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 Sammanfattning 

  

Polisens våldsanvändning är ständigt debatterad i media. Därför är syftet med vårt 

arbete att skapa förståelse för de alternativ som finns till den svenska polisens 

beväpning. Arbetet syftar till att visa den lagstiftning som i huvudsak reglerar 

polisens vålds och vapenanvändning och ge en förklaring till hur dessa lagar är 

tänkta att tolkas och användas. Arbetet visar också principer en polisman måste ta 

ställning till i situationer som innebär eller kan innebära våldsanvändning av något 

slag. 

Vidare syftar arbetet till att klargöra vad som styr polisens användande av vapen 

och om avsaknaden av skjutvapen som vid normal tjänsteutövning råder för den 

norska polisen också skulle kunna vara ett alternativ för svensk polis. 

I arbetet berättar vi om de vapen en polis bär med sig under normal 

tjänsteutövning och en del av de förstärkningsvapen som den svenska 

patrullerande polisen har tillgång till eller så småningom kommer att få tillgång 

till. Under samma avsnitt skriver vi om hur dessa vapen är tänkta att användas.  

Sist behandlar arbetet Knutsson och Strypes forskning kring polisens 

vapenanvändning och om svensk polis skall vara utrustade med tjänstevapen under 

normaltjänsteutövning.  

Vi har kommit fram till att det är många lagar, förordningar och föreskrifter, såväl 

som principer och etiska/moraliska aspekter att ta hänsyn till innan en polis verkar 

mot någon med våld. Svårast av allt blir våldsanvändningen i förhållandet till 

skjutkungörelsen som på ett svårtolkat sätt ger en polisman rätt att i vissa lägen 

verka med sitt skjutvapen.  

I Norge finns inte samma problem, där bär polisen inte skjutvapen vid normal 

tjänsteutövning. Ett koncept som fungerar väl i Norge men som via en 

enkätundersökning bland 800 polisanställda i Sverige visar att en liknande reform 

antagligen skulle bli svårgenomförd. 87 % av dem som besvarade enkäten svarade 

att polisen även fortsättningsvis ska vara beväpnad under normal tjänsteutövning. 
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Kommentarerna som presenteras i arbetet som ska representera ett tvärsnitt av de 

svarandes åsikter visar också tydligt ett kraftigt motstånd till en svensk avväpning. 

Detta ligger också till grund för den viktigaste slutsatsen i vårt arbete, svensk polis 

ska även i fortsättningen vara beväpnad. Att avväpna svensk polis skulle säkert 

vara möjlig, men med det motstånd och den långa traditionen av beväpning skulle 

övergångsperioden antagligen bli mycket problematisk. Man kan bara spekulera i 

följderna men troligt är att många poliser skulle tveka att gå in i vissa situationer 

utan den säkerhet och den sista utvägen som skjutvapnet ger dem.    

  Detta arbete är baserat på en litteraturstudie gjord på böcker som finns som 

läroböcker på polisutbildningen i Umeå och ett arbete av Knutsson och Strype 

(Polisens bruk av vapen 2002) som bland annat gör en jämförelse mellan Sverige 

och Norge i frågan om vapenlöshet (skjutvapen) vid normal tjänsteutövning. 

Utöver detta baseras arbetet på en enkätundersökning gjord av tidningen Svensk 

Polis. 
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Abstract 

 

Svensk polis är utrustad med en mängd olika vapen för att dels kunna ge 

samhället skydd och upprätthålla den demokratiska ordningen, dels för att skydda 

sig själv. Vilka är då dessa vapen som polisen till dagligdags är utrustad med och 

hur ska de användas i förhållande till dagens lagstiftning? 

Vidare vill vi undersöka om svensk polis överhuvudtaget ska vara utrustade med 

skjutvapen genom att göra en jämförelse med polisen i Norge där personal i yttre 

tjänst normalt inte är utrustade med skjutvapen.   

 
Förkortningar 

 
BrB  Brottsbalken (1962:700) 

FAP                                       Föreskrifter och allmänna råd  för polisväsendet 

JO                   Justitieombudsmannen/Justitieombudsmännens 

ämbetsberättelse    
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning  

PL  Polislagen (1984:387, omtryckt i SFS 1998:1555) 

Prop  Proposition 

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

RF  Regeringsformen 

RPSFS  Rikspolisstyrelsens författningssamling 

SFS  Svensk författningssamling 

Skjutkungörelsen Kungörelsen (1969:84, omtryckt i SFS 1999:736) om 

användande av skjutvapen i polistjänsten 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1  Inledning 

Ett ämne som ständigt debatteras och skrivs om är polisens agerande i 

våldssituationer. Oavsett om agerandet har skett med eller utan vapen från 

polisens sida så är det något som berör många. Om man följer media under en 

tid så får man en känsla av att det är få personer som är insatta i polisens 

verksamhet vilket leder till många förutfattade meningar och en tro om att 

polisen  brukar våld oftare och använder sina vapen mer än tidigare. 

I tidningar kan man ofta läsa om polisens våldsanvändning och om polisen 

verkligen ska få använda vapen i sitt yrke, om det krävs i tjänsten samt om 

svenska polisen verkligen behöver just de vapen som de använder sig av idag.  

Svenska polisen jämförs med bl.a. den norska polisen eftersom man i Norge har 

bestämt att polisen inte ska bära tjänstevapen under normal tjänsteutövning. Vid 

samma förutsättningar då svensk polis använder vapen så finns vapen att 

utkvittera för den norska polisen efter att ha fått beslut av behörigt befäl. 

Kanske detta är lösningen även för svensk polis? Med vårt arbete vill vi ge 

insikt i vilka vapen den vanliga polisen på gatan är utrustad med och vart han 

har sitt stöd gällande våldsanvändning. Även när och hur det är tänkt att polisen 

ska använda sina vapen och om svensk polis överhuvudtaget ska ha skjutvapen 

vid normal tjänsteutövning.  

 

1.1  Bakgrund 

Polisen och polisens våldsanvändning är ju alltid ett hett debattämne såväl i 

media som för gemene man. Därför ville vi titta på vad som reglerar vårt 

agerande och framförallt om det är så självklart att svensk polis ska ha 

tjänstevapen (skjutvapen).  

 

 

 

 



 

 

1.2  Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa förståelse för de alternativ som finns till den 

svenska polisens beväpning. Vidare vill vi fördjupa oss i de lagar och regler 

som styr polisens användande av vapen, och våld i övrigt och hur det är tänkt 

att dessa lagar och regler ska tolkas. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka vapen är en svensk polis utrustad med under normal tjänsteutövning? 

 Vilka lagar och regler styr vapenanvändningen? 

 I vilka situationer kan det bli aktuellt att använda något/några av dessa vapen? 

Ska svensk polis vara utrustad med skjutvapen under normal tjänsteutövning? 

Är svensk polis mer benägen att använda sitt tjänstevapen än sina norska 

kollegor? Hur löser den norska polisen, utan sina tjänstevapen, de skarpa 

situationer som de hamnar i? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att studera de vapen som är vanligast förekommande hos svensk 

polis, det vill säga den vapenutrustning som ses som standardutrustning och en 

del av de vapen som prövas ute på myndigheterna. 

Detta innefattar tjänstevapnet , ASP- batongen, pepparsprayen och elpistolen, 

som inte ännu är godkänd men som troligtvis kommer att tas i bruk inom en 

överskådlig framtid. 

Gällande frågan om svensk polis överhuvudtaget ska bära skjutvapen under 

normal tjänsteutövning så avgränsar vi oss geografiskt till att jämföra svensk 

polis med den norska polisen. Vi fann det ganska självklart att jämföra Sverige 

med Norge i vårt arbete eftersom det finns så mycket som överensstämmer i 

kultur och levnadssätt mellan länderna. För att ta några exempel så t.ex.  

• Vi har en historia som är gemensam i stora delar. 

• Ett språk som är ganska gemensamt. 

• Ungefär samma levnadsstandard. 

• Liknande socialt skyddsnät med i stort sett samma verksamma 

myndigheter. 

• Samma religion sedan 500 år. 



 

 

• Gemensam kultur. 

• Båda länderna är relativt glesbefolkade. 

   

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en litteraturstudie. Penetrerat lagar och förordningar, tittat på vad 

experter inom olika områden har att säga i de olika frågorna, exempelvis 

Knutsson & Strype i jämförelsen med Norge och Gösta Westerlund i frågorna 

kring befogenheten att använda vapen. Vi har också tagit del av uttalanden från 

justitieombudsmannen och enkätundersökningar gjorda av bl a tidningen 

Svensk polis och polisförbundet.  



 

 

2 Teori 

I detta kapitel behandlar vi de lagar som reglerar polisens våldsanvändning, 

bl.a. Polislagens 10§. Det finns två huvudvägar för polisens användning av våld 

– Nödvärn och laga befogenhet.  För att tolka bl.a. 10§ PL ”våldsparagrafen” 

rätt så gäller det för polisen att under ett ingripande iaktta vissa grundläggande 

och allmänna principer. 

 
2.1 Polislagen  

År 1993 kom Polisrättsutredningen med betänkandet ”Polisens rättsliga 

befogenheter”.1 Där föreslog man vissa ändringar i den rättsliga regleringen av 

polisens befogenheter. Förslagen ledde till ändrad lagstiftning 1998, då den nu 

gällande polislagen trädde i kraft. Ett antal nya paragrafer infördes, andra 

ändrades och några bestämmelser fick nya beteckningar.2 

10§ PL tillgodoser RF:s krav på lagstöd för polisens rätt och skyldighet att 

använda våld mot enskilda. En grundläggande förutsättning för all 

våldsanvändning  är att den syftar till att genomföra en tjänsteåtgärd. Det krävs 

dessutom att andra medel än våld är otillräckliga för att genomföra åtgärden. 

 
2.2 Användningen av våld:

3
  

 

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 annars 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 
                                                
1 SOU 1993:60 
2  www.localeyes.se/uppsats/uppsats.htm 
3 Polislagen (1984:387, omtryckt i SFS 1998:1555) 



 

 

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 annat transportmedel 

eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 

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 någon liknande åtgärd eller vid 

exekutiv  

Förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna 

ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte 

kan genomföras utan våld. 

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

polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. Om rätt att i vissa 

fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken4 

 

2.3 Nödvärn 

 

 Utöver rätten att använda våld enligt 10§ PL så har polisen naturligtvis rätt att 

använda våld enligt bestämmelserna om nödvärn, laga befogenhet och nöd 

enligt 24kap BrB.  

 Om det föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman 

använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller 

annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld. 

 

 

 

 

 

                                                
4 Sveriges Lagar 2004. Polislagen. 



 

 

Nöd och nödvärn utmärks av att situationen är sådan att gärningen går straffri 

om det är vad som det erfordras för att skydda eller rädda något.5 

 

24 kap. 1 § BrB ”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 oförsvarlig”. 

 

Det finns en stor skillnad mellan PL:s regler om rätten att bruka våld och 

bestämmelserna om nödvärn. 10§ PL avser användandet av våld som med 

hänsyn till omständigheterna är försvarligt, medan BrB:s regler om nödvärn 

omfattar våld som inte är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara en tjänsteplikt 

för en polis att använda det våld som är försvarligt, men det kan aldrig vara en 

tjänsteplikt för honom att bruka allt våld som inte är uppenbart oförsvarligt.6 En 

polisman i en nödvärnssituation får använda skjutvapen för att avvärja svårare 

våld mot polismannen själv eller annan Även hot som innebär trängande fara 

för sådant våld.7 

 

I 10§ p3 PL står det att polisman får använda våld om det är fråga om att 

avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull 

egendom eller för omfattande skada i miljön, 

Polisens befogenhet att bruka våld är här inte beroende av om han möts av våld 

eller hot om våld eller motstånd. Det förutsätts att det är frågan om en pågående 

eller en överhängande gärning eller fara. För befogenheten att använda våld 

enligt denna punkt krävs inte att polismannen själv möts av motstånd. Det är 

nämligen en tjänsteplikt för polisen att också i andra fall omedelbart försöka 

avstyra mycket allvarliga och överhängande brottsliga handlingar, t.ex. när 

någon hotar annan med ett livsfarligt vapen. 8 

Punkten utgör en komplettering till nödvärnsbestämmelsen med motiveringen 

att polisen har en generell skyldighet att söka avvärja brott även i andra fall än 

sådana som avses med nödvärnsbestämmelsen.9 

                                                
5 Brottsbalken en kommentar del II 
6 Westerlund, Ordningsstörande brott s34, Brott & Påföljder s.60 
7 1§ Skjutkungörelse 
8 Polislagen En kommentar sid.75 
9 Brottsbalken En kommentar Del II 24kap 



 

 

 

2.3.1 Nödvärnssituationer 

  

Boken Polisens vapenanvändning av Gösta Westerlund syftar till att förklara 

polisens rättigheter och skyldigheter att använda skjutvapen. Boken tar upp 

följande exempel av nödvärnssituationer:
 10

 

 

Man kan tänka sig att det finns fem olika typer av nödvärnssituationer. Polis 

eller annan kan mötas av:  

 

1. Befarad beväpnad person.  

2. Person med skjutvapen 

3. Hot med kniv eller annat farligt tillhygge 

4. Angrepp med kniv eller annat farligt tillhygge 

5. Angrepp med fordon 

 

Befarad beväpnad person.  

Här avses fall då polis skjuter mot misstänkta personer som befaras ha vapen. I 

de allra flesta fallen avlossas endast varningsskott. I dessa fall blir mycket 

sällan någon polis skadad och relativt sällan någon av de misstänkta. 

Person med skjutvapen.  

Situationer där skjutvapen förekommer inträffar, enligt Knutsson och Strype, ca 

fem gånger per år. Det är sällsynt med fall där skottlossning sker. Men i de 

situationer där skottlossning uppstår avlossas skotten på långt avstånd (ca20m). 

I sex procent av fallen skadades poliser, Vid drygt var tredje situation skadades 

den misstänkte. 

 

Hot med kniv eller annat farligt tillhygge.  

I dessa fall avlossade polisen varningsskott i 56 procent av fallen. Misstänkta 

skadades i en dryg tredjedel av dessa fall. 

Angrepp med kniv eller annat farligt tillhygge.  

                                                
10 Polisens vapenanvändning 



 

 

Detta uppskattas som den farligaste situationen. Drygt 70 procent av de 

misstänkta och 15 procent av poliserna blev skadade. Händelserna sker i stor 

utsträckning inomhus. Många av fallen kännetecknas av att poliserna omgående 

sköt verkanseld på extremt kort håll. 

Angrepp med fordon.  

I dessa fall har de misstänkta försökt skada poliserna genom att köra på dem. 

Poliserna skjuter i dessa fall omgående verkanseld på mycket kort håll. De 

riktar därvid skotten mot fordonets hjul, för det mesta mot ett framhjul. 

 

2.4 Grundläggande principer
11

 

För att ett polisingripande mot en enskild skall vara rättsenligt enligt PL fordras 

att det är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. 

Det gäller för polisen att under ett ingripande iaktta vissa grundläggande och 

allmänna principer. 

1. legalitetsprincipen 

2. likhetsprincipen 

3. objektivitetsprincipen 

4. behovsprincipen 

5. proportionalitetsprincipen.12 

 

2.4.1 Legalitetsprincipen 

  

För polisen betyder det att alla ingripanden alltid ska ske i enlighet med lagar 

och andra författningar. En polisman får inte tillämpa en lagregel på ett sådant 

sätt att han eller hon i praktiken utvidgar tillämpningsområdet utöver vad som 

följer av lagtext och förarbeten. Rättssäkerheten måste alltid komma i första 

hand. 

 

 

2.4.2 Likhetsprincipen 

  
                                                
11 Ordningsstörande brott s.29 
12 Polisens vapenanvändning s. 12 



 

 

Polisen i sitt arbete ska visa respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet. Även om det i praktiken aldrig 

existerar två helt identiska händelser, är det viktigt att polisen är konsekvent i 

sina ingripanden och så långt som möjligt gör samma bedömningar i likartade 

situationer. 

 

2.4.3 Objektivitetsprincipen 

 

Den innebär att polisen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta saklighet och opartiskhet. En polisman får inte på ett godtyckligt sätt 

gynna eller missgynna någon, eller ta hänsyn till ovidkommande intressen eller 

synpunkter. 

 

2.4.4     Behovsprincipen 

 

En grundförutsättning för polisens rätt att använda våld och skjutvapen vid ett 

ingripande är att andra mildare tvångsåtgärder bedöms som otillräckliga. Det är 

innebörden av behovsprincipen, såsom den kommer till uttryck i 8 § PL. 

Skjutvapen måste betraktas som den yttersta utvägen, och får endast tillgripas i 

den mån andra medel inte anses leda fram till önskvärd effekt. 

 

 

 

 

 

2.4.5 Proportionalitetsprincipen 

 

Proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i 8 § PL, där det står att en 

polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall ingripa på ett sätt som är 

försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter.13 

 

                                                
13 www.localeyes.se/uppsats/uppsats.htm 



 

 

 

3 Polisens beväpning idag  

 

Generellt gäller att våld från polisens sida måste ha stöd i polislagen eller 

brottsbalkens 24 kapitel om nödvärn. 

Får våld inte användas, får självklart inte heller vapen användas. 

En polis ska alltid försöka hitta andra utvägar än våld för att lösa en uppgift, 

men ibland är våld oundvikligt. Då kan sista möjligheten vara att använda ett 

vapen. 

 

Polissabeln infördes år 1890 som sedan försvann ur polisutrustningsreglementet 

1964 i samband med förstatligandet av polisen.  

1905 skulle den detektiva polisen i Stockholm vid tjänstgöring vara försedd 

med ”skarpladdad revolver”. I februari 1927 försågs den nya polisposten 

utanför Riksbanken med pistol.14   Idag bär ordningspolisen tjänstevapnet Sig 

Sauer och en expanderbar batong (ASP). Pepparspray är ett vapen som har 

börjat användas ute på polismyndigheterna men än så länge är väntetiden lång 

på att få utbildning på denna.  

Elpistol är ett vapen som vi har valt att behandla i detta kapitel eftersom 

intresset är stort även om det inte finns några beslut om att köpa in vapnet till 

polismyndigheterna. 

Eventuellt köp av elpistolen blir aktuellt först senare.   

Sen återstår ju frågan om var polisen skall bära elpistolen. I bältet hänger redan 

vapen, batong och på en del även pepparsprayen. 

 

 

3.1 Skjutkungörelsen 

3.1.1 Handhavande av tjänstevapnet 

 

I samband med att polisen blev förstatligad 1965, utfärdade Rikspolisstyrelsen 

en föreskrift om att poliser i yttre tjänst ska vara utrustade med skjutvapen. 

                                                
14 Polishistoria. www.polisen.se 



 

 

Det bör dock betonas att de här anvisningarna inte är att betrakta som lag. 

Anvisningarna har en mer instruktiv och administrativ funktion. 

En polis skall under tjänstgöring bära det eller de skjutvapen som har tilldelats 

honom eller henne.15 En polisman ska hantera tjänstevapnet så att inte vådaskott 

kan avlossas eller att säkerheten i övrigt äventyras. Vapnet ska handhas på ett 

sådant sätt att inte obehöriga kan komma åt det eller att det på något annat sätt 

förloras.16 

När ett skjutvapen bärs får det inte vara laddat (patron får inte vara införd i 

patronläget) och hanen får inte vara spänd. Ett skjutvapen med säkringsfunktion 

skall vara säkrat. En pistol ska bäras i pistolhölstret.  

När förhållandena kräver höjd beredskap får ett skjutvapen dock bäras i handen, 

laddas och osäkras. Med hänsyn till risken för vådaskott får avtryckarfingret 

inte läggas an mot avtryckaren och hanen får inte hållas spänd förrän 

skottlossning bedöms vara omedelbart förestående.17  

Innan en polis använder ett skjutvapen skall polisen, om det inte framstår som 

olämpligt eller verkningslöst, klart ge till känna att han eller hon är polis och 

har för avsikt att skjuta. 

Innan skott avlossas skall polisen, om det är möjligt, ha kontroll över 

skottfältet. Varningsskott skall om möjligt riktas så att skada inte uppstår. 

Skjutning från eller mot ett fortskaffningsmedel i rörelse skall i det längsta 

undvikas och särskild försiktighet iakttas.18 

Av skjutkungörelsen framgår det inte under vilka omständigheter en polisman 

får ta fram sitt tjänstevapen och höja beredskapen. I RPS föreskrifter sägs 

endast att så får ske då förhållandena kräver det, mer förklaras inte. En fråga av 

praktisk betydelse är när en polis får skjuta mot en annan människa och, kanske 

viktigast, när han eller hon inte får skjuta.19  

JO har dock behandlat frågan i flera ärenden20, och enligt dem så måste det 

föreligga någon påtaglig omständighet i det enskilda fallet för att polismannen i 

förväg skall bedöma risken som så mycket större än vanligt att det är motiverat 

                                                
15 RPSFS 2001:1 FAP 104-2 9§ 
16 RPSFS 2001:1 FAP 104-2 15§  
17RPSFS 2001:1FAP 104-2  16§  
18 RPSFS 2001:1FAP 104-2 20§ 
19 Tidningen Svensk polis 2004.10.08 
20 ex. JO 1981/82 s100, JO 1982/83 s107, JO 1983/84 s98. 



 

 

att använda vapen.2122 Domstolarna är inte skyldiga att beakta reglerna i 

författningssamlingen när en polis står åtalad, men ett ingripande som gjorts i 

enlighet med instruktionerna kan leda till att ansvar för uppsåtligt brott inte kan 

utdömas. 

3.1.2 Nödvärn 

Även i fråga om nödvärn ger skjutkungörelsen en polis rätt att skjuta endast i 

vissa särskilt kvalificerade fall. Andra medel av våld måste vara otillräckliga. 

Våldet kan bestå av till exempel kroppsligt våld, batongslag, vägspärr, tårgas, 

vattenbesprutning och/eller andra tillåtna hjälpmedel.23 Slutligen måste det vara 

försvarligt att uppgiften genomförs med våld. Enligt kungörelsen har en polis 

rätt att skjuta vid angrepp på person enbart för att avvärja svårare våld eller hot 

som innebär trängande fara för sådant våld. En lösning kunde vara att i lag 

reglera polisers rätt att bruka skjutvapen. Lagstiftaren kunde helt enkelt skriva 

in en regel i polislagen som kan kombineras med den laga befogenheten, på 

samma sätt som den numera lagreglerade rätten att använda fängsel.24 

 1 § Föreligger det rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman    

använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen 

 själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld. 

 

3.2 Utbildning på tjänstevapnet 

3.2.1 Polisskolan/Polisutbildningen 

 

Studenterna vid de svenska polishögskolorna introduceras i grundläggande 

kunskaper om säkerhet, vapenhantering och påbörjande av färdighetsträning 

med vapen. I simulator ges studenterna möjlighet att agera i verklighetstrogna 

situationer där de måste bedöma situationer, fatta beslut, agera och motivera 

vilket lagstöd de använder. Här behandlas även stress, perceptionsstörningar, 

konflikthantering och mental förberedelse. Genom teoretiska genomgångar 

varvat med simulatorträning och praktiska övningar skapas förståelse för vilka 

                                                
21 JO 1983/84 s98 
22 Westerlund. Polisens vapenanvändning s49. 
23 Sjöholm sid. 267 
24 Tidningen svensk polis 2004.10.08 



 

 

krav som måste vara uppfyllda för att kunna klara av de stressfyllda och svåra 

situationer som en polis kan ställas inför. Här tränas bedömningar och beslut i 

taktiska situationer för att utveckla förmåga att i extremt hotfulla situationer 

kunna hantera sina känslor och färdigheter.25 

 

3.2.2 Polismyndigheten 

 

För att få bära skjutvapen krävs det nu att alla polismän varje år avlägger ett 

godkänt kompetensprov. Om det förflutit mer än arton månader sedan ett 

sådant kompetensprov avlagts återtas vapnet.26 Inom poliskåren finns det ett 

stort antal poliser som sällan har tränat och aldrig har använt sitt tjänstevapen. 

”I nuläget finns många poliser som inte borde bära vapen eftersom nödvändig 

träning inte utförts.  

I dagsläget lägger arbetsgivaren över ett för stort ansvar på den enskilde 

polismannen vad det gäller att öva vapenhanteringen.27 

 

3.3 Batong 

 

 

3.3.1 Utbildning och handhavande av batong 

 

I polisskolan får eleverna redan i andra terminen göra sig bekanta med 

batongen, detta för att lära sig respektera den och tidigt förstå konsekvenserna 

                                                
25 http://www.polis.umu.se/utbildning/studieguide/StudiegV05/vapenochtaktik.pdf 
26 10-12§§ 
27 Tidningen svensk polis 2002.04.12 



 

 

av felaktigt hanterande av den. Detta vapen är det mest använda inom polisen 

och ger väldigt god effekt, även i förebyggande syfte. 

En polismyndighet får tillåta en polis att bära expanderbar batong i tjänsten 

om han eller hon har behov av detta och har genomgått en godkänd utbildning 

i handhavande  

av batongen.28 Endast en expanderbar batong som är godkänd av RPS får 

bäras i tjänsten. 

 

3.4 Pepparspray: 

 

Pepparspray är en behållare innehållande en vätska som består av ett 

pepparextrakt. Med hjälp av drivgas kan den sprutas ut i form av en 

koncentrerad stråle i avsikt att reta ögonen på och tillfälligt förblinda den mot 

vilken strålen riktas. Pepparspray är ett föremål som till verkan och ändamål 

är jämförlig med tårgasanordningar och omfattas av vapenlagstiftningen.29 

 

3.4.1 Utbildning och handhavande av pepparsprayen  

 

Pepparsprayen är ett vapen och användandet ska ske med hänsyn tagen till den 

smärta och det obehag som åtgärden innebär för den som utsätts för sprayen.  

En polis skall under tjänstgöring bära den pepparspray som han/hon tilldelats, 

med vissa undantag som t.ex. inre tjänst. 

Behållaren ska bäras i hölstret liksom tjänstevapnet.  

                                                
28 FAP 200-7 1§ 
29 FAP 104-4 2§ 



 

 

Införande av pepparspray är en del av ett långsiktigt arbete för att minska 

våldsnivån i polisarbetet. Syftet är att minska användningen av skjutvapen, 

höja säkerheten för tredje man vid ingripanden och få färre skador på 

gärningsmän och poliser. Positiva försöksresultat visar också på mindre våld 

vid ingripanden.  

Polisens tjänstevapen används i genomsnitt 30-40 gånger om året. Försöken 

med pepparspray har lett till mindre våld och färre skottillfällen. De poliser 

som använt sprayen uppger att de känner sig tryggare. Nackdelen är att i 

ungefär en tredjedel av fallen har någon av poliserna som varit med vid 

ingripandet fått pepparspray på sig. Därför är det viktigt att poliserna utbildas 

och poliserna måste själva prova på att bli utsatta för sprayen för att få 

använda den. En dusch mot ögonen ingår i utbildningen. 

 

 

 

 

 

3.4.2 Följder av användandet 

 

Pepparsprayen irriterar främst ögon och luftvägar. Besvären man kan få utöver 

de önskade är astmatiska problem, hyperventilation och blodtrycksfall.  

Om man har längre kontakt med pepparsprayen blir skadorna mycket värre, 

särskilt om man använder kontaktlinser. Om sprayen fångas under dessa kan 

det uppstå mycket allvarliga skador på ögat. 

Från USA kommer flera rapporter om allvarliga skador och dödsfall.  

Den typ av pepparspray som används i USA kallas ofta för OC. Det är en 

förkortning för oleoresin capsicum, ett extrakt som framställs ur torkade och 

malda chilifrukter. En del forskare menar att det är brist på tillräcklig 

forskning om gifternas effekt, och jämför med tårgas där utförlig forskning 

redan finns. Därför kan det vara ett problem att pepparsprayen blir ett allt 

vanligare vapen hos polisen runt om i världen.  

Samtidigt som allt fler länder visar intresse för pepparsprayen har över 70 

länder bannlyst användandet av den här typen av kemiska vapen. Pepparspray 



 

 

är klassificerat som kemiskt stridsmedel, och får därför inte användas i 

militära sammanhang. I polisiära insatser är det dock fortfarande tillåtet.  

 

3.5 Elpistol (Taser) 

 

Förenklat sagt fungerar pistolen så att man avfyrar två elektroder. I spetsen på 

elektroderna sitter två sylvassa nålar på 1,5-2 centimeter. Det spelar ingen roll 

om de penetrerar huden eller fastnar i kläderna. Men om den ena av de två 

elektroderna missar målet är effekten lika med noll. Elstöten förlamar 

signalerna mellan hjärnan och muskulaturen. Människan är totalt ur spel. 

Elstöten varar fem sekunder och stänger sedan av sig själv. Elpistolen är 

effektiv och ett bra alternativ till batongen, men elpistolen har sina nackdelar. 

Bärvidden får inte vara längre än fem meter och skytten ska inte tveka. Man 

har bara ett enda skott. Som sikte fungerar en laserstråle. I Elpistolen är det 

fråga om 50 000 volt, det vill säga 26 watt och för polisen gäller det att sikta 

mitt på kroppen.  

 

Meningen är att någon uniformsklädd polispatrull ska prova pistolen i 

praktiken. Man räknar med att den är mest lämpad i situationer där polisen ska 

hantera våld i hemmet. I Sverige är man i samma fas som i Finland. Elpistolen 

Taser tillverkas i USA och samma företag levererar också patronerna. Om 

Finland, Sverige och Norge väljer att ta i bruk elpistolen är det meningen att 

samköra beställningen för att få ner priserna. På Rikspolisstyrelsen säger 

poliskommissarie Roger Alvefuhr att all utrustning som innebär våld mot 

person först ska granskas. Personligen är han övertygad om att elpistolen är ett 

bra vapen. I USA och Kanada har man klarat kvalificerade ingripanden med 

elpistolen, säger Alvefuhr.  

Som en fortsättning på arbetet med att minska våldsnivån planerar 

Rikspolisstyrelsen att under året genomföra fältförsök med elpistol. Den är 

inte tänkt att ingå i utrustningen för varje polis, som pepparsprayen, utan ska 

användas i speciella situationer. 

 

3.5.1 Följder av användandet 



 

 

 

I både Sverige och Finland håller man på att sammanställa medicinska 

rapporter om pistolens effekt på människan. Enligt Heikki Alho är dess effekt 

på en patient med pacemaker inte värre än effekten av en batong eller 

pepparsprej eftersom det oftast är stressen i en sådan situation som utlöser en 

eventuell infarkt. Elstöten förlamar signalerna mellan hjärnan och 

muskulaturen. Människan är totalt ur spel. Om nålen träffar huden orsakar den 

ett litet brännsår som läks relativt snabbt, man blir blind om nålen träffar ögat 

  

 

 

  

   

  

 

 

4 Avväpnad polis 

 

4.1 Sverige & Norge 

 

I många avseenden så har Sverige och Norge två väldigt liknande samhällen. 

Fredliga monarkiländer som befinner sig i norra Europa med få stora städer 

och stora glesbefolkade ytor varav en del är obeboeliga. Likheterna är många, 

t ex är befolkningen relativt välutbildad, ca 95 % fortsätter att utbilda sig efter 

grundskolan.  

Men det är svårt att jämföra två länder som har olika lagstiftning och, kanske 

viktigast, olika statistikföringsrutiner. Trots detta finns det, enligt Knutsson 

och Strype (Polisens bruk av skjutvapen 2002), tillräckligt stora likheter 

mellan de båda länderna för att en försiktig jämförelse låter sig göras, de 

menar att grannländernas kriminalitet ändå uppvisar ungefär samma struktur 

och utveckling. 

Båda länderna har liknade inslag av grov brottslighet: 

Dödligt våld  



 

 

Sexualbrott  

Väpnade rån mot värdetransporter och banker. 

Både Sverige och Norge har en polistäthet på ca 180 poliser/100 000 invånare. 

 I båda länderna är det mycket ovanligt en polis dödas i tjänsten. De senaste 50 

åren så har totalt 14 svenska poliser mist sina liv i tjänsten. Motsvarande siffra 

i Norge är 5st/50år. 

Intressant är också att ca en tredjedel av de tillfällen då en svensk polis 

skadats av ett vapen beror på en olycka, ett vådaskott av polisen själv eller av 

en annan polis. 

 

 

 

 

 

4.2               Vapenanvändning 

4.2.1 Tillgång till vapen 

 

När vi jämför Sverige polisiärt med vårt grannland i väst så finns en viktig 

skillnad, nämligen polisens vapenanvändning. De norska poliserna bär inte 

tjänstevapen under normal tjänsteutövning. En svensk polis i yttre tjänst har 

tillgång till vapen omedelbart och om han blir attackerad så kan ha själv 

omedelbart göra valet att skjuta i självskydd (nödvärn). Den norska polisen 

kan normalt sett få tillgång till ett vapen efter ett beslut som då naturligt 

innebär en viss tidsfördröjning. Denna tidsfördröjning beror på att beslutet att 

kvittera ut vapnet tas av behörig polischef. Denna polischef behöver självklart 

bakgrunden till det påstådda behovet vilket kräver tid att förklara.  

Plus den tid det tar att faktiskt hämta ut vapnet från stationen.   

  

4.2.2 Komplicerad arbetssituation  

 

Det är möjligt att den svenska polisen har en mer komplicerad arbetssituation 

än sina norska kollegor, eftersom det kan komma att röra sig om rättsliga 

såväl som etiska beslut under ett förlopp på bara någon eller några sekunder. 



 

 

Dessutom kan det finnas högre förväntningar på den svenska polisen att den 

ska klara av att möta hot och klara mer komplicerade situationer än sina 

norska kollegor. 

Den norske polisen har i liknande situationer endast att komma undan från 

hotet om det inte kan lösas på annat sätt. 

Detta kräver att den norska polisen måste agera med större försiktighet 

eftersom han redan innan vet att han inte kan komma att försvara sig om han 

skulle hamna i en sådan situation som i Sverige skulle ha inneburit ett 

agerande med tjänstevapen. Det finns också en klar skillnad i vilka situationer 

svensk respektive norsk polis skjuter.  

I Sverige handlar det i normalfallet om en vanlig ordningspolispatrull som 

skjuter på kort håll. I Norge handlar det oftast om insatsstyrkor som skjuter på 

längre avstånd mellan skytt och mål.  

Mellan år 1985 och 1999 inträffade i genomsnitt tre skjutincidenter per år i 

Norge. Med hänsyn till befolkningsmängden innebär det att svensk polis sköt 

nästan fem gånger så ofta som norsk. 

Relativt sett skadade svensk polis mer än fyra gånger så många personer som 

norsk. Statistiken visar också att de svenska poliserna själva löper större risk 

att skadas i samband med skjutningar än kollegerna i Norge. 

 En annan skillnad är att i Sverige ska endast incidenter där skott avfyrats 

rapporteras till central myndighet till skillnad från Norge där även de 

händelser där skjutvapen använts för att hota med ska inrapporteras.30 

   

4.3 Norskt lagstöd 

 

”Det får inte kunna råda tvivel om att polisen till vardags är obeväpnad och att 

beväpning med skjutvapen bara sker i extraordinära situationer.”31 

(Fritt översatt från den norska motsvarigheten till skjutkungörelsen 14§) De 

norska poliserna kan enligt skjutinstruktionen skjuta i princip i samma 

situationer som de svenska. Beväpning får dock, med vissa undantag, endast 

ske efter order av polischef. I praktiken blir skillnaden främst en fråga om 

tillgänglighet.  
                                                
30 Polisens bruk av skjutvapen. 
31 Fritt översatt Våpeninstruks for politiet 



 

 

 

4.4             Den norska polisens utbildning 

 

Norsk polis är dock tränad i vapenanvändning och har under sin treåriga 

polisutbildning troligen mer träning i att hantera skjutvapen än svensk polis 

med sin två och ett halvt år långa polisutbildning.32 

  

 

 

 

4.5 Framtiden 

 

- Även i fortsättningen ska svenska poliser vara beväpnade vid yttre 

tjänstgöring. Det tycker nästan nio av tio anställda inom polisen. Mot 

bakgrund av diskussionen kring en ”avväpning” av svensk polis skickade 

tidningen Svensk Polis en enkät till närmare 800 polisanställda (både polis och 

civilanställda) i Sverige, varav nästan 60 procent svarade. I enkäten ställdes 

den för många provokativa frågan: Borde svenska poliser normalt vara 

obeväpnade i tjänsten? 

10 procent svarade ja, 87 procent nej och 3 procent vet inte. Det framgår alltså 

med all önskvärd tydlighet att de allra flesta polisanställda uppfattar 

skjutvapnet som en naturlig och självklar del av utrustningen. Tilläggas bör 

också att det inte var någon större skillnad på svaren mellan poliser och 

civilanställda.  

 

För att visa ett någorlunda tvärsnitt av uppfattningen i frågan bland 

polispersonal och civilanställda kan du läsa några av kommentarerna från dem 

som svarade på enkäten:  

 

- "Beväpningen är ofta den enda tryggheten vi har. Jag arbetar i ett 

närpolisområde på landet och har inget annat att skydda mig med om jag 

                                                
32 Knutsson & Strype sid. 75 



 

 

skulle mötas av mycket svårt våld. Det är minst en halvtimmes bilväg 

innan jag kan få förstärkning! Jag och en kollega har själva överlevt därför 

att vi hann skjuta före de med skjutvapen försedda brottslingarna."  

 

- "Efter Malexander kan man fråga sig om vapnet kanske stjälper mer än det 

hjälper. Det otäcka är att poliser blir skjutna med sina egna vapen när de 

ska försvara sig." 

 

- "Jag har själv arbetat i Norge ett halvt år som polis, och jag tyckte att det 

fungerade mycket bra utan vapen. Dock tyckte jag att folk i allmänhet 

hade mera respekt för polisen i Norge än i Sverige. Jag tror att det kan bli 

svårt att ta bort vapen från svenska poliser, då vapen funnits under så lång 

tid hos svenska poliser."  

 

- "Vi har en skyldighet att kunna skydda inte bara oss själva utan även 

allmänheten. Statistiken talar aldrig om hur många människor vi lyckas 

rädda genom att inte behöva backa i alla trängda situationer."  

 

- "Den dagen någon tar ifrån mig det yttersta skyddet jag har för att kunna 

försvara mitt liv och min hälsa, den dagen kommer jag säga upp mig."33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
33 Tidningen svensk Polis 2002.04.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Diskussion 
 

Varje polis som använder skjutvapen får själv stå för följderna om 

vapenanvändningen visar sig vara otillåten. Detta är inte, i många fall, 

tillfredsställande, eftersom regleringen är vag och det endast i vissa fall går att 

skaffa sig någon vägledning genom Rikspolisstyrelsens föreskrifter. När det 

gäller rätten att skjuta i fall av laga befogenhet är reglerna i skjutkungörelsen 

både svårlästa och ogenomtänkta. Att en person har begått något av de 

allvarliga brott som anges i kungörelsen behöver ju inte betyda att personen är 

farlig vid tiden för ingripandet. Omvänt gäller att en person som har begått ett 

mindre allvarligt brott kan vara mycket farlig. Det kan även vara så att ett 

”omedelbart ingripande” inte alls är nödvändigt, nämligen om polisen kan 

ingripa vid ett senare tillfälle.  

Det finns skäl att understryka att den laga befogenheten som regel kräver att en 

polis möts av motstånd. Skjutkungörelsen tiger på den punkten. För att vara 

tydlig: om det är uppenbart att en person som ska gripas eller omhändertas 

likväl inte är farlig vid tiden för polisingripandet får polisen inte skjuta för att 

gripa eller omhänderta honom. 

”I nuläget finns många poliser som inte borde bära vapen eftersom nödvändig 

träning inte utförts.  

I dagsläget ligger det ett för stort ansvar på den enskilde polismannen vad det 

gäller att öva vapenhanteringen. Precis som kompetensproven så borde 

övningstillfällena vara obligatoriska för att få behålla vapnet. Alla 

färdigutbildade poliser borde ges samma möjlighet till kontinuerlig och 

kostnadsfri träning i vapenhantering, vilket tyvärr inte är fallet i dag. RPS regler 

för tilldelning av skjutvapen har dock sedan den 1 april 2002 blivit strängare. 

Norge har med liknade samhällsstruktur och brottslighet en avväpnad polis och 

har ganska logiskt färre skjutningar än polisen i Sverige. 

Avsaknaden av vapen kan ju faktiskt utgöra en form av skydd för den enskilde 

polismannen då dels gärningsmännen vet att polisen inte är beväpnad och 

polismannen själv värderar situationen efter det faktum att han är obeväpnad. 



 

 

I Sverige finns en lång tradition av beväpnad polis, att avväpna den samma 

skulle nog innebär ett större problem än vad bärandet av skjutvapen innebär 

idag. Man kan bara spekulera i hur denna avväpning skulle påverka polisen. Ett, 

enligt oss troligt scenario är att polisen i större utsträckning skulle tveka att gå 

in i våldsamma eller hotfulla situationer, ett agerande som skulle drabba tredje 

man. 

Detta och det faktum att polispersonalen själva är mycket negativt inställda till 

”vapenlöshet” gör att en avväpning av svensk polis känns som en drastisk 

åtgärd. 

Rent hypotetiskt skulle det ju också kunna vara så att Sverige är ett 

våldsammare land än Norge och att polisens beväpning dels behövs i större 

utsträckning för att ”lösa” situationer och dels att beväpningen har en preventiv 

effekt. Detta är ju något som inte syns i någon statistik och gör det därför svårt 

att spekulera i.  
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