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 Sammanfattning 
 

Polisens agerande styrs utifrån de regler som finns i rättegångsbalken och 

polislagen. I polislagen regleras huvudsakligen polisens rätt att använda våld vid 

tjänsteutövning, sk. laga befogenhetsvåld, men polisen har likväl som envar rätt 

att bruka våld enligt reglerna om nödvärn i brottsbalkens 24 kapitel. 

 

För att den enskilde polismannen skall förstå hur han skall förhålla sig till sin 

motpart utifrån det våld motparten använder sig av har Egerstedt med hjälp av 

våldsanvändningstrappan schematiskt beskrivit våldsanvändningen. Polisen måste 

kontinuerligt bedöma motparten som låg risk eller hög riskfall och förhålla sig 

utifrån denna bedömning enligt våldsanvändningstrappan. 

 

Den elpistol som är aktuell för tester i Sverige är ett vapen som tillverkas av det 

amerikanska företaget Taser International. 1998 påbörjade företaget ett projekt för 

att stoppa extremt aggressiva och våldsamma individer som inte påverkades av 

andra icke dödliga vapen. Resultatet av projektet blev Advanced Taser M26.  

 

Elpistolen skjuter med hjälp av komprimerat kväve iväg två pil projektiler som är 

förbundna med vapnet genom tunna kablar. Om de båda projektilerna träffar 

målet så sluts en krets och ström pulserar genom kroppen. Den höga spänningen 

slår ut hjärnans signaler till musklerna och musklerna krampar. Taser arbetar inte 

primärt med smärta för att slå ut offret. Därför är Taser effektiv även på individer 

som inte reagerar på smärta, t.ex. en drogpåverkad individ. 

 

I Sverige var polisen mellan åren 1985-1998 inblandad i 427 incidenter där 

polisen avlossat sitt tjänstevapen. Av dessa var huvuddelen nödvärnsskjutningar 

och skedde inom ett avstånd på fem meter. 
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Taser marknadsförs som ett vapen utan skadepåföljder, men det har i flera fall 

kunnat påvisas att skador uppkommit som en direkt eller indirekt följd av 

beskjutning av Taser. De direkta skador som kan uppkomma är t.ex. om en 

pilprojektil träffar i ögat. En indirekt skada som kan uppstå är om personen faller 

handlöst till marken utan att kunna ta emot sig. Personen kan då slå sig illa eller 

till och med avlida till följd av de skador som uppstår. 

 

Med tanke på de stora skaderiskerna skulle jag placera elpistolen högt i 

våldsanvändningstrappan. Trots att de direkta skadorna som kunnat påvisas inte är 

allvarliga. De största riskerna är de sekundära skadorna. 
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1  Inledning 
 

Med denna studie vill jag ta reda på vad det skulle innebära för poliser i yttre 

tjänst om elpistolen togs i bruk i Sverige. Då debatten är aktuell om polisens 

våldsanvändning kan det vara intressant att studera de eventuella positiva och 

negativa konsekvenser som bärandet av ett icke dödligt vapen som elpistolen kan 

ha. I arbetet använder jag mig av begrepp som ”mindre dödliga” och ”icke dödliga 

vapen”. Det är då lätt att ställa sig frågan om hur ett vapen kan vara mindre 

dödligt? Med begreppet mindre dödliga vapen menar jag vapen som är framtagna 

med syftet att inte orsaka så stora skador att det leder till döden, t.ex. bönpåse som 

är en typ av ammunition som skjuts med hagelgevär. Trots detta syfte med 

ammunitionen så kan det döda en person om det träffar i tex. huvudet.  

 

1.1  Bakgrund 

 

Det var under 70-talet som Taser ursprungligen utvecklades av ett företag i 

Kalifornien. Los Angeles polisen (LAPD) var den första stora myndigheten att 

introducera Tasern, och den togs i bruk där 1974. Taser är namnet på ett icke 

dödligt vapen, som med hjälp av två pil projektiler som är förbundna med vapnet, 

sänder elektriska pulsar för att slå ut offret. Man kunde i nyhetssändningar se hur 

en polisman håller i en Taser efter att han skjutit den på Rodney King i mars 

1991.1 Den marknadsförs som att ha fördelar över andra icke dödliga vapen då 

den kan användas på avstånd upp till 7 meter2 och paralyserar offret totalt. Med 

icke dödliga vapen menar jag vapen som är framtagna med syfte att tillfälligt slå 

ut eller störa en gärningsman och orsaka minimala skador som i sig ej kan vara 

dödliga. Detta kan dock ej utesluta att en gärningsman ramlar och slår i huvudet 

när han blir beskjuten av ett icke dödligt vapen. 

Detta kan jämföras med pepparspray som har en räckvidd på 3-4 meter och bara 

delvis eller inte alls stör ut offret. Även träffytan är betydligt större med elpistolen 

då den har samma effekt oavsett om den träffar foten eller armen medan 

                                                
1 http://web.amnesty.org/library/index/engamr511392004 
2 http://www.taser.com/index.htm 
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pepparspray bara ger effekt om den träffar ansiktet (ögon och slemhinnor).  

Senare har den spridits till andra delstatsmyndigheter i USA. Över 5000 polis, 

kriminalvårdande och ordningshållande myndigheter i USA använder idag taser. 

Samtidigt bekymrar sig kritikerna över det växande antalet dödsfall i samband 

med ingripande där Taser använts.3 I början av 2000 var de självskyddstekniker 

man använde sig av i Madison Police Department begränsade till 

handgemängstekniker (grepp, nedläggningar, nödvärnsvåld som sparkar och slag), 

OC spray, batong och tjänstevapnet. Myndigheten kunde identifiera flera 

egenskaper i dessa metoder. De är bl.a. beroende av att antingen orsaka smärta 

eller skada för att vara effektiva, de tillåter inte polisen att verka utan icke dödligt 

våld på långt håll. Med detta som bakgrund startade myndigheten ett program där 

man provade en rad mindre dödliga projektiler (bönpåsar till hagelgevär). Denna 

typ av våldsanvändning har en fördel mot annan traditionell våldsanvändning, 

nämligen att polisen på håll kan utöva ett icke dödligt våld. Dock har bönpåsar 

och gummikulor en sak gemensam med all annan våldsanvändning, den är 

beroende av att orsaka smärta eller skada för att verka tillfredställande.  En annan 

viktig faktor vad gäller våldsanvändning är att alla gärningsmän inte reagerar på 

smärta, t.ex. under drogpåverkan. Ett vapen som provades var Taser och i oktober 

2002 fick instruktörer på myndigheten utbildning i Taser M26. Denna fungerar 

genom att orsaka elktromuskulär störning, dvs. den elektriska våg som Tasern 

sänder imiterar hjärnans signaler till musklerna och stör ut de signaler som 

hjärnan sänder vilket orsakar att kroppens muskler kontraherar och förhindrar 

gärningsmannen att utöva frivillig kontroll över musklerna.4 I och med att 

samhällsklimatet hårdnar och våldsanvändningen i samhället ökar, ökar även våld 

och hot mot poliser i tjänst. Detta leder till att poliser tvingas att använda 

nödvärnsvåld ofta (305 skjutningar mellan åren 85-98). Dock finns inget som 

tyder på vare sig en minskning eller ökning.5  Den svenska polisen har fått ny 

utrustning under de senaste tre åren. Däribland OC-spray och en ny typ av 

ammunition (Speer gold dot) som expanderar i människokroppen vid inträngandet 

och förstör mer vävnad än den gamla (Norma SÄK) ammunitionen. Denna 

kontroversiella ammunition blev mycket kritiserad och debatterad i media. Inom 

                                                
3 http://web.amnesty.org/library/index/engamr511392004 
4 Wahl Victor, Madison Police Depatment taser report, 2005 
5 Knutsson Johannes, Strype Jon, Polishögskolan Rapport 2002:1, Polisens bruk av skjutvapen 
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polisen världen över används idag flera så kallade icke dödliga vapen. Roger 

Alvefuhr som är ansvarig för polisens beväpning säger att elpistolen skall 

fälttestas under året 2005, iallafall är det hans önskemål att det ska ske.  
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1.2 Syfte 

 

Jag vill med denna studie ta reda på om elpistolen kan ersätta dödligt våld i 

nödvärnssituationer. Andra aspekter är huruvida elpistolen förbättrar eller rent av 

försämrar arbetsmiljön. 

1.3 Frågeställningar 

 
• I vilka situationer använder sig polisen av dödligt nödvärnsvåld? 

• Hur effektiv är elpistolen? 

• Kan elpistolen förändra polisens arbetsmiljö och hur påverkas den? 

• I vilka situationer kan elpistolen ersätta tjänstevapnet? 

• Kan man dö av en chock från elpistolen? 

1.4  Avgränsningar 

 

Denna rapport är avgränsad till att främst se hur elpistolen kan ersätta polisens 

tjänstevapen Sig Sauer. Jag har inte sökt information eller statistik på användande 

av batong eller OC-spray. Därför kan jag heller inte uttala mig om elpistolen kan 

ersätta eller komplettera dessa vapen. Jag har valt att inte beröra andra icke 

dödliga vapen då ämnet är stort och tiden räcker inte till för att beröra alla dessa 

vapen. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

 

Större delen av det material jag samlat på mig är rapporter från olika myndigheter 

i USA. Även ren fakta om prestanda och statistik som dels tillverkaren har länkat 

till, men även statistik från kritiker som ifrågasätter polisens användning av 

elpistolen. Jag har även fått tillgång till en svensk rapport som berör polisens bruk 

av skjutvapen. I denna rapport har författarna sammanställt statistik på situationer 

då svensk och norsk polis varit tvungen att använda sitt skjutvapen. Genom att 

orientera mig om polisens användning av skjutvapen har jag fått en bild av i vilka 

olika situationer elpistolen hade kunnat komma till användning (jag vill dock inte 

ifrågasätta polisens val att använda dödligt våld då det i varje enskilt fall gjorts en 

subjektiv bedömning av polismannen). Jag har även studerat ”våldstrappan”6, som 

är en tankemodell för polisens våldsanvändning, för att kunna föreställa mig var i 

trappan elpistolen kan tänkas hamna. Eftersom det inte finns några studier på 

elpistolen gjorda av den svenska polismyndigheten så har jag förlitat mig på det 

som skrivits om den i de utländska rapporter jag tagit del av. Materialet har jag 

sammanställt och värderat kritiskt. Dock har jag inte gjort några egna empiriska 

studier.  

                                                
6 Egerstedt Olof, Konflikthantering och självskydd, ett utdrag ur, Rikspolisstyrelsen 1998. 
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2  Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Polisens våldsanvändning 

 

I ett rättssamhälle som Sverige är det viktigt att all myndighetsutövning regleras 

av lagar och regler, inte minst vad gäller polisens våldsanvändning. Det är viktigt 

att förstå under vilka omständigheter polisen har rätt att använda skjutvapen om 

man ska kunna göra en bedömning huruvida skjutvapnet kan ersättas av ett icke 

dödligt vapen. Polisens våldsanvändning regleras huvudsakligen i polislagen. Det 

våld som polisen använder sig av enligt denna lag kallas ”laga befogenhet”. 

Polislagen reglerar det våld polisen får använda för att genomföra en 

tjänsteåtgärd, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna i övrigt är försvarligt. Utöver laga befogenhets våldet så har 

polisen likväl som envar rätt att använda sig av våld i nödvärn i vissa 

nödsituationer som beskrivs i 24 kap Brottsbalken 7. 

 

Om det föreligger en nödvärnssituation som avses i 24 kap. 1 § brottsbalken får 

polisen använda skjutvapen för att skydda sig själv eller annan person. Med stöd 

av laga befogenhet får polisen använda skjutvapen för att gripa misstänkta, 

förhindra dem att rymma eller för att gripa rymlingar som begått vissa slag av 

särskilt grova brott om ett omedelbart ingripande är nödvändigt. Dessutom får 

polisen använda skjutvapen för att omhänderta personer som är uppenbarlig fara 

för andras liv eller hälsa pga. psykisk sjukdom eller innehav av vapen.8  

 

Innan polisen använder skjutvapen, ska han särskilt beakta risken för att 

utomstående kan skadas. Skottlossning inom område, där många människor bor 

eller vistas, ska om möjligt undvikas. Polisen ska innan skott avlossas, ge tydliga 

varningsrop, och om situationen tillåter, först avlossa varningsskott. Vid 

                                                
7 Berggren Nils-Olof, Munck Johan, Polislagen En kommenter, upplaga 4:1, Nordstedts Juridik AB, 2003, 10 §. 
8 Westerlund Gösta, Polisens vapenanvändning, Bruuns bokförlag, 2003. 
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skottlossning mot person skall eftersträvas att endast för tillfället oskadliggöra 

honom.9 

Den huvudsakliga skillnaden mellan polislagens 10 § och reglerna om nödvärn i 

24 kap brottsbalken är att i polislagen avser man sådant våld som med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt medan det i brottsbalken räcker med att våldet inte 

är uppenbart oförsvarligt. Man kan säga att gränsen mellan laga befogenhetsvåldet 

och nödvärnsvåldet är att när våldets syfte ej längre är att utföra en tjänsteåtgärd 

utan att rädda polismannen från en farlig situation, som i värsta fall kan kosta 

honom livet, så har våldet övergått till nödvärn.10 

                                                
9 Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten. 
10 Westerlund Gösta, Polisens vapenanvändning, Bruuns bokförlag, 2003. 
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2.2 Våldsanvändningstrappan 

 
Våldsanvändningstrappan beskriver schematiskt hur en polis skall förhålla sig till 

sin motpart utifrån det våld motparten använder sig av. Egerstedt menar att 

polisen måste kontinuerligt bedöma motparten som ett lågrisk eller högriskfall, 

och förhålla sig utifrån denna bedömning enligt våldsanvändningstrappan.11 

 

Egerstedt har delat in trappan i fem steg. 

• Kommunikation  

Polisen ska genom kommunikation med motparten påverka denne oavsett 

vilket våld denne brukar. 

• Milda fysiska metoder 

Polisen kan avlägsna en person genom att sätta handen på motpartens axel 

och mjukt trycka honom i önskad riktning. Detta är första steget i polisens 

våldsanvändning. 

• Kraftfulla fysiska metoder 

Tex. greppkoppling. 

• Batong – Fängsel 

Polisen kan bli tvungen att använda högre grad av våld så som slag med 

batongen eller beröva motparten sin rörelsefrihet med hjälp av handfängsel. 

• Vapen 

Som yttersta utväg, om alla andra medel är otillräckliga får polisen använda 

sitt skjutvapen. 

                                                
11 Egerstedt Olof, Konflikthantering och självskydd, ett utdrag ur, Rikspolisstyrelsen 1998. 
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2.3 Elpistolen 

 

Taser international är det företag som utvecklar och tillverkar Taser elpistoler i 

USA (samma typ som den svenska polisen skall fälttesta). 1998 påbörjade 

företaget ett projekt som kallades för Project Stelth. Projektet gick ut på att ta 

fram ett vapen för att stoppa extremt aggressiva och våldsamma individer som 

inte påverkades av andra icke dödliga vapen. Resultatet av Project Stelth blev 

Advanced Taser M26 som testades framgångsfullt på SWAT –team medlemmar i 

Arizona, som blev totalt utslagna och bemästrade med hjälp av elpistolen, utan att 

skador uppkom.12 Med hjälp av komprimerat kväve skjuter elpistolen i väg två 

små stålprojektiler som är förbundna med pistolen genom tunna kablar. Om de 

båda projektilerna träffar målet så sluts en krets och 50 000 volt med en 

strömstyrka av 2,1mA pulserar genom kroppen. Det krävs inte att projektilerna 

har en direkt hudkontakt utan det räcker att de sitter inom fem centimeter från 

huden. Taser är ett så kallat EMD (electro muscular disruption) vapen som genom 

den höga spänningen slår ut hjärnans signaler till musklerna och musklerna 

krampar. Till skillnad mot annat icke dödligt våld (batong, grepp, pepparspray) så 

arbetar inte Taser primärt med smärta för att slå ut gärningsmannen. Därför är 

Taser effektiv på individer som av olika orsaker inte reagerar på smärta, tex. en 

drogpåverkad individ.13 Taser har ett inbyggt minne som lagrar tid och datum 

varje gång vapnet avfyras. Den data som lagrats i pistolens minne kan sedan 

laddas ner på en dator och informationen ses över, t.ex. hur länge strömpulsar har 

skickats från vapnet. Varje pistol kan lagra data från 2000 avfyrningar och varje 

kvävepatron har ett individnummer. Kvävepatronerna innehåller små konfetti 

liknande pappersbitar som är tryckta med individ numret som tillhör patronen. På 

detta sätt lämnar polisen spår från sin elpistol på platsen för avfyrningen.  På så 

sätt undviks missbruk av elpistolen då varje användning blir loggad och man 

lättare kan se hur vapnet använts.14 

                                                
12 http://www.taser.com/index.htm 
13 http://www.defendor.se/ 
14 Wahl Victor, Madison Police Department taser report, 2005  
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2.4 Träffbild 

 

  

 

 
För att effektiv störa ut offret med pepparspray krävs att du träffar i ansiktet. Detta 

därför att pepparsprayen främst irriterar ögon och luftvägar. Det verksamma 

ämnet i pepparsprayen är capsaicin. Kontakt med ögon och luftvägar orsakar 

mycket tårar, rinnande näsa, illamående och andningssvårigheter. Sprayen vidgar 

även de kapillära blodkärlen i ögonen vilket kan ge tillfällig förlust av synen. 

Effekterna och symptomen varierar olika på olika individer och det finns ingen 

garanti att offret slås ut.15 

 
Som jag tidigare beskrivit räcker det att de båda pil projektilerna träffar offret för 

att uppnå effekt. Kläder är inget hinder till att sluta en krets mellan projektilerna, 

kroppen och vapnet. Du kan alltså få effekt var du än träffar på kroppen så länge 

kretsen sluts. En nackdel är dock att om du har avfyrat dina projektiler och missat 

så är det en tidsaspekt att ta hänsyn till innan du laddat om och kan skjuta igen.16 

 

                                                
15 Thuresson Thomas, Persson Daniel, Särskilda hjälpmedel som alternativ till polisens tjänst, Polisutbildningen 
Umeå 2004 
16 http://www.taser.com/index.htm 

Figure 1, Bilden visar var de olika vapen effekterna skall träffa för att effektivt 
slå ut offret. Tv. pepparspray, I mitten Taser, Th. Sig sauer. 
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För att vara säker på att uppnå stoppande verkan med tjänstevapnet Sig Sauer så 

bör du träffa i huvudet eller det centrala nervsystemet (se fig.1). Du uppnår mest 

troligt önskad effekt vid en sådan träff men konsekvenserna blir högst sannolikt 

svåra livshotande skador eller döden för offret.17 

 

3  Resultat 
 

3.1 Polisens skjutningar 

 

Att bruka sitt tjänstevapen skall göras som yttersta utväg. Mellan åren 1985-1998 

var polisen inblandad i 427 incidenter där polisen avlossat sitt tjänstevapen. Av 

dessa var huvuddelen nödvärnsskjutningar (se fig.2). Att beakta är att dessa 427 

skjutningar endast avser situationer där skott avlossats. Vilket är ett väldigt snävt 

perspektiv på  

 

 

 

 

 

 

polisens vapenanvändning, då fall där vapen använts som hot eller förtydligande 

har varit tillräckliga och skott ej avlossats ej finns med i beräkningen. 

 

I kategorin nöd ingår fall där skott avlossats för att t.ex. påkalla uppmärksamhet i 

en svår situation och i kategorin annat, fall av vådaskott som inträffat i samband 

med tjänsteingripande. Det som dominerar grunden för polisens skjutningar är 

nödvärnsfallen. Generellt så har det så gott som undantagslöst varit poliser som 

varit utsatta för våld eller hot i nödvärnssituationerna. Avståndet mellan skytt och 

                                                
17 Harding Ann, Vapenhäftet, Polisutbildningen Umeå, 2003 

 Nödvärn Laga 
befogenhet 

 

Nöd Annat 
(våda) 

 

Summa 

 

Antal 305 70 10 42 427 

 
% 71,4 16,4 2,3 9,8 100,0 

Fig 2. Grunden för skottlossning i samband med tjänsteingripanden, samtliga 
skjutincidenter 1985-1998. 
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mål varierar, grovt sett om skjutningen skett inomhus eller utomhus. Inomhus har 

medianvärdet vid skjutningarna varit att hälften av alla skjutningar skett på ett 

avstånd upp till två meters avstånd. Övriga fall av skjutningar inomhus har skett 

på ett längre avstånd. Motsvarande medianvärde utomhus är fem meter. 

Skillnaden mellan skjutningar inomhus och utomhus är att inomhus finns en 

naturlig begränsning av avståndet. Av alla incidenter ägde drygt 80 % av 

skjutningarna utomhus och ca 16 % inomhus. Öriga var från tex. polisfordon som 

i statistiken varken räknats som inomhus eller utomhus.18  

 

3.2 Skaderisk 

 

Trots att Taser marknadsförs som ett vapen utan skadepåföljder så kan vapnet 

orsaka svåra skador om projektilerna träffar på vissa delar av kroppen. Sekundära 

skador kan även uppkomma när offret kollapsar och faller till marken. 

Tillverkarens säkerhetsföreskrifter varnar för livsfara eller allvarliga skador om 

Tasern används i samband med risk för fall från hög höjd, t.ex. en hög byggnad. 

Det finns flera exempel på hur personer i USA avlidit till följd av de sekundära 

skadorna som uppkommit till följd av att de blivit beskjutna av Taser. Ett exempel 

är en man i 55 års ålder som dog efter att ha fallit med huvudet på ett betonggolv 

när han blev beskjuten. Mannen var berusad och obeväpnad och blev skjuten när 

han försökte backa in i sitt hus. Familjen ifrågasatte varför polisen ingripit med 

Taser.19 Taser kan orsaka hål i huden med brännmärken där projektilerna fastnat. 

Dessa är dock att anse som lindriga skador.  Däremot har dessa små skador 

orsakat ärr. Tillverkaren säger att den smärta som Taser orsakar är kortvarig och 

utan risk för skador, förutom de ovan nämnda riskerna. Polismän som uttalat sig i 

Amnesty Internationals rapport om Taser har beskrivit upplevelsen av att bli 

beskjuten av Taser följande: 

 
Bjornstad, som var beskjuten i 1.5 sekund som en del i sin träning, sa att ”alla 

hans muskler kontraherade och chocken var som ett finger i eluttaget flera gånger 

                                                
18 Knutsson Johannes, Strype Jon, Polishögskolan Rapport 2002:1, Polisens bruk av skjutvapen 
19 http://web.amnesty.org/library/index/engamr511392004 
 



Elpistolen  2005-05-23 
Mikael Koskenniemi 

 13 

om”. ”Alla som har upplevt det kommer att komma ihåg det för alltid… du vill 

inte uppleva det här. Det var väldigt obehagligt och det är en underdrift.” 

 
En annan polis sa följande: ”Det är som att bli slagen 100 gånger i rad, men när 

det väl är över så är du som vanlig igen.”20 

 

3.3 Ytterligare aspekter 

 

En aspekt som måste tas i beaktande är om elpistolen kan förbättra arbetsmiljön 

hos polisen? En analys av MPD Taser report visar att sedan Taser införts kan det 

konstateras i sex fall att införandet har medfört att polisen har kunnat undvika att 

använda dödligt våld.21 Utan att ha gjort några som helst kostnadsanalyser så törs 

jag påstå att man genom detta resultat besparat samhället stora kostnader, dels 

ekonomiskt men även polismännens hälsa då det kan vara en stor stressfaktor att 

uppleva en våldssituation där skjutvapen tillgripits. En annan aspekt är att det trots 

alla eventuella positiva egenskaper som elpistolen kan ha så är det ytterligare en 

utrustningsdetalj som skall bäras i bälte. I och med det så har den enskilde polisen 

ytterligare ett vapen som innebär ännu fler övervägningar och beslut som kan vara 

nödvändiga att ta snabbt i pressade situationer, ibland under extrem stress. 

                                                
20 http://web.amnesty.org/library/index/engamr511392004 
21 Wahl Victor, Madison Police Depatment taser report, 2005  
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4  Diskussion 
 

Det finns många praktiska för- och nackdelar med att utrusta polisen med 

ytterligare ett vapen, ett vapen som inte orsakar dödlig skada enligt tillverkaren. 

En sak jag funderat mycket över är huruvida detta vapen skulle kunna förbättra 

polisens arbete. Med tanke på att polisen använder skjutvapnet (sig sauer) i sin 

tjänst så kan man anta att det skulle finnas tillfällen då en Taser skulle vara 

lämplig som ersättning/komplement av det nuvarande tjänstevapnet. Denna 

slutsats drar jag utifrån den statistik som Knutsson och Strype har sammanställt i 

sin rapport om polisens bruk av skjutvapen. Denna statistik visar att de flesta 

skjutningar sker på fem meter eller kortare, både inom och utomhus. Detta är 

inom räckvidden för Tasers verkansområde. Detta i sig kan dock inte avgöra om 

Tasern skulle vara mer lämplig att använda i just varje specifik situation som 

redovisats i deras rapport. Aspekter som kan vara helt avgörande är vilken typ av 

våld som polismannen möts av, och hur lång tid han har på sig att agera. Hänsyn 

måste tas till att Taser bara kan avlossa ett skott åt gången. När du väl avlossat 

projektilerna och träffat gärningsmannen kan du dock avfyra ytterligare el-

impulser, men vad händer om den ena projektilen missar eller kretsen inte blir 

sluten? Jag skulle inte i en nödvärnssituation vilja chansa att vapnet kommer att 

avge önskad effekt. I och för sig kan jag inte veta det då jag använder sig sauern 

heller men den stora skillnaden är att jag med sig sauern i alla fall har en 

möjlighet att omedelbart avfyra ytterligare skott mot gärningsmannen. Däremot 

tror jag att i många situationer då polisen behöver använda våld för att fullgöra sin 

tjänsteutövning vid så kallat laga befogenhetsvåld, skulle Taser kunna vara ett 

ypperligt hjälpmedel. 

 

Eftersom jag ej gjort några empiriska studier så vet jag inte hur länge det skulle ta 

att från det att projektilerna avlossats från Tasern tills att jag som polis gjort en 

mål kontroll (avgjort om skottet avgett önskad effekt), tagit ett nytt beslut om att 

verka igen och verkligen ladda om och verka. Risken finns även att det andra 

skottet inte ger den effekt som önskas. Det finns inget som säger att jag inte under 

en extremt pressad situation skulle kunna missa igen.  
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Trots dilemmat med möjligheten att verka flera gånger i följd så tror jag ändå att 

Taser åtminstone kan komplettera det nuvarande tjänstevapnet. De situationer jag 

tänker mig då är situationer då jag har gott om tid och det inte föreligger ett 

överhängande eller påbörjat angrepp mot mig.  

 

En polisman måste i sitt yrke hela tiden uppfatta och tolka intryck. Utifrån dessa 

tolkningar skall polismannen även ta viktiga beslut. Beslut som kan inverka på 

individers integritet och rörelsefrihet. Det ställs stora krav på att polisen tar riktiga 

beslut och den uppfattning av medias rapportering som jag har fått så granskas 

polisens agerande kontinuerligt, i alla fall av media. Varje nytt verktyg som 

polisen bär med sig är en ny tankeprocess för att ta ett beslut. Vilket verktyg 

polisen skall använda skiljer sig från situation till situation. Har du flera verktyg 

så måste du analysera och tolka situationer ännu noggrannare för att kunna ta rätt 

beslut. Jag kan tänka mig att det i en stressad situation kan bli svårt att avgöra om 

jag ska använda pepparspray, elpistol eller batong. Vilken typ av våld som är 

lämplig i den specifika situationen tycker jag är mycket till den utsatta polisens 

egna bedömning som oftast är subjektiv.  

 

Som jag tidigare nämnde så marknadsförs Taser som ett vapen med mycket liten 

skaderisk. Trots marknadsföringen så har det förekommit dödsfall i samband med 

ingripande då Taser använts. Skillnaden mellan t. ex. pepparspray och Taser är att 

med pepparspray stör du ut gärningsmannen då han utsätts för smärta i ögon och 

ansikte medan han med Taser förlamas totalt i några sekunder. Gärningsmannen 

känner även smärta av Tasern. Om han förlorar sin syn temporärt så kan han 

fortfarande stå på benen eller ta emot sig med sina händer när han faller. Om 

gärningsmannen däremot totalförlamas i några sekunder så kommer han inte att 

kunna stå på benen och inte heller kunna ta emot sig i fallet. Följderna av ett 

sådant fall kan bli svåra skador och i värsta fall så allvarliga skador att den 

beskjutna avlider. Vid ett eventuellt bruk av Taser så är detta faktorer som man 

måste ta hänsyn till. 

En viktig aspekt när man berör hur elpistolen skulle kunna ersätta en viss typ av 

våld är vilken typ av våld elpistolen själv åstadkommer. Med tanke på de 
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konsekvenser jag nämnt tidigare (hög skaderisk och smärta) så skulle jag vilja 

placera elpistolen ganska högt på våldstrappan. Jag skulle välja att placera den 

mittemellan batong och skjutvapen. Detta trots att vapnet i sig inte orsakar någon 

skada men just därför att riskerna är så höga.  

 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

 

De slutsatser jag dragit utifrån den faktainsamling jag gjort är att Taser kan vara 

ett gott komplement till sig sauern. Fakta visar att huvuddelen av skjutningarna 

sker inom räckvidden för Taser. Däremot är den inte lämplig att ersätta 

skjutvapnet helt. I en nödvärnssituation så är de brister som redovisats tidigare för 

stora. I första hand måste den enskilde polismannens säkerhet gå. Denna säkerhet 

skulle äventyras om polisen blir utrustade med Taser och det traditionella 

skjutvapnet tas bort. Ännu en utrustningsdetalj i bältet kan försämra polisens 

rörelsefrihet och orsaka tidsfördröjning i tankeprocessen då polismannen måste ta 

viktiga beslut snabbt. Följden kan bli att beslutet blir felaktigt eller tas för sent. 

Taser kan indirekt orsaka en annan människas död genom att personen faller 

handlöst i marken och slår sig så allvarligt att det leder till döden. 
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Abstract 
 

 

I och med att samhällsklimatet hårdnar och våldsanvändningen i samhället 

ökar, ökar även våld och hot mot poliser i tjänst. Detta leder till att poliser 

tvingas att använda nödvärnsvåld allt oftare. Polisen har en unik rätt att använda 

våld för att lösa sina uppgifter. All våldsanvändning av polisen måste ske i 

enlighet med behovs och proportionalitetsprincipen och i en kommentar till 

polislagen används uttrycket ”utomordentlig restriktivitet” när det gäller bruk 

av skjutvapen. Våldstrappan är en tankemodell för polisens våldsanvändning 

där användandet av skjutvapnet är det yttersta våldet en polis kan utöva. Mellan 

åren 1985 och 1999 hade polisen i Sverige 430 incidenter där polisen avlossat 

skott med tjänstevapnet i samband med ingripande. Utav dessa dog 12 och 102 

blev skadade. Jag vill i detta arbete försöka ta reda på behovet av ett 

alternativ/komplement till polisens tjänstevapen. Ett vapen som är humant och 

minimerar risken för skador hos polisen och den misstänkt. Jag har begränsat 

mig genom att inrikta mig mot elpistolen Taser M26, som används 

framgångsrikt i USA. 
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