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 Abstract 
Något som alltid uppmärksammas i media och hos allmänhet är då polisen brukat 

sitt skjutvapen i tjänsten. Vi uppmärksammade att svensk polis rätt att använda 

skjutvapen skiljer sig från sina finska kollegors vilket gjorde oss intresserade av 

att titta närmare på detta. Det vi reagerade på var att det som reglerar polisens rätt 

att använda skjutvapen i Sverige är väldigt gammalt i jämförelse med den finska 

motsvarigheten som ständigt har uppdaterats. Det vi valt att undersöka är vad som 

reglerar polisens rätt att skjuta samt hur skjutvapenanvändningen och den 

efterföljande dokumentationen ser ut i dessa båda länder. Vi har gjort en 

sammanställning av vissa likheter och skillnader som finns mellan svensk och 

finsk polis vad gäller skjutvapenanvändning. Utifrån det material vi använt oss av 

har vi försökt att åskådliggöra vad som är gemensamt samt vilka skillnader det 

finns mellan dessa båda länders sätt att bruka skjutvapen. Vad man i Sverige 

skulle kunna göra är att snegla på hur man i Finland valt att ständigt kontrollera 

och uppdatera det som reglerar den finska polisens rätt att använda skjutvapen. 
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1  Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Efter en vapenlektion berättade en av våra lärare att polisen i Finland har fått en 

relativt ny författning som reglerar polisens rätt att använda sitt skjutvapen. Han 

berättade att polisen i Finland i ett tidigare skede än svensk polis kunde dra sitt 

skjutvapen för att ta kontroll över en farlig eller hotfull situation och på så sätt 

förhindra att någon blev allvarligt skadad. När vi började undersöka vad som 

reglerar polisens rätt att använda skjutvapen i Sverige respektive Finland så 

fann vi att det som finns i Sverige är från 1969 och 2001 medan det kom en ny 

författning i Finland 2004. Vi blev nyfikna på att undersöka och jämföra hur 

Sverige respektive Finlands poliser använder sina skjutvapen. Om man i denna 

jämförelse kan hitta några större skillnader så vore det intressant att veta hur det 

kommer sig när Sverige och Finland ligger så nära varandra geografiskt. 

 

1.2 Syfte 

Inom ramen för det problemområde som beskrivits är syftet med denna rapport 

att göra en jämförelse av hur polisens användande av skjutvapen ser ut i Sverige 

respektive Finland samt att jämföra hur polisens rätt att skjuta regleras i dessa 

båda länder.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna vi valt att besvara kommer att ligga till grund för den 

fortsatta undersökningen och kommer att besvaras systematiskt i 

resultatredovisningen. De frågeställningar vi valt att besvara är följande:                                      

Vad styr svensk polis rätt att skjuta?                  
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Vad styr finsk polis rätt att skjuta?                                                                    

Hur ser bruket av polisens skjutvapen ut i Sverige?                                  

Hur ser bruket av polisens skjutvapen ut i Finland?                                         

Vad kan man säga om eventuella likheter och skillnader i dessa båda länders 

användande av skjutvapen?                                                                                                              

 

1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla den svenska och finska situationen 

kring användandet av skjutvapen. Med skjutvapen menas i denna rapport det 

vapen som uniformerad polis i yttre tjänst alltid bär på sig. Rapporten kommer 

även att ta upp vad som reglerar att, och när, svensk respektive finsk polis får 

använda sitt skjutvapen. I Finland dokumenteras inte bara själva skjutandet utan 

även hot om användning av skjutvapen som vapenanvändning medan det i 

Sverige endast dokumenteras då man avfyrat sitt skjutvapen. Det kommer 

således att bli av intresse att studera eventuella likheter och skillnader i 

användandet av skjutvapen och vad som styr att polisen i Sverige och Finland 

får skjuta. Det har även varit av vikt för oss att avgränsa denna rapport till att 

enbart handla om polisens skjutvapenanvändning, således inte generell 

våldsanvändning. 

  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vårt material har till största delen bestått av litteratur såsom Westerlund, 

Polisens vapenanvändning och rapporten av Knutsson, Polisens bruk av 

skjutvapen i Norden. Vi har även läst in oss på kungörelser, författningar, 

rapporter och lagar samt tagit del av statistik för att på bästa sätt kunna beskriva 

ländernas situation kring skjutvapenanvändningen.   
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2 Teori 

I Sverige och Finland har polisen en särskild rätt att använda våld för att 

fullgöra sina uppgifter. Det är en laga befogenhet som i de besvärligaste fallen 

även omfattar bruk av skjutvapen. En polis som tvingas skjuta i sådana fall 

begår inget brott. Den laga befogenheten utgör i straffrättslig mening en 

ansvarsfrihetsgrund.  

Ett skjutvapen är det mest kraftiga och samtidigt det farligaste redskap en polis 

kan använda. Att polisen ändå utrustas med skjutvapen beror på att dessa inte 

kan undvaras i verksamheten. Polisens rätt att använda våld är dock strängt 

begränsad i Sverige och Finland och bruket av skjutvapen måste hålla sig inom 

gränsen för det tillåtna1.  

 

2.1 Svenska polisens rätt att använda skjutvapen 

Det som reglerar svensk polis rätt att använda skjutvapen finns att läsa i 

polislagen, brottsbalken, kungörelse av användande av skjutvapen i 

polistjänsten samt rikspolisstyrelsens allmänna råd nummer 104-2. Nedan följer 

de stycken och paragrafer som reglerar svensk polis rätt att använda skjutvapen 

i tjänsten. 

  

2.1.1 Polislagen (1984:387) 10 § - Användning av våld 

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, 

                                                 
1 Polisens bruk av skjutvapen i Norden 
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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 

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, 

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. 

 

2.1.2 Brottsbalken 24 kap (SFS 1962:700)        

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 oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 
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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. Lag (1994:458). 

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 oförsvarlig. 

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

rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458). 

5 § Om någon enligt 1--4 §§ detta kapitel eller enligt 10 § polislagen 

(1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som 

hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458). 

6 § Om någon i fall där 1--5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är 

tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från 

ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. 

Lag (1994:458). 

 

2.1.3 Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten 

1 § 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. 

2 § Föreligger ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första 

stycket 2 polislagen (1984:387) och är ett omedelbart ingripande nödvändigt, 

får polismannen använda skjutvapen för att 

1. gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för mord, dråp, grov misshandel 

eller människorov, våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot 
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barn, rån eller grovt rån, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, 

sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage 

eller spridande av gift eller smitta, uppror eller väpnat hot mot laglig ordning, 

högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi, 

grovt narkotikabrott eller försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har 

nämnts; 

2. hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han 

är häktad, anhållen eller gripen för brott som anges under 1 eller om han är 

dömd för ett sådant brott till fängelse och intagen i anstalt; 

3. omhänderta en person, som på grund av allvarlig psykisk störning eller 

innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller av annan anledning 

uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. Förordning (2005:92). 

3 § I andra fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller 10 § polislagen 

(1984:387) än sådana som nämns i 2 § får polischefen medge en polisman att 

använda skjutvapen för genomförande av en viss tjänsteåtgärd, om det är 

oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. Polischefen 

bestämmer vem som får lämna ett sådant medgivande, när polischefen själv inte 

är tillgänglig. Förordning (1999:736). 

7 § Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken för att 

utomstående skadas. Skottlossning inom område, där många människor bor 

eller vistas, skall i det längsta undvikas. Innan skott avlossas, skall polismannen 

ge tydlig varning genom tillrop, om sådan varning ej är otjänlig. Om skjutvapen 

måste användas, skall polismannen, när omständigheterna ej tvingar till annat, 

först avlossa varningsskott. 

Vid skottlossning mot person skall eftersträvas att endast för tillfället 

oskadliggöra honom. 
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2.1.4 RPSFS 2001:1 FAP 104-2 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen 

m.m.;  

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 11 § kungörelsen (1969:84) 

om användande av skjutvapen i polistjänsten, 3 § polisutbildningsförordningen 

(1999:740) och 13 § första stycket 3 förordningen (1989:773) med instruktion 

för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd. 

Författningsbestämmelser och tillämpningsområde 

1 § Bestämmelser om rätt för en polis att använda skjutvapen finns i 

kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten. 

Skyldighet att bära skjutvapen                                                                          

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

tilldelats honom eller henne. Polismyndigheten får dock besluta om undantag 

från första stycket för poliser i inre tjänst eller om det annars finns särskilda 

skäl. 

Krav för att få tilldelas och bära skjutvapen                                                  

10 § En polis får tilldelas ett skjutvapen endast om han eller hon inom 18 

månader dessförinnan med godkänt resultat har avlagt ett sådant 

kompetensprov för skjutvapnet som avses i 11 § andra stycket eller 

motsvarande kompetensprov inom polisprogrammet. 

11 § Polismyndigheten skall i erforderlig utsträckning ge poliserna fortbildning 

i handhavande av skjutvapen. Fortbildningen skall avse både skjutvapen som 

har tilldelats som personlig utrustning och förstärkningsvapen. Utbildningen 

skall följa den utbildningsplan som Rikspolisstyrelsen har bestämt. 

Polismyndigheten skall genom ett kompetensprov årligen kontrollera att 

poliserna uppfyller de krav som ställs i utbildningsplanen. Fortbildningen och 

kompetensprovet skall genomföras under ledning av en instruktör som med 

godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning för 
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vapeninstruktörer. En polis behöver dock inte utbildas i eller avlägga 

kompetensprov för ett förstärkningsvapen som polismyndigheten inte avser att 

tilldela honom eller henne. 

12 § Om det har förflutit mer än 18 månader sedan en polis med godkänt 

resultat avlade kompetensprov för ett tilldelat skjutvapen, skall 

polismyndigheten återta skjutvapnet från honom eller henne. 

Hantering av skjutvapen                                                                                   

15 § Ett skjutvapen skall hanteras så att skott inte avlossas av våda och så att 

säkerheten inte heller i övrigt äventyras. Skjutvapnet skall handhas på ett sådant 

sätt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt det eller att det på 

något annat sätt går förlorat. 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 inte 

hållas spänd förrän skottlossning bedöms vara omedelbart förestående. Under 

förflyttning med ett laddat och osäkrat skjutvapen skall särskild försiktighet 

iakttas. När förhållandena inte längre kräver höjd beredskap skall vapnet 

hölstras eller säkras och så snart situationen medger det i övrigt ordnas för 

bärande enligt vad som sägs i första stycket. 

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 skall 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 inte hållas spänd förrän skottlossning bedöms vara 

omedelbart förestående.                                                                                 

Under förflyttning med ett laddat och osäkrat skjutvapen skall särskild 

försiktighet iakttas.                                                                                            

När förhållandena inte längre kräver höjd beredskap skall vapnet hölstras eller 

säkras och så snart situationen medger det i övrigt ordnas för bärande enligt vad 

som sägs i första stycket. 
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2.2 Finska polisens rätt att använda skjutvapen 

Det som reglerar finsk polis rätt att använda skjutvapen finns att läsa i finska 

polislagen, polisförordningen, strafflagen samt inrikesministeriets förordning 

om polisens användning av maktmedel. Nedan följer de stycken och paragrafer 

som reglerar finsk polis rätt att använda skjutvapen i tjänsten. 

 

2.2.1 Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel 

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 54 § 3 mom2. i 

polislagen av den 7 april 1995 (493/1995), sådant det lyder i lag 315/2001, som 

följer: 

Definitioner                                                                                                                    

2 § I denna förordning avses med 

1) användning av maktmedel användning av maktmedelsredskap eller fysisk 

styrka så att avsikten är att antingen direkt eller indirekt påverka beteendet hos 

en person, som är föremål för ett åtgärd 

2) maktmedelsredskap redskap som avses i 18 § 2 mom. i polisförordningen, 

3) användning av skjutvapen, varning för användning av i 2 § i skjutvapenlagen 

(1/1998) avsett skjutvapen, hot med skjutvapen och avfyrande av skott. Att ta 

fram och göra ett skjutvapen funktionsdugligt betraktas inte som användning av 

skjutvapen, 

4) hot med skjutvapen, riktande av skjutvapen så att det är fara för att den som 

vapnet riktas mot, med hänsyn till allmän livserfarenhet, kan bli föremål för 

användning av de allra kraftigaste maktmedelsredskap, om inte den befallning 

efterföljs som förstärks med hjälp av hot med skjutvapen, 

5) bärande av maktmedelsredskap, innehav av ett sådant, 

                                                 
2 Mom. i finsk lagtext har samma betydelse som ordet stycke har i den svenska lagtexten 
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6) utbildning i användning av maktmedel, utbildning i funktion, verkningar, 

användning, därtill hörande taktik när det gäller maktmedelsredskap samt 

utbildning i användning av fysiska maktmedel, 

7) nivåprov, test genom vilket påvisas att den som testas har de kunskaper och 

färdigheter, som polisens högsta ledning har bestämt och som behövs för 

användning av respektive maktmedelsredskap. 

Beredskap för användning av maktmedel och varning därom                                

3 § Om det under ett tjänsteuppdrag är skäl att misstänka att man möter i 27 § 1 

mom. i polislagen avsett motstånd, bör man bereda sig på användning av 

maktmedel på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt med beaktande av de 

principer som anges i 2 § i polislagen.                                                                                              

En person som är föremål för tjänsteuppdrag skall varnas för risken att bli 

föremål för användning av maktmedel, om det är möjligt och ändamålsenligt.                             

Varning kan ges muntligen eller på något annat för ändamålet lämpligt och 

förståeligt sätt. 

Val och användning av maktmedel                                                                             

4 § De maktmedel som avses i denna förordning kan användas i sådana 

situationer som avses i 27 § 1 mom. i polislagen. 

När det gäller val och användning av maktmedel bör man beakta sannolika 

effekter och följder av användningen av maktmedel med avseende på den 

person som blir föremål för dem och i synnerhet utomståendes säkerhet. 

Bedömningen av effekter och följder bör vara fortgående. Det kraftigaste 

maktmedlet är användning av skjutvapen. Skjutvapen får endast användas om 

det inte finns några mindre farliga medel att tillgå för att klara av en situation 

och det är fråga om att stoppa en persons verksamhet som förorsakar direkt och 

allvarlig fara för en annan persons liv eller hälsa. Skjutvapen får även användas 

under brådskande och viktiga uppdrag i syfte att avlägsna hinder som utgörs av 

föremål, djur eller fast egendom. Skjutvapen får inte användas för att skingra 

folksamlingar eller avlägsna en person från en plats, såvida inte i 18 § 2 mom. 4 
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punkten i polisförordningen avsedda gaspatroner eller andra patroner används i 

skjutvapnet i enlighet med särskilda föreskrifter. Beslut om användning av 

skjutvapen för att skingra allmänna sammankomster fattas av en polisman som 

hör till befälet. 

Rörelsefriheten för en person som är föremål för tjänsteuppdrag kan begränsas 

med handbojor eller på något annat för ändamålet lämpligt sätt. Den berörda 

personen får dock inte fängslas vid ett rörligt fordons konstruktion. 

Begränsningen av rörelsefriheten får inte föranleda fara eller onödig smärta och 

den får inte heller fortgå under en längre tid än nödvändigt. 

Utbildning i användning av maktmedel, övning och uppföljning                            

5 § Polismän och andra personer som tjänstgör inom polisförvaltningen bör 

känna till effekterna av de maktmedelsredskap som de förfogar över och de 

bestämmelser som gäller för användningen av dem samt kunna använda dem på 

sakenligt sätt. 

För grundläggande utbildning och utbildning av utbildare ansvarar Polisskolan. 

För sådan utbildning som upprätthåller färdigheterna och för övningar när det 

gäller användning av maktmedel ansvarar polisenheten. För det praktiska 

genomförandet av övningar och utbildning ansvarar chefen för polisenheten. 

Polisenheten bör för personer som avses i 1 mom. ordna sådan utbildning som 

upprätthåller färdigheterna och övningar i användning av de olika 

skjutvapenstyper som avses i 18 § 2 mom. i polisförordningen minst två gånger 

per år. Dessa personer är skyldiga att delta i den utbildning och de övningar 

som polisenheten ordnar och som räknas höra till arbetstiden. Ett nivåprov skall 

årligen avläggas för att man skall få använda de olika skjutvapenstyper som 

avses i 18 § 2 mom. i polisförordningen. Nivåprov för användning av övriga 

maktmedel skall utföras enligt särskilda föreskrifter av polisens högsta ledning. 

Polisenheten skall föra ett register över beväpning, utbildning och övningar i 

enlighet med vad polisens högsta ledning särskilt föreskriver därom. 
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Utbildning i användning av maktmedel får endast ges av en polisman som i 

enlighet med föreskrifterna om utbildning i användning av maktmedel har 

godkänts att fungera som en sådan utbildare. 

 

2.2.2 Polislag (493/1995) 

Stadganden om befogenheter                                                                           

27 § Användning av maktmedel                                                                            

I ett tjänsteuppdrag får en polisman för att bryta ner motstånd, avlägsna en 

person från en plats, gripa en person, förhindra att någon som berövats sin frihet 

flyr, avlägsna ett hinder eller avvärja ett överhängande brott eller någon annan 

farlig gärning eller händelse använda maktmedel i den mån det behövs och kan 

anses försvarligt. Huruvida maktmedlen är försvarliga skall bedömas med 

hänsyn till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, 

vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som inverkar 

på helhetsbedömningen av situationen. Den som på begäran eller med samtycke 

av en polisman tillfälligt bistår en polisman i en situation där bistånd från en 

utomståendes sida måste anlitas vid användning av maktmedel på grund av ett 

synnerligen viktigt och brådskande polisiärt tjänsteuppdrag har rätt att under 

polismannens uppsikt använda sådana nödvändiga maktmedel som 

polismannen med stöd av sina befogenheter ger honom fullmakt till. Om 

nödvärn och nödtillstånd stadgas i strafflagen. 

 

2.2.3 Polisförordning 8.9.1995/1112 

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6, 33 och 54 §§ 

polislagen av den 7 april 1995 (493/95) samt 16 § polisförvaltningslagen av den 

14 februari 1992 (110/92):  

Maktmedels- och skyddsredskap                                                                                         

18 § Staten förser polismännen med sådana maktmedels- och skyddsredskap 
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som uppgifterna förutsätter. Vid användningen av maktmedel mot en person 

enligt 27 § 1 mom. i polislagen får en polisman använda endast sådana i 2 

mom. nämnda maktmedelsredskap som polisens högsta ledning har godkänt 

och i vilkas användning polismannen fått utbildning.                               

Polisens maktmedelsredskap är: 

1) såsom personliga skjutvapen magasinförsedda pistoler och revolvrar eller 

pistoler och revolvrar som avfyrar självladdande enkelskott, jämte därtill 

hörande patroner, 

2) såsom stödvapen magasinförsedda skjutvapen eller skjutvapen som avfyrar 

självladdande enkelskott och vilkas kaliber motsvarar skjutvapen, jämte därtill 

hörande patroner, 

3) såsom specialvapen som stöder polisverksamheten hagelgevär, 

maskinpistoler som avfyrar automateld och vilkas kaliber motsvarar skjutvapen, 

gevär eller andra skjutvapen som avfyrar enkelskott eller magasinförsedda 

gevär eller andra skjutvapen eller gevär eller andra skjutvapen som avfyrar 

självladdande enkelskott samt skjutvapen som är avsett för spridning av gas 

eller annat förlamande ämne, jämte därtill hörande patroner, samt 

4) övriga maktmedelsredskap vilkas egenskaper och verkningar då de används 

på behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen. 

 

2.2.4 Strafflag 19.12.1889/39 4 kap 

Nödvärn                                                                                                                                          

4 § En försvarshandling som är nödvändig för att avvärja ett påbörjat eller 

överhängande obehörigt angrepp är tillåten som nödvärn, om inte handlingen 

uppenbart överskrider det som utifrån en helhetsbedömning skall anses 

försvarligt. Vid bedömningen skall beaktas angreppets art och styrka, 

försvararens och angriparens person samt övriga omständigheter. 
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Har gränsen för nödvärn överskridits vid försvaret (excess i nödvärn), är 

gärningsmannen dock fri från straffansvar, om omständigheterna var sådana att 

det inte skäligen kunde ha krävts att gärningsmannen skulle ha reagerat på 

annat sätt med beaktande av hur farligt och oförutsett angreppet var samt 

situationen också i övrigt. 

Nödtillstånd                                                                                                                                     

5 § En handling som är nödvändig för att avvärja en omedelbar och trängande 

fara som hotar ett rättsligt skyddat intresse och som är av annat slag än vad som 

avses i 4 § är tillåten som en nödtillståndshandling, om handlingen utifrån en 

helhetsbedömning är försvarlig med beaktande av det räddade intressets samt 

den orsakade skadans och olägenhetens art och storlek, farans ursprung samt 

övriga omständigheter. 

Kan en handling som har begåtts för att rädda ett rättsligt skyddat intresse inte 

anses tillåten enligt 1 mom., är gärningsmannen dock fri från straffansvar, om 

det inte skäligen kunde ha krävts att gärningsmannen skulle ha reagerat på 

annat sätt med beaktande av hur viktigt det räddade intresset var, hur oförutsedd 

och tvingande situationen var samt övriga omständigheter. 

Användning av maktmedel                                                                                                            

6 § I fråga om rätten att använda maktmedel för utförande av tjänsteuppdrag 

eller av någon annan därmed jämförbar orsak samt om rätten att bistå personer 

som har utsetts att övervaka ordningen föreskrivs särskilt genom lag. 

När maktmedel används får endast sådana åtgärder tillgripas som är nödvändiga 

för att uppdraget skall kunna utföras och som utifrån en helhetsbedömning skall 

anses försvarliga med beaktande av hur viktigt och brådskande uppdraget är, 

hur farligt motståndet är samt situationen också i övrigt. 

Har de gränser som föreskrivs i 2 mom. överskridits vid användningen av 

maktmedel, är gärningsmannen dock fri från straffansvar, om det finns 

synnerligen vägande grunder för att anse att det inte skäligen kunde ha krävts 
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att gärningsmannen skulle ha reagerat på annat sätt med beaktande av 

gärningsmannens ställning och utbildning samt hur viktigt uppdraget och hur 

oförutsedd situationen var. 

Lindring av straffansvar                                                                                                                

7 § Även om gärningsmannen inte helt och hållet befrias från straffansvar på de 

grunder som anges i detta kapitel, kan förhållandena dock beaktas så att 

straffansvaret lindras på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 8 § 1 mom. 4 punkten 

samt 2 och 4 mom. 

 

2.3 Polisens bruk av skjutvapen i Sverige 

 

2.3.1 Beskrivning 

Det finns tre typer av situationer där polisen har rätt att bruka skjutvapen; i s.k. 

laga befogenhetsfall, i nödvärn och i nöd. Med stöd av laga befogenhet får 

polisen, när det gäller vissa slag av särskilt grova brott och om ett ingripande är 

omedelbart nödvändigt, skjuta för att gripa misstänkta, för att hindra dem att 

rymma eller för att gripa rymlingar som har begått sådana brott som tas upp i 

Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten 2 §. 

Dessutom får polisen använda skjutvapen för att kunna omhänderta personer 

som är uppenbarligen farliga för andras liv och hälsa. Polisen har också, precis 

som alla andra, rätt att skydda sitt och andras liv med våld, inkluderat det 

yttersta våldet med hjälp av skjutvapen. Det finns även möjlighet för polisen att 

i vissa speciella nödsituationer använda skjutvapen3.  

Svenska polisens bruk av skjutvapen är inte bara de fall då det avlossas ett 

skott. Bruket av skjutvapen är ett led i polisens våldsanvändning som bäst bör 

                                                 
3 Polisens bruk av skjutvapen – det svenska exemplet (ingår i Rapporten Polisens bruk av skjutvapen i 
Norden) 
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uppfattas som en glidande skala4.  Vissheten om att polisen har tillgång till 

vapen kan vara en faktor som påverkar beteenden, även om det då inte är frågan 

om ett aktivt vapenbruk. I situationer där polisen drar sina vapen och hotar om 

att skjuta är det definitivt fråga om ett bruk. Polisen vill uppnå en omedelbar 

effekt genom hotet. Även när skott avlossas kan det röra sig om hot. Avsikten 

med både hotet om att skjuta eller att avlossa varningsskott är således att 

påverka motparten och att få denne att följa polisens vilja genom en insikt om 

att det nu är fråga om allvar. Om viljan inte efterlevs, kan nästa steg i 

upptrappningsprocessen bli verkningseld. Först då är det genom skottens 

direkta verkan som polisen vill uppnå den eftersträvade effekten. Motparten 

skall sättas ur spel. I slutänden på skalan finns skott som i extrema 

undantagssituationer skjuts i syfte att döda5. 

 

2.3.2 Grunden för skjutningar 

I Sverige är den dominerande orsaken till att en polis skjuter nödvärn. Därefter 

följer laga befogenhet och endast en liten del av alla skott som polisen avlossar 

är fall där det handlar om nödsituationer. Utöver dessa kommer vådaskott som 

tyvärr inte är ovanliga. Vådaskottsfallen kan i sin tur delas upp i två fall. 

Antingen rör det sig om fall där poliser höjt beredskapen eller sänkt den, eller 

om fall där polisen förlorat kontrollen över sitt vapen t.ex. i 

handgemängssituationer.  

 

2.3.3 Situationer i vilka skotten avlossats 

Rent allmänt kan sägas att poliser, oftast i samband med att de kallats till en 

plats där något inträffat, blivit utsatta för ett akut hot. Det kan gälla ganska 

triviala brott eller bråk som varit upphovet till de situationer då polisen skjutit. 

                                                 
4 Above the law 
5 Svenska polisers rätt att skjuta (ingår i Rapporten Polisens bruk av skjutvapen i Norden) 
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Givetvis finns ett inslag av rån och annan riktigt grov brottslighet som utlöst 

skjutningar. Bortsett från vådaskotts- och nödsituationer går det att urskilja två 

olika slags typsituationer. Antingen kan poliser ha skjutit för att avvärja hot 

eller angrepp, eller för att hindra flykt eller vidare framfart6.  

 

2.3.4 Rapportering och granskning av skjutincidenter 

I Sverige sker rapportering först då skjutning ägt rum. Enligt bestämmelserna 

skall varje incident där polis skjutit skyndsamt rapporteras till närmaste förman, 

i regel vakthavande befäl. Rör det sig om skott mot person skall även 

polischefen omedelbart underrättas och en rapport om händelsen upprättas. 

Skjutincidenterna skall även inrapporteras till Rikspolisstyrelsen. Protokoll 

skall föras över ingripanden som innebär användning av skjutvapen7. Utifrån en 

vidare definition av vapenbruk är det således inte möjligt att fastställa i vilken 

omfattning svensk polis faktiskt använt sina skjutvapen.  

Då en skjutincident ägt rum skall den granskas. Granskningen sker dels av 

åklagare som skall undersöka om det finns anledning att inleda 

förundersökning, dels av polischef för att konstatera om regelverken efterföljts8.  

 

2.4 Polisens bruk av skjutvapen i Finland 

 

2.4.1 Beskrivning 

Att varna om vapenanvändning, hota med vapen och avlossa skott är de tre 

formerna för vapenanvändning i Finland. Vapenhot innebör att den person som 

vapnet riktas mot med hänsyn till allmän livserfarenhet har grundad anledning 

                                                 
6 Polisens bruk av skjutvapen – det svenska exemplet (ingår i Rapporten Polisens bruk av skjutvapen i 
Norden) 
7 Polislagen (1984:387) 
8 Polisens bruk av skjutvapen i Norden 
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att förmoda att han eller hon blir föremål för de allra strängaste maktmedlen om 

inte den befallning efterföljs som polismannen förstärker med vapnet. I de fall 

det finns förutsättningar att använda vapen skall varning om att vapen kommer 

att användas ges på ett effektivt sätt på förhand. Att varna om vapenanvändning 

är inte alltid möjlig utan avgörandet stannar hos den enskilda polismannen vid 

mycket snabbt föränderliga situationer. Grunder för vapenanvändning bör 

föreligga vid varning om vapenanvändning. Om en situation inte kan hanteras 

på ett lindrigare sätt, får en polisman använda vapen för att stoppa en persons 

handling som medför en omedelbar allvarlig fara för någons liv eller hälsa. 

Beslutet om att använda vapen skall grunda sig på personens agerande 

omedelbart före situationen, beväpning, störning eller annat motsvarande skäl. 

 

2.4.2 Grunden för skjutningar 

I princip finns två grunder till att polisen kan bruka skjutvapen. Det kan vara 

som maktmedel eller i nödvärn. Användningen som maktmedel dominerar. 

Eftersom det ofta rör sig om snabbt föränderliga situationer kan ibland en 

nödvärnssituation föreligga vilken kan övergå till maktmedelssituation eller 

vice versa. I Finland känner man inte längre till begreppet varningsskott. Detta 

beror helt enkelt på att polismannen måste kunna kontrollera varje skott som 

avfyras, och därför använder man idag begreppet ”riktat skott”. Ett sådant skott 

kan även skjutas som ett varningsskott. Här ingår även de skott som skjutits mot 

annat mål än objektspersonen. Skotten har skjutits i luften, i marken och mot 

olika föremål som t.ex. bildäck9

 

2.4.3 Situationer i vilka skotten avlossats 

Finska polisens arbetssätt vid användning av skjutvapen består i det 

psykologiska övertag man uppnår genom att hota om användning av 

                                                 
9 Polisens bruk av skjutvapen – det finska exemplet (ingår i rapporten polisens bruk av skjutvapen i Norden) 
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skjutvapen. Redan beredskapen att använda maktmedel skapar ett mycket starkt 

psykologiskt tryck på personen som är utsatt för tjänsteåtgärden. På senare år 

kan allmänt konstateras att redan vapenhot löser fler och fler fall utan att våldet 

eskalerar och skottlossning sker. Detta kan förklaras med en förbättrad 

utbildning som kommit de tjänstgörande poliserna till del.  

 

2.4.4 Rapportering och granskning av skjutincidenter 

Enligt den nya förordningen skall tillförlitliga och täckande uppgifter om de fall 

där polisen använt vapen insamlas. Över varje händelse där polisen har använt 

skjutvapen, skall utan dröjsmål en utredning uppgöras till närmaste förman. Att 

varna om vapenanvändning, hota med vapen och avlossa skott är användning av 

skjutvapen. Över dessa händelser skall uppgöras en rapport om 

vapenanvändningen10. 

När en skjutincident har ägt rum ombesörjs utredningen av den egna 

polismyndigheten, dock med omedelbart åklagarinträde. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
10 Polisens bruk av skjutvapen – det finska exemplet (ingår i rapporten polisens bruk av skjutvapen i Norden) 
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3  Resultat 

 

3.1 Likheter och skillnader mellan svensk och finsk polis 

vapenanvändning 

 

3.1.1 Historisk jämförelse 

Något som skiljer Sverige och Finland åt är när respektive lands poliser blev 

rutinmässigt beväpnade. I Sverige har polisen uppträtt beväpnad i yttre tjänst 

allt sedan 1965. Övergången till allmän beväpning skedde i samband med 

förstatligandet av polisväsendet. Polisen utrustades med Walter PP (Polizei 

Pistol) 7,65mm som tjänstepistol, vilken under 1900-talets senare del blev 

utbytt mot Sig Sauer 9mm11. I Finland har polisen burit vapen under hela 

självständighetstiden. Den första förordningen som reglerade polisens 

beväpning gavs 1918. I denna nämndes skjutvapnet, en revolver av typ 

Browning. Vapnet skulle bäras i bakfickan. Numera används framförallt 

pistolen Glock 9mm12. 

 

3.1.2 Jämförbarhet mellan svensk och finsk polis 

I skrivandets stund har Sverige exakt 9 057 906 innevånare13. Antalet poliser i 

Sverige är 1707314, vilket medför att polistätheten i Sverige är ca: 189 poliser 

per 100 000 innevånare. I Finland är motsvarande siffror 5 200 000 

                                                 
11 Polisens bruk av skjutvapen – det svenska exemplet (ingår i Rapporten Polisens bruk av skjutvapen i 
Norden)
12 Polisens bruk av skjutvapen – det finska exemplet (ingår i Rapporten Polisens bruk av skjutvapen i Norden) 

13 http://www.scb.se/templates/befolkningsklocka/befklocka_mall____75500.asp 

14 http://www.polisen.se/inter/nodeid=6030&pageversion=1.html 
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innevånare15, antalet poliser uppgår till ca: 800016. Detta medför att 

polistätheten i Finland uppgår till ca 150 poliser per 100 000 innevånare. 

I både Sverige och Finland utbildas poliser i handhavandet av standardvapen 

under grundutbildningen. I Sverige sker utbildningen i bruket av 

förstärkningsvapen först när poliserna tillträtt sin tjänst vid en polismyndighet. 

Det är upp till varje myndighet själv att utse vilka som skall få utbildning i 

användandet av förstärkningsvapen. Detsamma gäller i Finland. Endast vissa 

utvalda poliser i Finland får utbildning i användandet av stödvapen och 

specialvapen. 

Årliga godkända färdighetsprov måste poliserna i både Sverige och Finland 

avlägga för att få bruka sina tjänstevapen. Detta kan vålla problem eftersom 

både Sverige och Finland har beväpning som krav för arbete i yttre tjänst. Det 

har hänt att träning och uppföljning inte varit tillräckligt strikt, varför en del 

poliser i princip inte kunnat användas i yttre tjänst. En direkt konsekvens av ett 

underkänt färdighetsprov blir således att polisen inte kan användas i yttre tjänst 

och därigenom blir mindre användbar. Det bör understrykas att det är polisens 

skyldighet att utbilda och kontrollera att poliserna uppfyller de krav som 

utbildningen ställer. Det bör också sägas att frågan om vilket eller vilka vapen 

som får användas endast gäller polisens rätt att skjuta med stöd av den laga 

befogenheten. I en nödvärnssituation kan även annars otillåtna vapen vara 

tillåtna, så länge användandet av skjutvapen, vilket vapen det än är, inte är 

uppenbart oförsvarligt17. 

 

3.1.3 Jämförelse - regelverken 

Polisens rätt att använda våld kan utformas på olika sätt. Ett alternativ är att 

ange vissa ramvillkor och sedan försöka precisera, som den svenska lagstiftaren 

                                                 
15 http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=27443#peop 
16 http://www.polis.fi/poliisi/home.nsf/pages/E108998D95F85201C2256B9C002956AA?OpenDocument
17 Polisens bruk av skjutvapen i Norden  
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har gjort i 1984 års polislag. Ett annat alternativ är att ge polisen en generell 

befogenhet att använda våld, som den finska lagstiftaren har gjort i 1995 års 

polislag. 

I Finland talar man om maktmedel, medan lagstiftaren i Sverige enbart talar om 

polisens användning av våld. Makt är ett vidare begrepp än våld och anger 

tydligt att det handlar om att tvinga någon att göra eller tåla något, samtidigt 

som begreppet omfattar fler alternativ än våldsanvändning, till exempel att hota 

med att använda våld.  

Även frågan om polisens rätt att skjuta kan lösas på olika sätt. I Finland 

används inrikesministeriets Förordning om polisens användning av maktmedel 

från 2004 och i Sverige används regeringens Kungörelse om användandet av 

skjutvapen i polistjänsten från 1969, samt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om användandet av skjutvapen i polistjänsten från 200118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sverige Finland 

Laga Befogenhet Polislagen 1984 Polislagen 1995 

Bruk av 
skjutvapen 

Skjutkungörelsen 
RPSFS 2001:1 
FAP 104-2 

Maktmedelsförordningen 
2004 
Polisförordningen 
8.9.1995/1112 

Allmänna regler Brottsbalken Strafflagen 

Tabell 1. Jämförelse mellan Sverige och Finland med avseende på den rättsliga regleringen av 

polisens bruk av skjutvapen        

                                                                        

                                                 
18 Polisens bruk av skjutvapen i Norden  
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Skillnader som syns enligt ovan är att i Finland har en löpande revidering av 

regelverken som styr skjutvapenanvändningen skett. Alltsedan den svenska 

skjutkungörelsen infördes så har det ifrågasatts varför vissa allvarliga brott inte 

finns upptagna, t.ex. våldsamt upplopp och grov stöld.  

 

3.1.4 Jämförelse - vapenanvändning 

Definitionen av vapenanvändning är den samma i Sverige och Finland. Om en 

polis har använt skjutvapen inom ramen för laga befogenhet eller i nödvärn har 

han eller hon inte begått något brott. Redan då en svensk polis drar sitt vapen 

och hotar om att använda det så är det en fråga om bruk. Skjutkungörelsen 

berör inte under vilka förutsättningar en polis får ta fram sitt tjänstevapen och 

göra sig beredd att använda det. Av Rikspolisstyrelsens föreskrifter19 framgår 

bara att höjd beredskap får intas ”när förhållandena kräver detta”20. En sak står 

dock klar: en polis får inte ta fram sitt vapen för att hota med det om polisen 

inte har rätt att använda vapnet. I Finland säger regelverket liksom i Sverige att 

ett vapen som tas fram och försätts i skjutklart skick inte är vapenanvändning. I 

Finland räknas också vapenanvändning likt i Sverige redan då man varnar om 

att man kommer att bruka sitt vapen om inte objektpersonen lyder 

polismannens befallning. 

I Sverige har man, då kravet för att skjuta verkningseld är uppfyllt, rätt att 

skjuta ett eller flera varningsskott. I Finland pratar man inte längre om att skjuta 

varningsskott utan istället pratar man om att varje skott en polis skjuter skall 

vara ”riktat”. Ett sådant skott kan även skjutas för att få samma verkan som ett 

varningsskott.  

Själva grunden för skjutningar skiljer sig avsevärt mellan Sverige och Finland. I 

Sverige är den klart dominerande grunden för att en polis skjuter nödvärn. Detta 

sker i 72 procent av fallen medan laga befogenhet endast utgör 16 procent av 

                                                 
19 FAP 104-2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. 
20 Polisens vapenanvändning  
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fallen. Därtill kommer skjutningar i nöd med 2 procent och vådaskott med 10 

procent21. I Finland är det däremot maktmedel (laga befogenhet) som står för 

den största delen av alla skjutincidenter med sina 65 procent. Därefter följer att 

en polis skjuter i nödvärn i 23 procent av fallen. En kombination av maktmedel 

och nödvärn förekommer också med 12 procent då man menar att en 

nödvärnssituation kan föreligga i ett inledningsskede och snabbt förändras till 

en maktmedelssituation eller vice versa. I den statistik vi fått fram från Finland 

har man inte tagit upp vådaskott då man inte för statistik över detta22. 

 

 

 

                                                                                      

           

 Sverige Finland 
Nödvärn 72 23 
Maktmedel/Laga befogenhet 16 65 
Nöd 2 i.u. 
Vådaskott 10 i.u. 
Kombination nödvärn/Maktmedel i.u. 12 

Tabell 2.  Jämförelse  i procent med avseende på vilka grunder som svensk respektive finsk 

polis skjuter.                                                                                                             

 

3.1.5 Jämförelse av vapenpolicyns betydelse 

Vid en jämförelse mellan Sverige och Finland kan man konstatera att 

regelverken inte på något sätt förutsätter att polisen skall använda våld, utan att 

polisen får göra det. En gällande huvudregel är att polisen skall ingripa på det 

sätt situationen kräver. Det kan vara berättigat att använda våld, men det kan 

också vara i sin ordning att låta bli. 

I första hand skall polisen i Sverige använda våld med stöd av laga befogenhet. 

Denna omfattar endast våldsanvändning som med hänsyn till omständigheterna 

är försvarligt. När det gäller skjutvapenanvändning innebär det dels att poliser 

                                                 
21 Aktuella siffror avser åren 1985-1998. Dessa är hämtade från en insamling gjord av Sven Silverudd. 
22 Aktuella siffror avser åren 1997-2003. 
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inte kan använda dessa generellt, det krävs att någon riskerar att sätta 

människoliv på spel, dels att poliser i allmänhet inte får skjuta för att döda utan 

endast för att förhindra flykt eller för att genomföra ett gripande eller 

omhändertagande. I dessa fall torde det vara tillräckligt att skjuta varningsskott 

eller att skjuta mot benen.  

Eftersom polisens laga befogenhet att skjuta i dessa fall som regel förutsätter att 

polisen möts av motstånd är det tydligt att poliser lätt kan hamna i en 

nödvärnssituation. Där gäller naturligtvis nödvärnsrätten. Denna är vidare än 

den laga befogenheten och täcker våldsanvändning som inte är uppenbart 

oförsvarligt. I denna situation kan en polis ha rätt att skjuta mot kroppen på en 

person. Så långt som dessa grunder är parallella i Finland tillämpas i första hand 

rätten till nödvärn. Alltså tvärtemot vad som tillämpas i Sverige. 

Den principiella skillnaden mellan polisens särskilda rätt att använda våld och 

den allmänna rätten till nödvärn är att den laga befogenheten används offensivt 

för att utöva verksamhet som anses värdefull medan nödvärnsrätten brukas 

defensivt för att skydda eller rädda något. Den principiella skillnaden har även 

en praktisk betydelse, för den polis som tvingas att skjuta handlar det i värsta 

fall om att döda eller att dödas. I en sådan nödvärnssituation är både poliser och 

angripare stressade. Då är det vanligt att inlärda färdigheter glöms bort eller att 

poliserna använder sina vapen mindre skickligt än under ordnade förhållanden. 

Därmed ökar sannolikt risken för svårare skador än när poliser använder sina 

vapen inom ramen för den laga befogenheten. Det är så sant som det har sagts: 

Rädda poliser skjuter först och frågar sedan. Det borde vara tvärtom. Här 

utmärker sig Finland, där poliser ser det som ett misslyckande att skjuta i 

nödvärn23.  

 

                                                 
23 Polisens bruk av skjutvapen i Norden 
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3.1.6 Jämförelse – skott avlossade under tjänsteingripande 

En jämförelse av det totala bruket av skjutvapen mellan Sverige och Finland är 

svårt att göra. Detta på grund av att i Sverige rapporteras det inte in de fall då en 

polis dragit sitt vapen utan att något skott avlossats. Vad vi har kunnat jämföra 

är de fall då poliser i Sverige respektive Finland avlossat skott i samband med 

ett tjänsteingripande, hur många skott som avlossats, hur många som skadats 

och hur många som dödats24.  

 

 Sverige Finland 
1997 27 15 
1998 30 23 
1999 24 16 
2000 23 12 
2001 19 19 
2002 26 15 

Tabell 3. Jämförelse av hur många skott som                                                                            

avlossats i samband med ett tjänsteingripande                                                                                                            

 Sverige Finland 
1997 5 1 
1998 7 1 
1999 7 1 
2000 7 5 
2001 5 1 
2002 7 3 

Tabell 4. Jämförelse av hur många som skadats                                                                              

när skott avlossats under ett tjänsteingripande                                                                                                               

 Sverige Finland 
1997 0 1 
1998 1 0 
1999 3 0 
2000 2 1 
2001 2 0 
2002 1 0 

Tabell 5. Jämförelse av hur många som dödats                                                                                  

när skott avlossats under ett tjänsteingripande 

 
                                                 
24 Aktuella siffror avser åren 1997-2002. 
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Skjutvapenbruk totalt Uppgift saknas i Sverige 
Hot Uppgift saknas i Sverige 
Skjutning Ingen skillnad 
Skadad motpart Fler skadade i Sverige 
Dödad motpart Ingen skillnad 

 

 

 

Tabell 6. Jämförelse av polisens bruk av skjutvapen under tjänsteutövning                               

relativt befolkningen                                                                     

 

Jämförelsen mellan Sverige och Finland visar att antalet fall där skott avlossats 

ligger på samma nivå. Däremot sker skador vid fler incidenter i Sverige än i 

Finland. För händelser med dödlig utgång ligger skillnaden inom ramen för 

slumpvariation. 

 

3.1.7 Jämförelse av rapportering och granskning av vapenanvändning                                            

Skyldigheten att dokumentera vapenanvändningen har stor betydelse från 

rättsäkerhetssynpunkt. Reglerna gör klart för varje svensk och finsk polis att 

denne före ett ingripande med skjutvapen måste ta ställning till om 

förutsättningarna för detta är uppfyllda eller inte.  

I Sverige sker rapportering först då skjutning ägt rum. Detta innebär att det 

saknas uppgifter om när och i vilken omfattning svensk polis faktiskt använt sitt 

skjutvapen. I Finland skall uppgifter om de fall där polisen använt skjutvapen 

insamlas. Detta skall ske utan dröjsmål, även då man bara hotat om att använda 

sitt skjutvapen. 

I Sverige sker granskningen av en skjutincident dels av åklagare som skall 

undersöka om det finns anledning att inleda en förundersökning och dels av 

polischef för att konstatera om regelverken efterföljts. När en skjutincident sker 

i Finland utreds detta av den egna polismyndigheten, dock med omedelbart 

åklagarinträde. 
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 Sverige Finland 

Central rapporteringsinstans RPS                            
Endast användning  

Polisskolan                 
Även hot 

Dokumentationsskyldighet Ja                    
Endast användning 

Ja                        
Även hot 

Utredningsförfarande Polis och åklagare Polis och åklagare 

Tabell 7. Jämförelse mellan Sverige och Finland med avseende på rapportering, dokumentation 

och utredning av polisens bruk av skjutvapen        

 

3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Vi vill rikta uppmärksamhet på begränsningar i denna rapport. Det svenska 

materialet ger inte möjlighet att göra bedömningar av i vilken utsträckning 

svensk polis lyckas lösa svåra situationer enbart med hotet om att skjuta. Detta 

då det saknas uppgifter om när och i vilken utsträckning svensk polis hotar med 

skjutvapen samt vilken effekt detta får. I Finland skall inte bara situationer där 

skjutvapen använts rapporteras till central myndighet utan även då hot med 

skjutvapen förekommit samt vilken effekt detta fått. Skulle samma tröskel för 

inrapportering vara till nytta även i Sverige?  
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4  Diskussion 

Den del av den svenska regleringen som gäller när vapnet kan tas ur hölstret 

och polisen kan höja beredskapen är inte särskilt klar. Detta får enligt 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter ske då förhållandena kräver det – ett inte 

särskilt tydligt besked. Här finns således ett skymningsland från att ha ett laddat 

vapen i sin hand, att använda det för hot och att slutligen avlossa skott. 

Hur ofta svensk polis använder skjutvapen för att hota är som vi tidigare skrivit 

okänt. En rimlig utgångspunkt är dock att tillgänglighet underlättar bruk. Finns 

vapen omedelbart tillhands ökar det sannolikheten att de kommer att användas. 

Det kan dessutom vara så att avsaknaden av aktiv uppföljning vid vapenbruk 

för hot bidragit till att det eventuellt på sina håll utvecklats en praxis med ett 

bruk som inte finner stöd i regelverken. Observera att detta enbart är en farhåga 

och inte något som är fastställt i vår studie. Ett sätt att få både en uppfattning 

om det faktiska bruket av skjutvapen utifrån en mer vid definition och att 

dessutom kunna stävja ett vidlyftigt bruk är att införa samma tröskel för 

inrapportering som Finland har. Det finns starka argument för att tydliga regler 

och uppföljningsrutiner har en uppstramande effekt. Nackdelen är givetvis 

uppenbar – mer tröttsam rapporterings- och pappersexercis. Frågan är dock om 

det inte finns fler fördelar än nackdelar. Som vi tagit upp tidigare i rapporten så 

skiljer sig statistiken åt i Sverige respektive Finland med avseende på med 

vilket lagstöd polisen brukar sitt skjutvapen. I Sverige dominerar skjutningar i 

nödvärn med hela 86 procent. I Finland skjuter polisen i laga befogenhet i 65 

procent av fallen. Detta får oss att fundera över vad skillnaden beror på. För en 

polis att i en hastigt uppkommen situation bedöma om en nödvärnssituation 

föreligger är betydligt enklare än att avgöra om det finns förutsättningar för att 

skjuta med stöd av laga befogenhet. Särskilt problematiskt är villkoret att det 

skall vara omedelbart nödvändigt. Att i en akut situation göra en sådan 

bedömning är ytterlig svårt. Förloppen i situationer där vapen kommer till 

användning är dessutom ofta snabbt föränderliga och dynamiska. I ett skede kan 
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en nödvärnssituation föreligga och i ett senare en laga befogenhetssituation eller 

vice versa.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

När en polis skall lösa en uppgift skall han försöka hitta andra utvägar än våld. 

Detta är dock inte alltid möjligt varvid det kan vara oundvikligt att bruka våld 

och att, som en sista möjlighet, använda sitt tjänstevapen. Därför anser vi att det 

är viktigt med ett regelverk som klart och tydligt reglerar när en polis har rätt att 

använda sitt tjänstevapen. Efter att vi har försökt att sätta oss in i vad som 

reglerar svensk polis rätt att använda skjutvapen har vi insett hur svårtolkat 

regelverken kan vara. Detta som många andra redan påpekat. 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. Även i fråga om nödvärn ger skjutkungörelsen en polis rätt att skjuta 

endast i vissa särskilt kvalificerade fall. 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. Det krävs att det är fråga om ett angrepp 

med livsfarligt vapen eller tillhygge, eller att angreppet innebär en risk för 

svårare kroppsskada. Att en polis får bruka skjutvapen endast i dessa ”svårare” 

nödvärnsfall kan möjligen uppfattas som en inskränkning av polisens 

nödvärnsrätt jämförd med alla andras. Men så är det inte. Den rätt till nödvärn 

som alla har enligt brottsbalken kan inte inskränkas genom skjutkungörelsen, 

eftersom lag går före kungörelse. När det gäller nödvärnsrätten är reglerna i 

skjutkungörelsen både överflödiga och missvisande. Eftersom nödvärnsrätten 
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inte är avsedd för polisen som myndighet hör den inte hemma i kungörelsen 

över huvud taget.  

Varje polis som använder skjutvapen får själv stå för följderna om 

vapenanvändningen var otillåten. Detta är inte tillfredsställande, eftersom 

regleringen är vag och det endast i vissa fall går att skaffa sig någon vägledning 

genom Rikspolisstyrelsens föreskrifter. De stora luckorna i handfasta råd 

medför att den enskilde polisen kommer i kläm, och i förlängningen därmed 

även den som polisen skjuter mot. En lösning på detta problem som definitivt 

inte är olösligt 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. Till skillnad från dagens 

svåröverskådliga och föråldrade föreskrifter kan lagen tillämpas av våra 

domstolar och vara till ledning för poliserna. Saken är straffrättslig och då bör 

den också hanteras så25.  

 

                                                 
25 Tidningen svensk polis 2004-10-08 
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