioner okontrollerat faller omkull. 

När sådant inträffar finns det givetvis risk för att skador uppkommer. Dessa skador är i 

första hand ytliga hudskador. Skulle personen falla från en högre höjd finns risken att 

personen även får frakturer och hjärnskador, sådana skador har dock inte rapporterats. 

Tillverkarna uppger att den låga joulestyrkan (Joule =enhet för energi i SI-systemet, 1 joule 

= 1 wattsekund) från Taser M26 inte stör ut funktionerna av en pacemaker. De uppger 

också att denna låga amperestyrka inte startar hjärtkammarflimmer. 

 

Dödsfall 

När man använder EMD-vapen finns det en teoretisk risk att personen drabbas av 

hjärtkammarflimmer, det till följd av den elektriska ström som vapnet avger. Enligt 

tillverkarna ligger Taser M26 inom säkerhetsområdet med hänsyn av ström och pulsbredd 

för att inte drabbas av hjärtkammarflimmer. Experiment på djur bevisar det. Det har även 

gjorts ett stort antal provskjutningar på frivilliga försökspersoner. Ingen av dessa fick några 

allvarliga biverkningar och inget dödsfall dokumenterades. Fortfarande efter 20 års 

användning hävdar företaget att inga dödsfall kan tillskrivas användandet av taser. 

 

Det kan däremot föreligga särskilda risker i samband med drogpåverkan, exciterat delirium 

(uppjagat tillstånd med vanföreställningar), fysisk utmattning och vid en kombination av 

dessa. Vid tillfällen som dessa har hjärtmuskulaturen ökad aktivitet i det sympatiska 

nervsystemet och sannolikt även ökad känslighet att drabbas av hjärtkammarflimmer efter 
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det att elektrisk ström avgetts i vävnaden.  

Även personer med olika typer av hjärtsjukdom löper en större risk att drabbas. 

 

Det finns rapporter om ett fåtal dödsfall i samband med användningen av Taser. En rapport 

förklarar att 218 personer blivit beskjutna med taser, dock inte Taser M26, utan en äldre 

modell. Av dessa 218 fall avled tre i samband med taseranvändning. Av dessa tre hade 

samtliga fencyklidin i blodet och en led även av hjärtsjukdom. Dessa tre fick hjärtstillestånd 

5-25 minuter efter att de hade blivit träffade av tasern. 

 

I en annan rapport har de granskat 16 dödsfall i samband med användning av Taser i Los 

Angeles mellan åren 1983-1987. I dessa fall var det också av en äldre modell av Taser. Även 

i dessa fall berodde dödsfallen på andra orsaker, bland annat överdos, skottskada med 

skjutvapen mm. I ett dödsfall kan det dock ha att göra med taser-chock. 

 

Bedömning av rättsläkare 

Det har gått att läsa ett fåtal rapporter om dödsfall hos personer som blivit beskjutna med 

Taser. Det gäller i första hand personer som varit påverkade av narkotika såsom kokain, 

amfetamin eller andra narkotiska preparat. Skulle det vara så att den elektriska ström som 

tasern avger var den enda orsaken till dödsfallen, skulle dödsfallen ha inträffat i omedelbar 

anslutning till beskjutningen, så är ej fallet. Dödsfallen har inträffat en kortare tid efter 

taseranvändningen, med undantag för något enstaka fall. Ett problem är att man inte kan se 

någon eller några synliga förändringar i hjärtat eller i huden efter det att en person fått en 

strömstöt. Det går därför inte att bevisa och heller inte utesluta sambandet mellan 

beskjutningen och dödsfallet.  

När narkotikapåverkade personer med flera som har en ökad hjärtaktivitet avlider är det 

sannolikt genom ett stressorsakat hjärtkammarflimmer, vilket kan ske helt spontant. Även 

om en strömstöt inte direkt orsakar hjärtkammarflimmer som leder till dödsfall kan ett 

antagande ske att det leder till ökad stress och på så sätt medverkar till dödfall. Att bedöma 

denna risk är dock otroligt svårt. 
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3.6 Pepparspray 

 

Pepparspray eller OC-spray (Oleoresin Capsicum) är redan ute på försök vid ett antal 

polismyndigheter (Stockholm, V. Götaland, Skåne, Norrbotten och Halland). 

Slutrapport angående detta försök kommer under första kvartalet av 2004. 

 

Fakta  

Pepparspray består av en naturligt utvunnen produkt som man får fram ur röd chillipeppar, 

ämnet heter Capsicum. Utöver detta ämne består sprayen även av vatten och alkohol. 

Räckvidden på sprayen är 0,5-3m.  

Efter att man har använt sprayen så måste personen saneras. Den saneringen består i 

framförallt av frisk luft och kallt vatten. 

 

Medicinsk bedömning 

Det verksamma ämnet i capsicum heter capsaicin. Capsaicin är ett mycket verksamt ämne 

som bland annat angriper signalsubstanserna serotonin och substans-P som styr 

känslotillstånd respektive smärtimpulser. 

Pepparsprayen irriterar främst ögon och luftvägar. Besvären man kan få är kraftiga 

sammandragningar av bronkerna i andningsvägarna, bronkospasm (som vid ett astmatiskt 

anfall), hyperventilation och blodtrycksfall. 

Ytterligare symptom man får om man blir träffad med pepparspray är att den fungerar 

inflammatoriskt på slemhinnorna i ögon, öron, näspassager, mun samt på huden. Detta 

resulterar i en kopiös mängd tårar, rinnande näsa, illamående och andningssvårigheter. 

Sprayen vidgar även de kapillära blodkärlen i ögonen vilket kan ge en tillfällig blindhet. 

Effekterna är omedelbara och verkar mellan 30 minuter upp till en timme. Givetvis varierar 
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symtomen och effekterna lite olika på olika individer. 

 

Dödsfall 

Det finns några dokumenterande ingripanden med pepparspray där personen man ingripit 

mot har avlidit. I de flesta av dessa fall har personen varit påverkad av alkohol eller 

narkotika, därför finns det inget dokumenterat fall där man kan säga att personen dött på 

grund av pepparspray. 

På grund av sammandragningen i bronkerna i dom övre andningsvägarna finns det en risk för 

att personen får andningsstillestånd om man placerar person på mage med händerna 

fängslade på ryggen. Denna risk finns även vid ett vanligt ingripande, men risken kan öka 

om man först har sprayat personen med pepparspray eftersom den påverkar 

andningsvägarna. 

 

Kritik 

Den kritik som vi fått fram om pepparsprayen är att man tycker att det saknas tillräcklig 

forskning runt capsaicin. Man vet inte helt säkert vilka skadeverkningar ämnet ger. Istället 

tycker kritikerna att man skall använda tårgasspray, vilket det finns mycket dokumenterad 

forskning runt. 

 

3.7 Slutsats 

Den information som vi tagit del av i detta fördjupningsarbete kommer främst från 

försäljare och utövare. Detta har gjort att vi endast har kommit i kontakt med personer som 

är positivt inställda till de olika särskilda hjälpmedlen, dock så påverkar inte detta vårt 

arbete i någon större omfattning. Anledningen till att detta inte påverkar vårt 

fördjupningsarbete är på grund av att den mesta kritik rör etiken runt dessa icke dödliga 

vapen, och inte ren fakta. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Juridik 

De befintliga lagarna täcker även utnyttjandet av dessa icke dödliga vapen, därför krävs inga 

lagändringar innan man kan börja använda dessa hjälpmedel. Dock så tycker vi att det krävs 

nya FAP:ar från RPS som reglerar det praktiska användande av de särskilda hjälpmedlen. 

Att man inte behöver ändra någon lagstiftning är positivt och det förenklar införandet av 

icke dödliga vapen till svenska polisorganisationen.  

 

4.2 Våldstrappan 

När det gäller våldstrappan så ändras den givetvis eftersom fler steg tillkommer. Vi har en 

åsikt som ganska väl överensstämmer med de poliser vi samtalat med.  

Nedan presenterar vi vårt förslag till hur den nya våldstrappan kommer att se ut. 

 

1.Avvisa. 

2.Avlägsna. 

3.Pepparspray. 

4.Fysiskt våld. 

5.Taser. 

6.Batong. 

7.Beanbag. 

8.Pistol. 

 

Givetvis måste man göra en bedömning inför varje situation. Vid vissa situationer kanske 

man måste hoppa över vissa steg i trappan för att möta hotbilden på bästa sätt. På det här 

viset är det även idag, men genom den nya trappan får man fler steg att välja mellan vilket 

kräver ytterligare insikt. I och med att vi för in fler trappsteg krävs det att samtliga poliser 

får en förnyad utbildning på den nya våldstrappan. Även om den nya våldstrappan kräver 

utbildning och sätter polismannen i en mer komplicerad situation eftersom polismannen får 

fler valmöjligheter, så tror vi ändå att man i slutändan vinner på det eftersom man kan 

bemöta situationen med mer likvärdigt våld. Som ex kan nämnas att om en polis i dagsläget 
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möter en knivbeväpnad man så har han bara pistolen att ta till, vilket i värsta fall kan leda 

till dödsskjutning. Med de nya särskilda hjälpmedlen kan man välja ett annat trappsteg ex 

tasern vilket leder till att inga skador uppstår. 

 

4.3 Beanbag 

Vi har tidigare nämnt att det varit svårt att få tag på fakta kring beanbag. Men vi tycker 

ändå att vi bildat oss en relativt bra uppfattning kring beanbag. 

Enligt oss är beanbag det hjälpmedel som är det mest våldsamma hjälpmedlet, både fysiskt 

och etiskt, utav de tre som vi skrivit om. Det känns lite väl provocerande att oskadliggöra 

en person som ska omhändertas genom att använda ett gevär, man kan fundera över hur 

allmänheten ser på det.  

Det kan dock finnas situationer där beanbag kan vara ett alldeles bra komplement till 

polisens standard utrustning. Sådana situationer kan exempelvis vara som den i Göteborg 

under EU-toppmötet. Ett annat exempel är när man ska omhänderta en våldsam psykiskt 

sjuk person som även är beväpnad. Trots allt så tillfogar inte beanbag lika stor kroppsskada 

som polisens skjutvapen gör, om det inte skulle bli en direkt träff på exempelvis 

struphuvudet.  

Därför blir vår slutsats gällande beanbag att det skulle kunna användas i väldigt extrema 

situationer, men inte bland stora folksamlingar p g a provokationsrisken. 

 

4.4 Taser 

Under arbetets gång har vi kommit fram till den slutsatsen att taser är ett mycket lämpligt 

hjälpmedel för polismannen på fältet. Tasern kan avvärja många obehagliga situationer utan 

för den delen skada angriparen såväl som polismannen. Ytterligare en fördel med tasern är 

att den har en räckvidd på 7 meter, så polismannen behöver inte gå in i närkamp mot 

personen som skall omhändertas. 

En nödvändighet för att införa Taser som ett alternativt vapen hos svenska polisen är att 

poliserna inom användandet är väl utbildade i hjärt- och lungräddning. Det ska även gå att 

ombesörja ambulanstransport om den beskjutna personen visar tecken på cirkulation- och 

andningsstillestånd. 
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4.5 Pepparspray 

Pepparspray har som vi redan skrivit använts i vissa myndigheter med gott resultat. De 

poliser som använt pepparspray är positiva till den och vi kan inte mer än att hålla med. 

Det som vi har kommit fram till under arbetet har lärt oss att pepparspray är ett humanitärt 

hjälpmedel eftersom det inte på något sätt skador personen. Det som händer är att det 

svider i ögon och luftvägar, men det avtar efter en stund.  

En negativ del när det gäller pepparspray är att det har en begränsad effekt när det gäller 

narkotikapåverkade personer, trots allt så är en stor del av polisens klienter 

narkotikapåverkade. 

En annan negativ sak med pepparspray är att även poliser kan bli påverkade när 

pepparspray sprutas ut i trånga utrymmen, sprayen gör inte skillnad på vän eller fiende. 

Sprayen är även vindpåverkad det vill säga att sprayen kan ändra riktning vid stark vind. 

Dessa få negativa saker övervägs av de positiva egenskaperna, att lättare omhänderta en 

person utan att varken polisen eller den omhändertagne skadas. 

 

4.6 Vår slutsats 

Vår sammanfattade uppfattning om dessa icke dödliga vapen är att pepparsprayen och 

tasern skulle vara ett mycket bra komplement till polisens utrustning. Båda dessa vapen 

underlättar vid de tillfällen då polisen skall omhänderta personer som beväpnat sig med 

kniv, påk, yxa eller andra närstridsvapen, samt personer som är våldsamma. Vid dessa 

tillfällen kan polismannen välja att använda något av dessa särskilda hjälpmedel för att på 

avstånd ”slå ut” personen innan man går fram och gör omhändertagandet. Då kan man 

undvika brottningsmatcher där poliserna eller den som skall omhändertas skadar sig. 

 

Vi tycker inte att man skall förse alla polisen med både taser och pepparspray. Istället skall 

man förse polismannen med en av dessa särskilda hjälpmedel. Sedan kan patrullen med 

fördel utrustas med ett av vardera hjälpmedel, då kan patrullen välja vilket av hjälpmedlen 

de vill utnyttja för att lösa situationen med det våld som leder till minst skada för alla 

inblandade. Ett problem som kan uppstå om hjälpmedlen delas upp inom patrullen är om 

patrullen behöver dela på sig, då har man helt plötsligt bara ett hjälpmedel att tillgå. Det 

skulle dock bli för mycket och för tungt om varje polisman skulle bära på allt i sitt egna 
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bälte. 

 

Det bör tilläggas att ingen av de särskilda hjälpmedlen skall eller kan ersätta pistolen i en 

verklig nödsituation. Trots allt finns det undantag när det gäller personer som blir träffade 

av de olika vapnen. Exempelvis kan en narkotikapåverkad person ha så hög smärttröskel att 

han/hon inte känner av smärtan som de olika vapnen tillfogar. I sådana fall är skjutvapnet en 

nödvändighet.  

Ett annat exempel är situationer där polismannen hamnar i en eldstrid, då gör inte dessa 

särskilda hjälpmedel så mycket nytta.   
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6. Bilagor 
 

6.1 Juridiska paragrafer.  

 

RF 1:1 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

 Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 

förverkligas genom att ett representativt och parlamentariskt statskick och genom kommunal 

självstyrelse. 

 Den offentliga makten utövas under lagarna. 

 

RF 1:2  

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människornas frihet och värdighet. 

 Den enskilda människans personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att 

trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet 

och för en god levnadsmiljö.  

 Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den 

enskildas privatliv och familjeliv. 

 Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 

kultur- och samfundsliv bör främjas. 

 

RF 2:6 

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i 

annat fall än som avses i 4 och 5§§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 

försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 

meddelande. 

 

RF 2:12 

De fri och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8§§ och i 11 § andra stycket får, i den 

utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de 

begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I 

samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som 

anges  i 14 § första stycket andra meningen. 

 Begränsningar som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt 

att den utgör ett hot mot den mot fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. 

Begränsning får ej göras enbart på grund av politiks, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning. 

 Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller upphävande av sådan 

lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i 

minst tolv månader frän det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i 

riksdagens kammare. Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem 

sjättedelar av de röstande förenar sig om beslutet. 



 Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller 

ej heller förslag till lag som enbart angår 

1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av 

tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn till intresse som angives i 2 kap. 2 § 

tryckfrihetsförordningen 

2. husrannsakan eller liknande intrång eller 

3. frihetsstraff som påföljd för vis gärning. 

 Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida tredje stycket är 

tillämpligt i fråga om visst lagförslag. 

 

BrB 24:1 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. 

 Rätt till nödvärn föreligger mot 

 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning. 

 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller         

 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

 

BrB 24:4 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör 

brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och 

omständigheterna i övrigt är oförsvarligt. 

 Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse. 

 

PL 8 

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

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

åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den 

form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheterna som avses i 2 

kap. Regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

 

PL 10 

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 

 1. han möts med våld eller hot om våld, 

 2. någon som skall häktas, anhållas eller med laga stöd berövas friheten försöker undkomma 

eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande 

 3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller 

värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, 

 4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller 

utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 

liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan 

husrannsakan som avses i rättegångsbalken,  

 5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller transportmedel, 



 6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller 

utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller 

liknade åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändigt för den allmänna ordningens eller 

säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. 

I fall som avses u första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen 

eller den som han biträder möts av våld. 

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. Brottsbalken. 
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