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 Abstract 

Vår målsättning med denna rapport är att utreda fördelar och nackdelar med att ha 

tjänstevapnet laddat respektive oladdat när det är ordnat för bärande i tjänst. 

Bakgrunden är att vissa enheter inom polisen har önskat göra undantag från de 

föreskrifter som reglerar hur vapnet skall vara ordnat i hölstret. Dessa frågor 

väckte vårt intresse för ämnet och vi vill lyfta frågan till diskussion. Våra 

frågeställningar är vilka fördelar och nackdelar finns, varför vill dessa enheter 

göra avsteg från föreskrifterna samt se om det går att applicera eventuella fördelar 

i det grundläggande taktiska förhållningssättet. Vi har samlat in rapporter och 

utlåtanden från sakkunniga i ämnet och sammanställt slutsatser från dessa. Vårt 

viktigaste resultat är att majoriteten av alla skjutningar sker på korta avstånd med 

mycket snabba beslut under kraftig tidspress. Den största fördelen med laddat 

vapen är att man tjänar tid i dessa situationer. En ytterligare slutsats vi har dragit 

är att de nackdelar som förs fram i diskussionen om laddat eller oladdat vapen till 

stor del bygger på känslor och spekulationer i stället för fakta. Att vapnet nu bärs 

oladdat verkar bero mer på tradition istället för väl underbyggda undersökningar.  
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1  Inledning 

Polismannen bestämmer sig för att göra ett stopp på bilen som ligger framför honom. 

Han slår på stoppljusen och bilen stannar ca 10 meter framför polisbilen. Polismannen 

kliver ur för att gå fram till bilen. Precis när han passerat fronten på polisbilen öppnas 

dörren på den stoppade bilen. Föraren hoppar ur och springer mot polismannen, i 

handen har han en kniv som han höjer till hugg. Polismannen uppfattar personen som 

kommer rusande mot honom och ser då kniven som gärningsmannen har i sin hand. 

Synintrycket går upp till hjärnan som reflexmässigt reagerar för att kunna skydda sig 

mot det snabbt uppkomna hotet. Polismannen måste nu definiera hotet för att kunna 

bestämma sig för en adekvat motåtgärd. Polismannen reagerar instinktivt, han för 

högerhanden mot hölstret, greppar pistolen och mantlar rakt in mot målet. 

Nödvärnsdraget tar två sekunder, på den tiden har föraren hunnit ända fram till 

polismannen som inte har något annat val än att skjuta mitt i målet för att få stoppande 

verkan för att på så sätt rädda sig själv. 

Sverige är det enda landet i västvärlden där polisen bär vapnet oladdat i tjänsten1. 

Vissa enheter inom polisen har begärt att få dispens från reglerna om hur vapnet skall 

bäras i tjänsten2. När vi hörde talas om detta väcktes vårt intresse för ämnet. Vad är det 

som reglerar hur vapnet skall bäras i tjänsten? Varför har vissa sökt dispens från 

regelverket och vad ser de för fördelar? Vi hoppas med detta arbete kunna finna för- 

respektive nackdelar med ha vapnet laddat kontra oladdat när det är ordnat för bärande 

i tjänst.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt FAP 104-2 16 § får inte en patron vara införd i patronläget när det bärs i 

hölstret. En polisman får höja beredskapen när han anser att det är befogat. Det 

innebär att polismannen tar fram pistolen ur hölstret och drar manteln bakåt och på så 

sätt matar fram en patron i patronläget. Detta är en åtgärd som tar en viss tid och det 

kan bidra till att polismannen hamnar i tidsnöd och risken för dödsskjutningar ökar. 

Nationella Insatsstyrkan, Säkerhetspolisens personskydd, piketen i Stockholm och 
                                                
1 Stange Christer, Pol-104-0878/04  2006 
2 Stange Christer, Pol-104-0878/04  2006 
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piketen i Skåne har sökt dispens från FAP 104-2 i syfte att ha vapnet laddat när de 

arbetar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utröna om det finns några fördelar respektive nackdelar 

med att bära vapnet laddat i stället för att bära det ordnat för tjänst. Dessutom vill vi 

klargöra varför en del enheter inom polisen har sökt dispens från regelverket.  

 

1.3 Frågeställningar 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med att bära vapnet laddat? 

Vad har NI, SÄPO och Piketen funnit för fördelar?  

Finns det några fördelar utifrån det grundläggande taktiska förhållningssättet? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att endast ta med BrB 24:1 § och skjutkungörelsen 1 §, det vill säga de 

lagar som behandlar nödvärn. Vi kommer inte beröra Polislag (1984:387) 10§ om 

polisens våldsanvändning. 

Vi kommer att beröra hur andra länder bär sitt tjänstevapen, men vi avser ej att 

redogöra för hur deras lagstiftning angående tjänstevapen och våldsanvändning ser ut. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har sökt reda på den information som redan finns kring ämnet genom att tala med 

rikspolisstyrelsen och beställa befintligt material för att kunna bearbeta detta. Vi har 

studerat relevant litteratur och vi har även samtalat med lärare på polisutbildningen vid 

Umeå universitet. 
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2 Teori 

Det Grundläggande Taktiskt Förhållningssättet är en del av ett nytt polistaktiskt 

koncept för nationell bastaktik. Konceptet är avsett att tillämpas både i 

vardagshändelser och särskilda händelser. Det utgör grunden för hur polisen ska kunna 

agera säkert i olika situationer. Det utgör en ledfyr för alla poliser i deras 

förhållningssätt vid bedömningar av personer, situationer och fysiska miljöer. Den 

Nationella Bastaktiken syftar även till att åskådliggöra människans egna förmågor och 

begränsningar3  

 

 

Kontrollbegreppet   

 

                                                 

   

Figur 1 - Figuren ovan åskådliggör de olika delarna i det grundläggande taktiska 

förhållningssättet. 4 

 

 Tankeprocessen  

Tankeprocessen bygger på att polismannen har fyra steg att gå igenom innan han kan 

agera och att en gärningsman endast har tre steg att gå igenom innan han kan agera. 

Både polismannen och gärningsmannen måste lokalisera den andra för att kunna 

agera. Båda två måste också förbereda sig på något sätt, för gärningsmannen kan det 

handla om att knyta handen, ta fram något sorts tillhygge eller att rikta ett vapen mot 

polismannen. För polismannen kan förberedelsen bestå i att han tar fram batongen 

eller OC-sprayen eller att han höjer beredskapen med sitt tjänstevapen. Sen kommer 

den stora skillnaden, polismannen måste definiera hotet. I en konfrontation med en 

                                                
3 Nationell Bastaktik, PHS 779-3798/04 2005 
4 Wasell Anki, Konflikthantering med kommunikation och självskydd 2006 

  GTF 
 

Kontrollbegreppet  Tankeprocessen Taktisk risk och 
hotbedömning 

Kontroll i situationen 
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gärningsman som en polisman ska ingripa mot är det viktig att förstå vilket 

förhållande som råder mellan polismannen och gärningsman som ska omhändertas. 

Både polismannen och gärningsmannen ägnar sig sannolikt åt att taktiskt definiera hot 

och angrepp som de står inför. Den mycket stora skillnaden mellan polismannen och 

gärningsmannen är polismannen måste följa både etiska regler och andra regelverk 

medan gärningsmannen ofta är inställd på att sätta sig över och utmana samma regler. 

Polismannen ligger också alltid ett steg efter gärningsmannen, polismannen måste 

alltid definiera hotet för att kunna bemöta gärningsmannen med rätt lagstöd. Detta är 

förmodligen inget som en gärningsman ägnar sig åt, om han vill angripa polisen 

behöver han bara bestämma sig för vad han ska göra.  

 

 Kontrollbegreppet 

Kontrollbegreppet består av tre delar, reagera, definiera och varseblivning.  

Reagera – Att upptäcka hotet. Det tar tid att reagera och det är en naturlig mänsklig 

begränsning. Det går till viss del att träna upp reaktionsförmågan men det går inte att 

träna bort reaktionstiden.  

Definiera – Efter att ha upptäck hotet måste polismannen se vad det är för sorts hot 

han utsätts för, är det en knytnäve eller kniv? Detta ligger till grund för att 

polismannen ska kunna bedöma lagstöd och motåtgärd som ska användas. 

Varseblivning – är ett psykologiskt begrepp för de processer som är aktiva i att tolka 

sinnesintryck. En mängd medvetna och omedvetna processer är involverade i att 

förvandla sinnesintryck till meningsfull information. Sådana omedvetna processer som 

är helt nödvändiga för att vi bland annat ska kunna orientera oss i vår omgivning, 

känna igen ansikten och bedöma avstånd kan ibland göra sig påminda i form av olika 

typer av synvillor. 
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Stresskonen 

Stresskonen – Ett åskådliggörande av människans begränsningar i stressade 

situationer5.  

 

Poliser kommer många gånger att befinna sig långt ner i stresskonen där deras fysiska, 

mentala och känslomässiga förmåga är mer eller mindre begränsad. Många viktiga 

beslut som skulle kräva en avspänd och trygg miljö kommer förmodligen att behöva 

tas under stark press6. Polisens utrustning får då inte vara sådan att den ökar 

stresspåslaget och blir till en ”extra fiende” utan måste vara så enkel att handa att den 

hjälper polisen och medverkar till en lägre stressnivå.  

 

”I den så kallade stresskonen, när alla lampor lyser rött, då gäller det att välja bort 

det minst viktiga”.7  

  

 
 
Figur 2 – Stresskonen 

                                                
5 http://www.ledarna.se/portal/guide.nsf/0/3DCEB6DF27CF2F68C1256B370059DCDD 
6 http://www2.foi.se/rapp/foir1121.pdf 
7http://www.foi.se/FOI/templates/Page____530.aspx  

Med låg stresspåverkan är man 
avslappnad och har en god tillgång 
till lösningar.  
 
Med hög stress får vi tunnelseende, 
minskad tillgång till alternativa 
lösningar 
 
Längst ner hamnar vi i total panik. 
Problem med motoriken uppstår. 
Inga tankar, bara stereotypa 
reflexaktioner 
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3 Resultat 

Det är lagstiftningen som anger hur, när och var polisen får använda sitt tjänstevapen. 

Statistiken visar hur tjänstevapnet används i verkligheten. Lagstiftaren har gett polisen 

möjligheten att skjuta med stöd av laga befogenhet8, något som sällan används. I 

stället avfyras de flesta skotten i nödvärnssituationer9. 

 

3.1 Lagtext 

BrB 2410 

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

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är 

uppenbart oförsvarligt. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 

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

 

Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten11. 

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. 

 

FAP 104-212 

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 

                                                
8 Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i tjänsten 
9 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
10 SFS 1972:600 
11 SFS 1969:84 
12 RPSFS 2001:1 FAP 104-2 
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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. 

 

3.2 Statistik 

 

I 62 procent av fallen då svensk polis skjuter sker det med vapnet ordnat för bärande i 

tjänst, det vill säga att vapnet var oladdat i hölstret13.  

Förberedelser

38%

62%

Höjdberedskap

Bärande i tjänst

 

Diagram 1 – Föreberedelser 

 

Den allra största delen skjuts med stöd av nödvärnslagstiftningen, det vill säga för att 

skydda sig själv eller annan person från ett påbörjat eller ett överhängande påbörjat 

brottsligt angrepp på person. Nödvärn utgör 82 procent av skjutningarna, laga 

befogenhet 5 procent, laga befogenhet tillsammans med nödvärn 1 procent. Nöd utgör 

3 procent och övriga tillfällen är 9 procent. Övriga tillfällen är vådaskott i samband 

med ingripanden.14 

                                                
13Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
14 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
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Lagstöd

82%

5%

1%

3%

9%

Nödvärn

Laga befogenhet

Laga befogenhet +

nödvärn

Nöd

Annat

 

 Diagram 2 – Lagstöd 

Tiden mellan upptäckt hot och skott är ofta mycket kort. 71 procent av skjutningarna 

sker inom 3 sekunder efter att hotet har upptäcks15.  

 

Tid mellan hot och skott

71%

29%

0-3 sekuner

Mer än tre sekunder

 

 Diagram 3 - Tid mellan hot och skot 

Skjutningarna sker i 72 procent av fallen inom ett avstånd av 0-7 meter16. 

 

Avstånd

41%

31%

21%

7%

0-3 meter

3-7 meter

7-15 meter

mer än 15 meter

 
                                                
15 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
16 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
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 Diagram 4 - Avstånd 

I 72 procent av skjutningarna har polismannen skjutit med tvåhandsfattning på vapnet. 

I 28 procent av fallen har de greppat vapnet med endast en hand.17  

 

En eller två händer

28%

72%

En hand

Två händer

 

 Diagram 5 – En eller två händer 

I en majoritet av fallen, 58 procent rör sig gärningsmannen mot polismannen då denne 

skjuter18. 

 

Gärningsmans rörelse

58%
21%

5%

16%

Mot polis

Sida

Från polis

Stilla

 

 Diagram 6 – Gärningsmans rörelse 

Skåne redovisar att under perioden 1985 till 2002 har 17 personer skadats lätt i 

samband med polisens skottlossning, 7 personer har blivit svårt skadade och 4 

personer har blivit dödade19. 

                                                
17 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
18 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
19 Ammunitions verkan, PHS Vapengrupp 
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Instruktör Jöran Thell vid piketenheten i Stockholm framför som argument att de ofta 

gör insatser mot farliga personer samt att de ibland under långa perioder, dagar, jobbar 

under insatser som kräver höjd beredskap på vapnet. De säger också att de övar ofta 

och mycket mot operativa typfall som kräver höjd beredskap och att de övar sällan och 

lite mot ingripande i vardagssituationer. Thell anser att det innebär en fara för polisen 

när de ska göra ingripanden i vardagssituationer. Han anser att om en piketpolis måste 

verka med tjänstevapnet vid en sådan situation är risken stor att han helt enkelt 

glömmer att göra mantelrörelse. Detta skulle kunna ha en förödande effekt då det 

första avtrycket skulle resultera i ett ”klick”. Vidare säger han att risken för felaktig 

hantering av vapnet ökar när man tvingas öva två olika handhavanden. Thell menar på 

att i en stressig situation är det omöjligt att veta vilket handhavande man ska använda 

sig av utan man gör som man är mest van.20 

Per Henriksson vid Nationella insatsstyrkan anser i likhet med Piketen i Skåne att de 

tränar för typfall som kräver att tjänstevapnet bärs laddat i hölstret. Även Nationella 

Insatsstyrkan anser att det är svårt för poliser som är vana vid att ha vapnet ordnat för 

bärande i tjänst att lära om sig under den tid de tjänstgör i Nationella Insatsstyrkan. Per 

Henriksson berör även frågan om vådaskotten kommer att öka om polisen börjar bära 

vapnet laddat. Enligt Henriksson är 14 procent av alla skott som svensk polis skjuter 

varje år är vådaskott i samband med ladda och patron ur. Han menar att med en patron 

i loppet kommer vapenhanteringen att minska. Det finns inget behov att ladda och 

göra patron ur, var och en vet att vapnet är laddat. Detta kontrolleras på säker plats och 

sätt, vid arbetspassets början. På samma sätt görs patron ur efter arbetspassets slut 

under kontrollerade och lugna former.21 

Säkerhetspolisen (Säpo) har också begärt undantag från FAP 104-2. Peter Öhman, 

vapeninstruktör vid Säpos personskyddsenhet, säger att livvakterna vid Säpo ändå 

alltid bär sina vapen laddade och han anger två orsaker till detta. Dels är det av 

tradition, förut när de hade revolver som beväpning bar de revolvern laddad och det 

ansågs vara en för stor förändring att ändra detta när man bytte till Sig-Sauer. Öhman 

                                                
20 Thell Jöran, 2003 
21 Per Henriksson. POL-4292/03, 2003 
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säger också att det är mycket viktigt att en livvakt kan hantera andra saker samtidigt 

som han drar vapnet. Detta kräver att vapnet är laddat. 22 

RPS har startat en utredning om denna fråga och i samband med detta frågade man 

några länder om hur de bär vapnet i tjänsten och vilken typ av pistol de använder. 

Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Spanien svarade att de har jämförbara 

pistolmodeller som Sverige, utan yttre säkringar och att de bär den laddad23 

Polisens tidskrav vid nödvärnsdrag är 3 sekunder. Det vill säga från att tavlan vänds 

fram ska polismannen dra vapnet, ladda genom en mantelrörelse och avfyra med träff 

inom ett område som i princip motsvarar överkroppen på en människa.24 

Safariland, som tillverkar svenska polisens hölster, delar in sina hölster i fyra 

säkerhetsklasser. Det hölster som svenska polisen nu använder, modell 6004, är klassat 

som ett klass II hölster och det gamla hölstret till Sig-Sauer var ett klass I hölster25. 

Safariland baserar sin klassning på hur svårt det är för en förövare att ta vapnet från en 

polisman. Ju fler inbyggda säkerhetssystem ett hölster har desto högre 

säkerhetsklassning får det. Men inte enbart säkerhetssystemen väger in för denna 

klassning utan även hölstrets förmåga att stå emot slitage och påverkan av vatten, kyla 

och värme. Det nya hölstret är gjort i akryl PVC, mer känt som Kydex, det gamla 

hölstret är gjort i läder som tappar i funktion redan efter ett års normalt användande.   

Statistik från USA visar att under tiden mellan åren 1993 och 2003 dödades 688 

poliser och cirka 10 procent dödades med sitt eget vapen. Mellan åren 1960 och 1970 

dödades cirka 16 procent med sitt eget vapen26. Enligt Safariland beror detta på att 

polisen använder säkrare hölster. 

I vårt arbete utgår vi från ett resonemang där vi säger att så gott som alla människor 

utan funktionshinder kan springa 100 meter på 20 sekunder. I snitt betyder det att de 

flesta människor kan röra sig 5 meter på 1 sekund. 

                                                
22 Kassman Anders. AD 009-2074-05, 2005  
23 Stange Christer, POL-104-0878/04,  2004 
24 Polisens krav kompetensprov 
25 Myhre M Arnt, Safariland 2006 
26 Duty Gear Training Guide, Safariland, 2003 
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Det är allmänt vedertaget att man tjänar minst 1 sekund på att ha vapnet laddat i stället 

för att bära det oladdat när det är ordnat för bärande i tjänst27.  

 

3.3     Kritisk granskning av resultatet 

Statistiken kommer endast från Skåne och redovisar inte alla skjutningar i Sverige. 

Den är också förhållandevis gammal då de senaste siffrorna är från år 2002. 

Tidsvinsten vid ett nödvärnsdrag med laddat vapen är vedertagen men ej empiriskt 

bevisad. Samma gäller för hur fort en människa rör sig över en viss distans. 

3.4 Resultatsammanfattning 

Lagstiftningen och polisens allmänna råd styr hur polisen bär sitt vapen och när 

polisen får skjuta. Med nuvarande lagstiftning får polisen ej bära tjänstevapnet laddat i 

normalfallet. En stor del av alla skjutningar sker på korta avstånd, med kort om tid och 

med en gärningsman som rör sig mot polismannen. Detta ligger till grund för de olika 

specialenheternas önskemål om att få göra avsteg från FAP 104-2 16 §, det vill säga 

att få tillstånd att bära tjänstevapnet laddat i den dagliga tjänsten.  

Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Spanien har valt att ha vapnet laddat i hölstret 

i den dagliga tjänsten28. 

När människan är under stress reagerar vi med inlärda ryggmärgsbeteenden och det är 

svårt att ändra på ett invant beteende. För att ha möjlighet att förändra ett invant 

beteende krävs det ända upp till 4000 repetitioner av till exempel ett nödvärnsdrag för 

att kunna befästa det i det så kallade muskelminnet och därigenom få det till ett 

ryggmärgsbeteende. 

                                                
27 Peterson Ulf, Länsinstruktör Skåne. 
28 Stange Christer, POL-104-0878/04,  2004 
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4  Diskussion 

Det är lagstiftningen som avgör när polisen får använda skjutvapen i tjänsten. I de allra 

flesta fall då polisen skjuter sker det med stöd av nödvärnslagstiftningen. Nödvärnet 

regleras i BrB 24:1 §. Den säger i grova drag att rätten till nödvärn föreligger vid ett 

påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Polisen måste 

även ta hänsyn till Skjutkungörelsen 1 §, som säger att polismannen får använda 

skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen eller annan eller hot som 

innebär trängande fara för sådant våld.  

En polisman måste gå igenom många steg på en väldigt kort tid för att kunna agera 

mot ett hot. Låt oss utgå från exemplet i inledningen där polismannen ser dörren 

öppnas och en person snabbt hoppar ur bilen och börjar springa mot polismannen med 

en kniv i handen. På grund av människans begränsningar i att bearbeta flera intryck i 

hotfulla situationer kommer polismannen därför förmodligen först upptäcka en person 

som snabbt rör sig mot honom och antagligen kommer han att uppleva det som ett hot 

i sig. På grund av de psykologiska begränsningarna kommer det att ta ytterligare lite 

tid innan han upptäcker kniven som personen har i handen. Personen rör sig 

fortfarande mot polisen och är nu några meter närmare. Polisen uppfattar då kniven i 

handen på gärningsmannen. Enligt tankeprocessen måste polisen nu gå igenom fyra 

steg, lokalisera, förbereda, definiera och agera. Det första steget, lokalisera, har 

polismannen givetvis redan gjort. Nu måste han definiera hotet för att kunna avgöra 

hur han ska bemöta det uppkomna hotet. För att kunna göra det måste polisen 

bestämma hur allvarligt hotet är för att kunna avgöra vilket lagstöd han kan använda. 

Polisen bestämmer sig för att använda sitt tjänstevapen för att avvärja ett svårare våld 

mot honom själv. Polismannen förbereder sig genom att göra ett nödvärnsdrag. 

Gärningsmannen är nu så nära att han påbörjar hugget med kniven mot polisen. 

Polisen har inget annat val än att agera genom att skjuta verkanseld mot överkroppen 

för att få stoppande verkan.  

Det vi vill ha sagt med det här exemplet är att studier visar att typfallet då polisen 

använder sitt tjänstevapen är på korta avstånd, i snabba situationer och med en 

gärningsman som rör sig mot polismannen. 41 procent sker inom 3 meter, 71 procent 
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inom tre sekunder från upptäckt hot till skott och i 58 procent av händelserna rör sig 

gärningsmannen mot polisen. Det är många steg som tar tid innan en polis kan bemöta 

ett hot han blir utsatt för.  

NI, Säpo och Piketen anser att de jobbar mot typfall som kräver att tjänstevapnet är 

laddat i hölstret för att snabbt kunna verka med vapnet, alternativt för att kunna verka 

med det samtidigt som man kan använder den andra handen. Exemplet ovan visar att 

även vanliga ordningspoliser i yttre tjänst kan komma att bli tvungna att snabbt verka 

med sitt tjänstevapen. 

Det faktum att 82 procent av skjutningarna är med stöd av nödvärnslagstiftningen 

tyder att tjänstevapnet används för att skydda sig själv eller någon annan mot ett 

svårare våld i en hastigt uppkommen situation. Om man då betänker att 62 procent av 

skjutningarna sker med ej höjd beredskap kan detta tyda på att hotet har uppkommit 

väldigt snabbt. Statistiken säger att tiden från hot till skott är 3 sekunder i 71 procent 

av fallen. Vi tror att dessa tre sekunder kan vara ungefär den tid det tar att göra ett 

nödvärnsdrag inklusive tid för att sikta. Av detta drar vi slutsatsen att om polisen går 

över till att bära tjänstevapnet laddat kan tiden från upptäckt hot till avfyrat skott 

minskas med minst en sekund. I Skåne var det 11 personer under perioden 1985 till 

2002 som blev svårt skadade alternativt dödade. Vi hävdar då att denna sekund skulle 

kunna användas till att sikta mot ett område som inte orsakar livshotande skador 

alternativt död vid en träff. En sekund kan verka som en väldigt kort tid men om man 

betänker att en människa i snitt kan förflytta sig 5 meter per sekund kan man i teorin 

vinna ett avstånd på 5 meter. Och detta kan vara avgörande för hur skottet träffar och 

därmed rädda såväl en gärningsman som en polis från livshotande skador eller i värsta 

fall döden.  

Ett av de tyngsta argumenten mot att ha vapnet laddat i hölstret är att vådaskotten 

förmodligen kommer att öka. Vi hävdar tvärtom att vådaskotten kommer att minska 

och att säkerheten kommer att öka i och med att vapenhanteringen kommer att minska.  

9 procent av de avfyrade skotten är vådaskott i samband med ingripande. Knutson och 

Strype29 säger att majoriteten av dessa vådaskott avfyras i stressade situationer när 

polisen glömt att slacka mekanismen i vapnet. Detta innebär att det endast behövs 1.8 

kilos tryck på avtryckaren för att avfyra vapnet mot de 6 kilo som krävs när 
                                                
29 Knutssson Johannes, Strype Jon. Polisens bruk av skjutvapen. 2002 
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mekanismen är avspänd. Denna hantering innebär således en risk för både 

utomstående och polisen. Att ha vapnet oladdat i hölstret innebär då att polisen ska 

hantera vapnet i situationer då man upplever som mest stress. Vi anser att om polisen 

har vapnet laddat så minskar vapenhanteringen genom att det blir färre moment vid 

situationer då polisen väljer att dra tjänstevapnet.  

Alla vådaskott beror enligt oss i slutändan på att polisen har fingret på avtryckaren när 

han inte borde ha det. Vi har inte hittat några fakta som tyder på att det skulle ha 

förekommit vådaskott på grund av tekniska fel på vapnet. Vi anser alltså att det är ett 

beteendefel som torde gå att åtgärda genom utbildning. Polisen har ett vapen med en 

konstruktion som innebär att man aldrig behöver lägga fingret på avtryckaren förutom 

då man har för avsikt att avfyra vapnet. Mekanismen slackas genom 

avspänningsregeln till skillnad från militära vapen som slackas genom blindavfyring. 

Vi har valt att inte undersöka hur de olika polismyndigheternas vidareutbildning ser ut, 

men det är ändå svårt att inte ta upp frågan i denna diskussion.  

En annan aspekt på ämnet är handhavandet av vapnet under stressade situationer. 

Enligt skjutinstruktörer inom polisen är det vanligt att poliser missar att göra en 

korrekt mantelrörelse även under lugna kontrollerade former på skjutbanan30. Om man 

inte lyckas göra en korrekt mantelrörelse kommer det att resultera i att vapnet klickar 

när man försöker avfyra det. Det är ett moment som försvinner om vapnet bärs laddat i 

hölstret. Vid en situation där en polis tvingas skjuta i nödvärn kommer han 

förmodligen att vara långt nere i stresskonen, någonstans mellan hög stress och total 

panik. I det tillståndet fungerar endast det mest fundamentala. De handgrepp och 

åtgärder som fungerar bra i lugna och kontrollerade miljöer kan vara omöjliga att 

genomföra under hög stress då vår finmotorik försämras31. 

Ett annat vanligt argument mot att inte ha vapnet laddat i hölstret är risken för att en 

gärningsman ska ta vapnet från polisen och använda det mot honom. Enligt Safariland 

har antalet poliser i USA som dödats av sitt eget vapen sjunkit från 16 procent mellan 

åren 1960-1970 till 10 procent mellan åren 1993-2003. Safariland hävdar att det beror 

på att marknadens intresse och krav på säkrare hölster. Safariland delar in sina hölster 

i fyra säkerhetsklasser. Svenska polisens gamla hölster till Sig-Sauer var ett klass I 

                                                
30 Adolfsson Ronny. 2006 
31 Gustafsson, Karl-Arne. 2006 
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hölster. Det nuvarande hölstret är ett Klass II hölster. Det innebär att med det nya 

hölstret är det mycket svårare för en gärningsman att ta tjänstevapnet från en polis. Det 

står även emot slitage mycket bättre än det gamla hölstret och därför försämras inte 

funktionen lika snabbt som med det gamla läderhölstret. Safariland säger dock att 

inget hölster är perfekt utan det krävs en bra utbildning för att lära sig att skydda sitt 

vapen. 

Säpo framför i sin dispensansökan att en fördel med att ha vapnet laddat är att man 

inte måste använda båda händerna för att göra vapnet skjutklart. Enligt statistiken från 

Skåne skjuter 28 procent med endast en hand. Det klargörs aldrig varför men med 

tanke på att 41 procent av skjutningarna sker på kortare avstånd än tre meter är det inte 

orimligt att anta att polisen på något sätt har använt den andra handen till att skydda 

sig själv eller verka mot gärningsmannen. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vi har försökt ta reda varför vi bär vapnet oladdat när det är ordnat för bärande i tjänst, 

men vi har inte funnit några konkreta fakta om det. Vi tror att det härstammar ända 

från den tiden då polisen bar sin revolver löst i fickan. Om man ser till statistiken är 

det inte mycket som egentligen talar för att polisen bör bära sitt vapen oladdat i 

hölstret. Som vi tidigare har visat sker de flesta skjutningar med stöd av 

nödvärnslagstiftningen på korta avstånd för att skydda sig själv eller någon annan. Vi 

menar då att ju snabbare man kan skjuta desto bättre, det handlar ju om att rädda sitt 

eget eller någon annans liv.  

De argument som finns mot att bära vapnet laddat i hölstret tycker vi mest verkar vara 

farhågor som inte har något stöd i vare sig statistiken eller doktrinen. Det enda 

argument som vi tycker är riktigt bra är det att om en gärningsman får tag i vapnet är 

det sämre att ha det laddat. Men enligt vår kontakt med Safariland är polisens 

nuvarande hölster säkrare och statistiken från USA pekar på att färre poliser blir av 

med sitt tjänstevapen i sin yrkesutövning.  
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Vår åsikt är att den minsta gemensamma nämnaren vid alla vådaskott är att 

polismannen lägger fingret på avtryckaren när han inte borde ha gjort det. Vi anser att 

det inte finns några ursäkter för ett sådant beteende och att detta är oacceptabelt. 

Tyvärr tror vi att vådaskotten aldrig kommer att upphöra på grund av den så kallade 

mänskliga faktorn. Vi är av åsikten att det borde införas en obligatorisk och 

återkommande repetitionsutbildning av vapenhanteringen på myndigheterna.  

Däremot anser vi att vådaskotten i samband med ingripanden kommer att bli färre i 

och med att vapenhanteringen minskar om vapnet bärs laddat i hölstret. Om vapnet 

bärs laddat när det är ordnat för bärande i tjänst behöver vi inte slacka mekanismen när 

vi drar vapnet. Detta innebär att det alltid kommer att krävas 6 kilos tryck på 

avtryckaren för att avfyra vapnet. Om man däremot inte slackar hanen krävs det endast 

1.8 kilos tryck för att avfyra vapnet vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till de 

många vådaskotten i samband med ingripanden.   

Vi anser att frågan om laddat eller oladdat vapen inte har med det grundläggande 

taktiska förhållningssättet att göra då det syftar till att undvika en konfrontation. I de 

fall polisen hamnar i en situation där de tvingas till att använda sitt tjänstevapen, har 

stadiet där det grundläggande taktiska förhållningssättet är tillämpningsbart redan 

passerats.  Laddat eller oladdat vapen handlar i grund och botten endast om att tjäna 

tid vid ett nödvärnsdrag. 

För att detta ska vara möjligt anser vi att det krävs en ändring av polisens föreskrifter 

och allmänna råd. Vi ser inget stöd i de nuvarande föreskrifterna för att bära vapnet 

laddat i hölstret, det framgår tydligt att ett laddat tjänstevapen skall bäras i handen. 

Någon lagändring torde inte krävas då ingen lag berör hur enskild polisman skall bära 

sitt tjänstevapen. Vi anser att en ändring av föreskrifterna bör utformas så att enskild 

polisman själv får välja om han vill ha vapnet laddat eller oladdat när det är ordnat för 

bärande i tjänst. Däremot är det vår åsikt att vapenutbildningen bör ändras så att nya 

poliser lär sig dra med ett laddat vapen. Det kommer att resultera i att det gamla 

systemet med oladdat vapen fasas ut över tiden. De poliser som har lärt sig den gamla 

tekniken slipper också lära om sig då de förmodligen har övat in den gamla tekniken 

så att den sker reflexmässigt under stress.  
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