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Abstract 

Denna rapport undersöker vad som händer när en polis har tvingats använda sitt tjänstevapen i 

nödvärn, nöd eller med laga befogenhet. I bakgrunden presenteras statistik om hur ofta och 

mot vad poliser i Sverige skjuter och när enligt lagstiftningen en polis har rätt att skjuta. 

Vidare presenterar rapporten de olika studier som gjorts på poliser som skjutit i tjänsten, vilka 

psykiska reaktioner de har upplevt. Rapporten presenterar de krav som Polismyndigheterna 

har för att utreda dessa händelser samt hur de ska hjälpa och stötta den enskilda polismannen. 

För att kontrollera hur omhändertagandet och utredning upplevs redovisas tre intervjuer med 

poliser som skjutit i tjänsten. Intervjuerna beskriver hur polismännen har upplevt händelserna, 

hur de upplevt utredningarna, vilka reaktioner som följt av händelserna samt vilket stöd och 

omhändertagande de fått från Polismyndigheterna. Poliserna i intervjuerna beskriver att de 

upplevt olika psykiska reaktioner efter händelserna t.ex. irritation, och sömnsvårigheter. 

Resultatet visar att det är stor skillnad för omhändertagandet mellan olika Polismyndigheter 

och att samtliga intervjuade känt att de behövt hjälp och stöd av något slag. 
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 1 Inledning 
Att använda sitt tjänstevapen är det yttersta steget på våldstrappan. En sådan händelse kan 

vara oerhört traumatisk för den enskilde polismannen. På polisutbildningen får studenterna 

lära sig att skjuta om situationen kräver det och lagstöden är uppfyllda. Detta är bra för att 

poliser ska kunna vara mentalt förberedda på att använda vapnet. Vi vill med denna rapport 

beskriva vad händer efter man har skjutit och lyfta fram vilka psykiska och fysiska reaktioner 

som ofta följer efter traumatiska upplevelser. Rikspolisstyrelsen har tagit fram direktiv på hur 

myndigheterna ska agera vid dessa situationer. Med de som bakgrund vill vi titta på hur den 

enskilde polismannen upplevt utredningen och vilket stöd och hjälp som har erhållits.  

 

1.1 Syfte 

I denna rapport jämförs de handlingsplaner som Polismyndigheter har för att stödja poliser i 

situationer då de tvingats använda sitt tjänstevapen med polismannens uppfattning av den 

hjälp och det stöd han fått efter händelsen. 

1.2 Frågeställning 

Vilka krav ställer polismyndigheterna på sig själva för omhändertagandet av poliser efter 

händelser där de tvingats skjuta? 

Hur upplever en polisman myndigheternas hantering av ärendet efter en skjutning? 

1.3 Avgränsningar 

Med skjutning avser vi då en polis tvingats använda sitt tjänstevapen i nödvärn eller med laga 

befogenhet. 

Rapporten tar inte ställning till om polisen rent juridiskt agerat rätt eller fel. Rapporten 

kommer inte att behandla huruvida en viss myndighet gjort rätt eller fel utifrån RPS riktlinjer.  
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1.4 Tillvägagångssätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Processkarta över tillvägagångssätt 

 
Vi börjar med litteraturgranskning inom området för att få en överblick. Vidare kommer vi att 

intervjua personal vid olika myndigheter för att utreda i vilken utsträckning de arbetar med 

psykosocialt omhändertagande. Intervjuerna med de poliser som avlossat sitt tjänstevapen 

kommer att vara riktad öppen där respondentens upplevelse av myndigheternas kvaliteter och 

brister lyfts fram. Efter avslutade intervjuer kommer vi att sammanställa och analysera 

materialet för att därefter diskutera om myndigheterna har uppfyllt sina åliggande i dessa 

situationer samt eventuella förbättringar som kan göras. 

. 
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2 Teorietisk bakgrund 
För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter är polisen utrustad med vissa maktbefogenheter. 

Det vill säga befogenheter att på olika sätt ingripa mot enskilda. Vid dessa ingripanden kan 

polisen som en yttersta utväg bli tvingade att använda sina tjänstevapen.  

2.1 När får en polis använda sitt tjänstevapen 

För att få en inblick i när en polis har rätt att använda sitt tjänstevapen så följer utdrag av de 

lagrum som styr detta:  

Nödvärn 

”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.” (Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i 

polistjänsten.) 

Laga befogenhet 

”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 barn, rån eller 

grovt rån. 

Mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt 

sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplanssabotage, 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 nämnds; 
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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; 

 

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

 

3.  

”Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken gör att utomstående 

skadas. Skottlossning inom områden, 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.” 

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

 

För att ett polisingripande mot en enskild skall vara rättsenligt enl. PL fordras att det är 

försvarligt med till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. För att så ska vara fallet måste 

polisen enligt Westerlund i boken Polisens vapenanvändning (2003) beakta åtminstone sex 

grundläggande principer. 

 

1. legalitetsprincipen. 

Medför att polismannen alltid måste ha lagstöd för att företa en åtgärd som begränsar 

några grundläggande fri och rättigheter. (Westerlund 1999) 

2. behovsprincipen. 

Innebär att ett ingripande får ske bara när det är nödvändigt för att avvärja en farlig 

situation eller störning. (Westerlund 1999) 
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3. proportionalitetsprincipen. 

Innebär att de skador och olägenheter som ingripandet kan medföra för ett motstående 

intresse inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet. (Westerlund 1999) 

4. ändamålsprincipen. 

Hindrar att lagarna kringgås genom att tillämpas i något annat syfte än vad de är 

avsedda för. (Westerlund 1999) 

5. likhetsprincipen. 

Innebär att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Westerlund 1999) 

6. objektivitetsprincipen. 

Innebär att alla människor är lika inför lagen och att polisen ska iaktta saklighet och 

opartiskhet. (Westerlund 1999) 

 

2.2 Polisens vapenanvändning 

I undersökningen Polisens bruk av skjutvapen (Knutsson och Strype 2002) av polisens 

vapenanvändning mellan åren 1985-1998 visar det sig att polisen avlossat sina tjänstvapen 

sammanlagt 430 gånger. Över perioden varierar antalet incidenter mellan 25 och 35 per år. 

Det fanns ingen tendens till vare sig ökning eller minskning.  Vanligen var det en 

ordningspatrull om två poliser varav en av dem avlossade ett skott, som sköts i nödvärn. I ca 

37 procent av alla situationer sköts enbart varningsskott.  Antalet skadade av polisens 

skottlossningar har varit i genomsnitt drygt sju personer per år. Dödsskjutningar är ovanliga, 

mindre än en person dör årligen av polisens vapen. Poliser har skadats i ungefär åtta procent 

av skjutepisoderna. Ungefär tio procent av alla skjutincidenter utgörs av fall där poliser 

avlossat vådaskott. Vådaskottssituationerna ligger bakom nästan en tredjedel av de fall där 

poliserna kom till skada. Den stora majoriteten av fallen (ca 80 procent) består av situationer i 

vilken poliserna skjutit för att avvärja hot eller angrepp. 
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 Nödvärn 
 

Laga 
befogenhet 
 

Nöd 
 

Annat 
(våda) 
 

Summa 
 

Antal 305 70 10 42 427 
% 71,4 16,4 2,3 9,8 100 

 
Figur 2 
Grunden för skottlossningen i samband med tjänsteingripanden, 
samtliga skjutincidenter 1985-1998. 
 

I kategorin nöd ingår fall där pistolskott t.ex. använts för att påkalla uppmärksamhet i en svår 

situation och i annat, fall av vådaskott som inträffat i samband med tjänsteingripanden 

2.3 Reaktioner hos poliser efter en traumatisk upplevelse 

I polisens arbetsuppgifter ingår det att klara av händelser som kan vara mycket stressfyllda 

och mentalt påfrestande. I rapporten Polisers minnen av traumatiska upplevelser i tjänsten 

(Christiansson och Karlsson 1999) intervjuades 162 poliser för att undersöka hur och vad 

poliser har upplevt för traumatiska händelser i tjänsten. Poliserna fick beskriva och de mest 

omskakande händelserna de varit med om under sin tid som poliser. De fick skatta hur mycket 

stöd de fått från överordnade befäl i samband med händelsen och även svara på frågor om 

vilka fysiska och psykiska reaktioner som de fått efter händelsen.  27,2 % uppgav att den mest 

stressfyllda situation som de upplevt rörde vapenhot. Med det avser författarna när en polis 

har blivit hotat med alltifrån järnrör till skjutvapen. I sex fall hade poliserna tvingats avfyra 

sitt vapen och i fyra av dessa fall har gärningsmannen träffats. I de två övriga situationerna 

var skotten avsedda som varningsskott. I ytterliggare 16 fall hade polisen dragit sitt 

tjänstevapen och varit beredd att skjuta men av olika anledningar inte gjort det. De poliser 

som upplevt dessa händelser beskrev att de ofta har väldigt tydliga ljudminnen av skotten och  

flera kom mycket väl ihåg ljudet från mantelrörelsen på av gärningsmannens vapen. Även 

andra sinnen beskrev poliserna ha skärpts, en polis berättade att ”Jag tror jag hörde en myra 

gå över golvet” (Christiansson och Karlsson 1999 sid 14) Flera poliser beskrev att de när som 

helst kan se händelsen framför sig ofta mycket detaljrik, även om det gått väldigt lång tid 

sedan det hände. Flera poliser i Christiansson och Karlssons (1999) studie berättade att de haft 
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gärningsmannen på kornet och varit nära att skjuta men av någon anledning inte gjort det.  

Dessa situationer har lett till att poliserna har grubblat mycket över om de agerat rätt eller fel.  

När en polis har avlossat sitt tjänstevapen visar undersökningen på att rädslan att ha gjort en 

felaktig bedömning är oftast ännu större än för de som har avstått. Vissa poliser som skjutit 

kände en oro över eventuella hämndaktioner mot sig själva och deras familj.  

 

I undersökningen fick poliserna skatta vilket stöd upplevt de fått från överordnade i samband 

med händelsen på en skala från 1-11 (1=Inget stöd, 11=Mycket stort stöd) medelvärdet blev 

3,2. Den siffran gäller inte endast för poliser som upplevt vapenhot utan för samtliga 

traumatiska upplevelser som beskrivs i undersökningen. 

 

I denna tabell redovisas vilka symptom de hade upplevt efter de traumatiska händelserna. 

Symptom Frekvens Procent 

Varit nedstämd 35 21,7% 

Blivit rädd när jag närmat mig platsen för händelsen eller 

upplevt situationer som påminner om den 

30 18,8% 

Haft dåligt samvete, självanklagelser eller skuldkänslor 25 15,5% 

Varit spänd i kroppen 24  15,0% 

Haft sömnproblem 23 14,3% 

Haft mardrömmar 22 13,7% 

Haft en tendens att överreagera på plötsliga ljud eller 

oväntade rörelser 

14 08,7% 

Haft snabba svängningar i stämningsläget 09 05,6% 

Haft en tendens att dra mig undan från andra 09 05,6% 

Varit irritabel, haft lätt att bli irriterad eller arg 06 03,7% 

Figur 3 
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2.4 Reaktioner efter en skjutning 

I rapporten Police Responses to Officer-Involved Shootings (Klinger 2002) så presenteras 

intervjuer av 80 poliser i USA som vid 113 tillfällen skjutit i tjänsten. Rapporten beskriver hur 

poliserna upplevde situationerna före, under och efter skjutningen. För att undersöka hur 

poliserna kände sig efter skjutningen har författaren delat upp tiden efter skjutningen i fyra 

tidsfaser. Vid varje intervjutillfälle i de fyra faserna så fick poliserna svara om de upplevt 

några av följande psykiska och emotionella reaktioner samt fysiska reaktioner. 

• Upprymdhet 

• Sorg 

• Uppgivenhet 

• Återkommande tankar rörande skjutningen 

• Rädsla för att bli psykiskt sjuk 

• Rädsla för rättsliga och/eller administrativa påföljder 

• Ångest 

• Mardrömmar 

• Andra tankar eller känslor 

Och följande av fysiska reaktioner 

• Yrsel 

• Avsaknad av matlust 

• Huvudvärk 

• Utmattning 

• Gråt 

• Problem att somna/hålla sig vaken 

• Andra fysiska symptom 
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I 48 fall så hade poliserna någon gång efter skjutningen känt ångest, många som hade skjutit 

tidigt i sin polisära karriär kände ångest över att de kunde hamna i liknade situationer igen. I 

40 av fallen berättade poliserna att de upplevde rädsla över rättsliga eller administrativa 

påföljder för sitt handlande. I vissa fall upplevdes denna rädsla som starkare än själva 

skjutningen i sig. I ett fall beskrivs hur en polis råkade höra att hans advokat i ärendet och den 

utredande polisen i ärendet bråkade högljutt om någonting. Polisen hörde inte vad bråket 

gällde men tog för givet att det rörde skjuthändelsen som han just varit involverad i och kände 

därför en ännu större oro över utredningen. Senare fick han veta att bråket rörde en helt annan 

sak. Han kände både en lättnad och en ilska över att han inte fått reda på det tidigare. 

 

I 33 av fallen rapporterade poliserna att de upplevde upprymdhet och glädje, glädjen bestod i 

att man överlevt en livsfarlig situation. Upprymdheten bestod i flera fall av en sorts 

tillfredställelse över att de klarat att hantera en sådan situation när det verkligen gällde. 

Poliser som haft mardrömmar rapporterades i 20 av fallen, ofta rörde mardrömmarna 

skjutningen men även mardrömmar i generell bemärkelse rapporterades. I tre av fallen 

rapporterades depression som poliserna behövde professionell hjälp för att komma ur. Den 

mest frekventa fysiska reaktion som rapporterades var sömnlöshet, den näst vanligaste 

reaktionen var trötthet. 
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Här följer en sammanställning av resultatet i undersökningen av Klinger (2002) 

 

Upplevda tankar/känslor någon gång efter skjutningen 
Alla 113 Fall 

Tanke/Känsla 
 
Procent 

Upprymd 29% 

Sorg 26% 

Uppgiven 20% 

Återkommande tankar om 
händelsen 

83% 

Ångest 40% 

Skuld 12% 

Mardrömmar 18% 

Rädsla att bli psykiskt sjuk 18% 

Rädsla för rättsliga påföljder 34% 

Andra tankar och känslor  42% 

Figur 4 
 
 

Fysiska reaktioner rapporterade någon gång efter 
skjutningen 

Alla 113 Fall 
Fysiska reaktioner                Procent 

Yrsel 4% 

Förlorad aptit 17%  

Huvudvärk 7% 

Utmattning 46% 

Gråt 24% 

Sömnproblem 48% 

Andra fysiska reaktioner 19% 

Figur 5 
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2.5 Stöd efter en traumatisk händelse 

I Karlsson och Christiansons(1999) rapport kände sig 55 % av poliserna som deltog i 

undersökningen hjälpta av att prata med kollegor. Av de 162 poliser som deltog i studien blev 

11.8% erbjudna debriefing och av dessa var det 9.3% som genomgått debrifing. Endast åtta 

personer i undersökningen hade varit i kontakt med någon specialist på krisbearbetning. 

Författarna menar att även om kamratstödet är en viktig del i att bearbeta en traumatisk 

upplevelse så kan den i vissa fall vara otillräcklig. Ofta kan kamratstöd vara bra för att 

försöka förstå vad som hänt, men det kan vara svårt att uttrycka de känslomässiga 

upplevelserna av en händelse.  

 

I en studie av 10 poliser fann man att debriefing under professionell ledning var mycket 

effektiv. Debriefingen utfördes efter stora olyckor med flera skadade och döda. Debriefingen 

skedde enskilt med varje polis, alla utom en kände sig lättade av debriefingsamtalen. Detta 

tyder på att polisen i vissa fall har större nytta av professionell debriefing än traditionella 

former av kamratstöd (Smith & de-Chesnay i Karlsson & Christianson 1999).     

2.6 Myndigheternas Krav  

2.6.1 Utredning 

Enligt Jan Wikdahl internutredare vid Polismyndigheten i Västerbotten ska ärendet när en 

polis avlossat sitt tjänstevapen och någon kommer till skada eller att det finns oklarheter i 

huruvida vapnet fått användas eller ej överlämnas till åklagare. Åklagaren fattar då beslut om 

att förundersökning ska inledas eller om ärendet ska läggas ner. Om skjuthändelsen skett på 

ett korrekt sätt och ingen person kommit till skada ska Polismyndigheten lämna ett skriftligt 

omdöme om händelsen och överlämna detta till Rikspolisstyrelsen, ärendet lämnas då inte 

över till åklagare. 

 

Vid vådaskott och skjuthändelser där någon skadats så ska vapnet omhändertas för att 

undersökas av tekniker. Detta för att utesluta att det finns något tekniskt fel på vapnet. 
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2.6.2 Rapportering 

När en polis har avlossat skott med avsikt eller av våda skall polisen underrätta närmaste 

förman så snart det kan ske. Även det vakthavande polisbefälet skall underrättas. Har det 

förekommit varningsskott eller verkningseld mot person, skall polischefen underrättas 

omedelbart. Enligt 8 § kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen lämna en rapport 

om händelsen till myndighetens chef. Polischefen skall lämna en skriftlig rapport om 

händelsen till Rikspolisstyrelsen. (RPSFS 2001:1 Fap 104-2) 

2.6.3 Psykosocialt omhändertagande inom polisen 

Den utredning, som gjordes av Rikspolisstyrelsen efter polismorden i Malexander den 28 maj 

1999, kom bl.a. fram till att det personalsociala omhändertagandet skall vara mycket gott 

inom Polisen. Man kom också fram till att Rikspolisstyrelsen, tillsammans med 

polismyndigheterna, gemensamt skulle inventera: 

 

Dels vilka resurser som finns för det personalsociala omhändertagandet 

 

Dels vilken utbildning och vilka åtgärder i övrigt som behövs för att uppnå detta mål. 

 

Rapporten redovisar hur det goda psykosociala omhändertagandet hos polisen bör se ut, vilka 

brister och svagheter som har iakttagits i polisorganisationen samt en sammanställning av 

prioriterade åtgärder. 

 

Enligt Rikspolisstyrelsens promemoria (RPS 1999) bör följande mål gälla för ett mycket gott 

psykosocialt omhändertagande hos Polisen:    

• Allmänheten skall vara trygg i förvissningen att anställda inom Polisen får den 

information, utbildning och träning som krävs för att klara svåra situationer i arbetet. 

• Alla medarbetare inom Polisen skall veta att de får ett mycket gott psykosocialt 

omhändertagande om de utsätts för psykisk påfrestande händelser. I särskilda fall kan 

även de berörda anställdas anhöriga erbjudas stöd. 

• Alla chefer inom Polisen skall ha kunskap och beredskap att vidta rätt åtgärder i rätt 

tid då medarbetare drabbas av psykiskt påfrestande situationer. 
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Enligt samma promemoria (RPS 1999) så kan följande metoder tillämpas inom Polisen i det 

psykosociala omhändertagandet: 

• Stöd i det dagliga arbetet, 

• mental träning, 

• information om stressreaktioner, debriefing, etc., 

• professionell handledning, 

• avslutningssamtal i arbetsgruppen tillsammans med chefen, 

• kamratstöd, 

• defusing och avlastningssamtal, 

Med defusing menas 1 timmes samtal med exponerad personal direkt efter 

händelsen med en genomgång av det faktiska händelseförloppet. Var och en ges 

möjlighet att återge sin bild av händelsen med syftet att ge en helhetsbild samt 

en enkel bearbetning av upplevelser och intryck.  

• debriefing och samordning av debriefinginsatser, 

• samtalsstöd/professionellt stöd av psykolog, polispräst, psykiatriker, psykoterapeut, 

• uppföljning efter särskilda händelser för anställda eller anhöriga. 

 

Promemorian fastställer att myndigheten bör svara för att   

• debriefingledare utses, 

• chefer, debriefingledare och övriga medarbetare erhåller relevant utbildning, 

• inventering av stödresurser från företagshälsovård, polispräst, m.fl. externa organ 

genomförs, 

• relevanta psykosociala stödinsatser sätts in vid behov, 

• samordnig av stödinsatser från flera myndigheter vid behov initieras, 

• en lokal rutin för psykosocialt omhändertagande tas fram och görs känd för samtliga 

inom myndigheten, 

• samverkan med Räddningsverket och andra myndigheter och institutioner etableras på 

lokal nivå, 

• relevant psykosocialt omhändertagande ges vid behov. Därvid kan lokala normer för 

när psykosocialt stöd skall ges utarbetas vid behov, 
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• psykosocialt omhändertagande beaktas i det polistaktiska arbetet och att tid avsätts för 

omhändertagandet, som en naturlig del av det polisiära arbeta och då särskilt vid 

planering inför större händelser, 

• avslutningssamtal genomförs före hemtransport för all berörd personal i befintliga 

grupper, då kommendering omfattar personal från andra myndigheter. 
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 Resultat 

3.1 Handlingsplan hos Polismyndigheter 

Vid rundfrågningar på två Polismyndigheter uppgavs det att det inte fanns någon speciell 

handlingsplan för psykosocialt omhändertagande efter en polis har skjutit. 

Polismyndigheterna utgår ifrån den allmänna handlingsplanen psykosocialt omhändertagande 

(RPS 1999) som finns utarbetat från Rikspolisstyrelsen  

3.2 Intervjuer 

Vi intervjuade tre poliser som har skjutit i tjänsten mellan åren 2001 och 2006. Poliserna fick 

i korta drag berätta om själva händelsen, därefter ställde vi frågor om vilket stöd de fått från 

kollegor och myndighet, hur de upplevt utredningen och vilka fysiska och psykiska reaktioner 

de upplevt efter händelsen.  

 

Här följer en sammanfattning av de tre intervjuer vi genomfört. 

3.2.1 Fall 1 

Händelsen inträffade vintern 2001. Polismannen tjänstgjorde som hundförare och hade varit 

polis i drygt 19 år. En polisaspirant i en annan patrull blev hotad med ett vapen av en 

gärningsman, aspirantens kollega avlossade då ett skott mot gärningsmannen som missade 

eller eventuellt träffade i foten. Gärningsmannen sprang då från platsen mot hundföraren och 

en väntande bil. Hundföraren avlossade ett varningsskott som träffade i en vägg till vänster 

om gärningsmannen, sedan avlossade han två stycken skott mot bilen som körde rakt mot 

honom. Bilen försvann sedan från platsen.  



Vad händer sen?  
Daniel Risberg                                                                                                            2006-08-31 
Johan Olofsson 
4D 
 
 

 19 

Hundföraren befann sig ca 20 meter från aspiranten och kände en stark oro när det första 

skottet avlossades då han inte visste vem som blivit skjuten. När de senare kom in till 

stationen erbjöds ingen debriefing eller stöd av något slag. Eftersom han jobbat över på sitt 

arbetspass och nästa pass började samma dag erbjöds han att starta sitt nästa skift någon 

timme senare. Hundförarens vapen omhändertogs för teknisk undersökning men han fick 

direkt ut ett nytt. Han skrev ett PM om händelsen och blev sedan kallad till förhör där han inte 

delgavs misstanke för något brott. Han uppfattade inte utredningen som jobbigt utan visste om 

hur den gick till och kände att han agerat rätt. Förundersökning inleddes men lades ner. 

 

Dagarna efter kände hundföraren att han var väldigt lättretlig och hade kort stubin, både 

hemma och på jobbet, vardagssysslor kändes jobbiga att göra. Det kändes som att ingen på 

Polismyndigheten brydde sig om det som inträffat och han erbjöds inte heller någon hjälp från 

facket. Hundföraren berättar att de tre inblandade poliserna fick söka stöd av varandra och 

tillsammans bearbeta händelsen. Samtliga inblandade poliser ansökte om skadestånd för 

händelsen hos Brottsoffermyndigheten, men Brottsoffermyndigheten ansåg att det inte var 

något brott begånget när det inte fanns någon gripen gärningsman. Detta uppfattade 

hundföraren och de övriga som oerhört kränkande. 

3.2.2 Fall 2 

Händelsen inträffade vintern 2003. Polismannen tjänstgjorde som yttre befäl och hade varit 

polis i drygt 10 år. Vid ett ingripande mot en man som skulle tvångsomhändertas enligt LPT 

så tvingades polismannen att skjuta ett varningsskott när personen ifråga riktade ett vapen mot 

polisen. Mannen släppte då vapnet och kunde gripas.  

 

Direkt efter händelsen kallades en av Polismyndigheten utbildad debriefingledare in och höll 

ett möte med samtliga inblandade, debriefinghandledaren var en polis som jobbade inom 

myndigheten och alla fick beskriva vad de upplevt och hur de kände. Efter avslutat möte 

erbjöds samtliga vidare debriefing vid senare tillfälle. Samtliga poliser som närvarat vid 

händelsen fick sluta sitt arbetsskift tidigare. Dagen efter skrev polismannen ner sin berättelse 

på en promemoria. Polismannen berättar att han inte kände någon direkt oro för 

utredningsförfarandet när han var säker på att han hade agerat korrekt vid det aktuella 

tillfället. Han berättar vidare att han inte blev ifrågasatt av sin myndighet utan fick ett bra 
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bemötande och stöd av ledningen. Polismannen beskriver att bemötandet från kollegorna var 

bra, men han trodde att det skulle pratas mer om det som inträffat. Polismannen har inte hört 

något mer om den aktuella händelsen, han fick behålla sitt tjänstevapen samt fortsätta sin 

vanliga tjänst. Polismannen beskriver det som lite märkligt att han inte fått nåt beslut om det 

blev någon vidare utredning och har funderat en del över det. 

3.2.3 Fall 3 

Händelsen inträffade vintern 2006. Polismannen hade jobbat som polis i några månader när 

patrullen blev kallad till trappuppgång där någon uppträtt stökigt. När patrullen kom till 

platsen var det lugnt och precis när de skulle åka därifrån blev de attackerade av en man 

beväpnad med knivar. Polispatrullen sprang ut på gården där polismannen avfyrade ett skott 

mot gärningsmannens ben men missade. Gärningsmannen stannade upp av smällen men 

lyssnade inte på polisernas kommenderingar, först efter att ha använt pepparspray mot honom 

kunde han gripas.  

 

Polisen upplevde hela situationen som traumatisk och hade hög puls långt efter själva 

händelsen. Efter händelsen blev de tagna ur tjänst och samma kväll blev de uppringda av en 

debriefinghandledare som bokade ett möte nästa dag. Innan de gick hem för kvällen så hade 

de ett möte med vakthavande befäl som gick igenom händelsen med samtliga inblandade och 

kontrollerade att de inte var ensamma hemma. Polismannens vapen omhändertogs för teknisk 

undersökning och senare fick de inblandade poliserna återvända till platsen för händelsen för 

att göra en rekonstruktion av händelsen, ingen förundersökning inleddes. Polisen hade väntat 

sig att utredningen skulle bli värre och att agerandet skulle bli mer ifrågasatt. 

Debriefingen skedde vid tre tillfällen och polisen upplevde den som positiv. Vid det sista 

mötet så informerade debriefinghandledaren att det fanns möjlighet till ytterligare hjälp från 

en psykoterapeut vilket polisen tackade ja till. Polismannen upplevde det psykosociala 

omhändertagandet från Polismyndigheten som bra, stödet från kollegorna var mycket bra. 
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När båda poliserna efter händelsen bad om att bli tillfälligt förflyttad till ett annat distrikt för 

att arbetsträna så upplevde de att myndigheten tyckte det var besvärligt pga av personalbrist 

på orten de arbetade på. Poliserna upplevde det som jobbigt att behöva argumentera för 

förflyttningen och kände det som att myndigheten lade ett ansvar om personalfrågan på dem.  

Facket ställde upp och hjälpte till men först efter att de själva kontaktat dem 

 

De första veckorna efter händelsen beskrev polisen som ”för jävliga”, polismannen sov dåligt 

under vissa perioder och hade mardrömmar. Polismannen var lättirriterad och upplevde 

vardagssaker som t.ex. att gå och handla och städa som mycket jobbiga.  Även andra  

reaktioner som att det var obehagligt om någon kom upp bakifrån eller att möta någon som 

hade händerna i byxfickorna visade sig 

3.3 Kritisk granskning av resultat 

Den undersökning vi har gjort är endast med tre poliser, den ska inte ge någon generell bild ut 

av vad som händer efter en skjutning utan snarast bidra till en större förståelse för de 

reaktioner som kan uppstå och vilken hjälp som erhållits och hur utredningsförfarandet 

upplevts av inblandade polismän. Med ett sådant litet underlag kan det ej dras några säkra 

slutsatser men jämförelser mellan vårat resultat och vad tidigare forskning visat är ändå 

intressant. Att de intervjuade poliserna kommer från olika myndigheter är inte något vi själva 

valt utan det var det enda möjliga alternativet då skjutningar förekommer sällan i Sverige 
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4 Diskussion 
Enligt Knutsson & Strype (2002) är ca 70 % av skotten som avlossas nödvärn. I alla tre fall 

som rapporten presenterar är skotten avlossade i nödvärn. I ett av fallen avlossades endast 

varningsskott.  

 

I fallen som presenteras framkommer det flera likartade psykiska och fysiska reaktioner som 

både Karlsson & Christianson (1999) och Klinger (2002) beskriver i sina rapporter. Två av 

poliserna i fallen upplevde att de efter händelsen var lättirriterade och att vardagliga sysslor 

som att handla och tvätta som jobbiga att ta tag i. Även sömnproblem och mardrömmar tas 

upp. En av poliserna beskriver att det är obehagligt att möta någon som har händerna i 

byxfickorna och att det otäckt när någon närmar sig snabbt bakifrån. Det är ju reaktioner som 

helt klart påverkar både ens arbete och fritid och det råder ju inga tvivel om att det finns ett 

behov av stöd och hjälp.   

 

Det psykosociala omhändertagandet varierar kraftigt mellan de tre olika fallen. Detta kan 

förklaras med att fallen är tagna på tre Polismyndigheter samt att fallet där omhändertagandet 

var obefintligt är det fall som ligger längst bak i tiden och inträffade innan RPS promemoria 

trätt i kraft 

  

I rapporterna av Karlsson & Christianson (1999) och Klinger (2002) beskriver poliser att de 

uppfattade utredningen jobbig och att de var rädda för lagliga och administrativa påföljder av 

sitt agerande. I två av de tre fall som presenterats inleddes ingen förundersökning, ingen av 

poliserna upplevde obehag av utredningarna. Detta kan förklaras med att ingen av poliserna 

tvivlat på att de agerat rätt.  I de två fall som vapnet omhändertogs efter skjutningen upplevde 

inte poliserna detta som något konstigt, utan de såg detta som en del av utredningen.  

 

De Polismyndigheter som vi frågat har ingen speciell utarbetad plan för omhändertagande av 

en polisman som skjutit i tjänsten. Detta beror på att de följer Rikspolisstyrelsens promemoria 

om psykosocialt omhändertagande och använder samma handlingsplan för alla typer av 

traumatiska upplevelser. 
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4.1 Slutsatser 

I de tre fallen är det stor variation på omhändertagandet. Detta kan dels vara att det är olika 

myndigheter som händelserna inträffat på, det kan även bero på att den sista beskrivna 

händelsen inträffade alldeles nyligen och medvetenheten om hur viktigt det psykosociala 

omhändertagandet är har ökat. En annan aspekt kan vara att det skiljer 20 tjänsteår mellan den 

polis som upplever omhändertagandet som obefintligt och den polis som upplevde 

omhändertagandet som omfattande. Kan det vara så att myndigheten känner större ansvar för 

yngre poliser?   

 

Samtliga poliser hade en ungefärlig bild om hur utredningsförfarandet skulle gå till, två av de 

intervjuade hade väntat sig en tuffare utredning, var de fått informationen och varför de 

trodde att utredningen väntades bli tuff framgår tyvärr inte. Att en polis inte fått reda på om 

det blev en utredning eller inte tycker vi är mycket anmärkningsvärt. Att information om 

utredning utgång inte ges eller att situationer kring utredningen misstolkas kan upplevas som 

mycket jobbigt. Klinger(2002). Information om vad som händer i ärendet anser vi därför vara 

mycket viktigt för att inte skapa mer oro hos den drabbade polisen.   

 

Ingen av de tillfrågade myndigheterna har någon speciell handlingsplan för det psykosociala 

omhändertagandet när en polis använt sitt tjänstevapen. De utgår ifrån den promemoria RPS 

skrivit och använder den vid samtliga traumatiska händelser som poliser råkar ut för. Det kan 

gå lång tid mellan att någon polis använder sitt tjänstevapen på en viss myndighet. Att 

händelsen är ovanlig och att det visat sig vara en av de mest traumatiska upplevelser en polis  

kan råka ut för anser vi att varje Polismyndighet bör ha en speciell handlingsplan för att kunna 

ge ett så professionellt stöd som möjligt. Om en händelse händer varje dag finns det en vana 

att hantera detta, när en händelse är ovanlig behövs det en plan att följa så inget väsentligt 

glöms bort i omhändertagandet. Att jobba utifrån en strukturerad plan och dokumentera det 

som gjorts ger större möjlighet att förändra och förbättra omhändertagandet då det är enkelt 

att se vilka åtgärder som vidtagits. 
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Det både vår undersökning och tidigare forskning visar på är att efter en traumatisk 

upplevelse följer det reaktioner av olika slag. Det drabbar alla olika men alla behöver någon 

form av stöd vare sig det är från kollegor eller myndigheten. Just stödet från kollegor 

beskriver många som mycket viktigt. I fallet där polismannen inte fick något stöd från 

myndigheten så kände han i alla fall att han tillsammans med kollegorna som varit med på 

platsen kunde söka stöttning hos varandra. Eftersom varje individ reagerar olika på en 

traumatisk händelse anser vi att lyhördhet från myndigheten sida är mycket viktig För en del 

passar det att komma tillbaka i tjänsten så fort som möjligt för att på så sätt bearbeta 

händelsen. Andra behöver mera stöd och hjälp för att så småningom hitta tillbaka till sig själv 

och arbetslivet. Det är viktigt att det inte läggs någon prestige i hur lång tid rehabiliteringen 

tar varken från myndigheten eller från kollegor. En annan viktig del i det psykosociala 

omhändertagandet är att poliser som upplevt något traumatiskt inte ska behöva fråga efter 

hjälp. Karlsson och Christianson(1999) skriver i sin rapport att professionell hjälp av 

utbildade debriefinghandledare ofta visat sig vara bättre än traditionellt kamratstöd. Därför 

anser vi att myndigheten ska erbjuda hjälpen omgående vare sig den drabbade anser sig 

behöva det eller inte. 
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Tack till ! 

Samtliga poliser som öppenhjärtigt har delat med sig av sina erfarenheter. 

Lars-Erik Lauritz som hjälp oss med material och goda råd 

”Top spin” som har hjälp oss att rensa huvudet. 


