
 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Vårterminen, 2007 
Rapport nr. 392  

 
Dagens vapenlagstiftning, ett hjälpmedel 

eller ett hinder? 
 

 

Niklas Edling 

Lovisa Rosengren-Ahlström



Nr 392  2007-04-24 

 

 
 

 

 Abstract 

Med detta fördjupningsarbete vill vi belysa den problematik som dagens polis i yttre 

tjänst kan komma att ställas inför och under vilka förhållanden denne har att fatta sitt 

kanske livs svåraste beslut, att verka med sitt vapen mot en annan människa. 

Bakgrunden till vårt arbete och det som väckt vårt intresse för ämnet är de olika 

situationer vi ställts inför under de vapenlektioner och övningar vi erfarit under vår tid 

på Polisutbildningen vid Umeå universitet. Dessa har fått oss att reflektera över de 

lagar som styr polisens vapenanvändning och ställa oss frågan om en 40 år gammal 

lagstiftning följt med i tiden och i samhällsutvecklingen? Detta med tanke på det allt 

hårdare klimat som polisen riskerar att möta. Vår uppfattning är att den inte har det 

samt att den är komplicerad och svår att applicera i en verklig händelse. Vi tydliggör 

därför hur denna skall tolkas med hjälp av litteratur skriven av ledande jurister inom 

området samt rättsfall. Vi redogör även för den kritik som riktats mot dagens 

lagstiftning och presenterar förslag på eventuella förbättringar. Ett av våra viktigaste 

resultat är att dagens lagstiftning försätter polisen i onödigt farliga situationer, 

situationer som skulle kunna undvikas om hotet och inte brottet låg till grund för 

polisens rätt att verka med sitt tjänstevapen.     
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1  INLEDNING 

I dagens Sverige ställs allt högre krav på polisen i takt med det ökade våldet och den 

allt grövre kriminalitet som växer fram. Det är snart 40 år sedan den nuvarande 

lagstiftningen kring polisens användande av skjutvapen skrevs. Viss modernisering 

av lagstiftningen har skett men frågan är om skjutkungörelsen1 kan anses vara 

tillräcklig i dagens samhälle. Som polis krävs det att man fattar snabba beslut på 

väldigt kort tid i extremt pressade situationer och ett av de svåraste avgöranden man 

kan komma att ställas inför är att ta beslutet om att skjuta mot en annan människa. 

Under utbildningen, vid Polisutbildningen i Umeå, har vi ständigt blivit påminda om 

detta och vårt intresse för ämnet har växt fram allt eftersom vi haft övningar som 

just syftat till att förbereda inför dessa svåra beslut. Vårt intresse tilltog ytterliggare 

när vi fick vetskap om att den ledande juristen inom ämnet, Annika Norée, kritiserat 

nuvarande lagstiftning. Vi tror att med en modernare reglering skulle användandet 

av svårare våld, genom skjutvapen, minska. Vi tror att nuvarande lagstiftning skapar 

onödigt farliga situationer, både för polismän och eventuella gärningsmän, 

situationer som kanske skulle kunna lösas utan att polismannen behöver avlossa 

tjänstevapnet mot person. 

Vår uppfattning är att den nuvarande lagstiftningen uppfattas som snårig och 

svårbegriplig. Därför är ett av våra mål att försöka räta ut de frågetecken som finns, 

med hjälp av rättsfall och litteratur.  

”Antingen befinner man sig i nöd eller också så gör man det inte. Lagen kan 

inte på förhand in abstracto avgöra vad som är nöd; det gör domaren i 

efterhand och in casu. Den som hamnat i nöd slår inte i lagboken och upprättar 

inga juridiska promemorior om sitt prekära läge. I den meningen har nöden 

ingen lag utan är en samvetsfråga. När nöden blir en lag att falla tillbaka på 

om det kärvar för polisen riskerar istället lagen att hamna i nöd. Den tid då 

lagen gjorde det är värd att minnas.”2 

                                                
1 Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten. 
2 Hans-Gunnar Axberger, Nödens lag (i) Rättsfall att minnas. Festskrift till Jan Hellner s. 433, citerat ur A. 
Norée, Laga befogenhet s. 218. 
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1.1 Bakgrund 

Den rådande lagstiftningen är snart 40 år gammal och vår uppfattning är att 

nuvarande skjutkungörelse inte har följt med i samhällsutvecklingen. Lagstiftningen 

är inte konstruerad för att avvärja en situation som håller på att eskalera, utan syftar 

till att lösa en redan uppkommen situation som gått över styr. Detta medför att 

polismän ofta hamnar i tidsbrist och måste skjuta verkanseld under högt 

stresspåslag.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår rapport är att tydliggöra hur den nuvarande lagstiftningen kring 

polisens vapenanvändande skall tolkas samt redogöra för kritiken av denna. Vidare 

skall vi undersöka om en moderniserad lagstiftning skulle medföra positiva effekter 

för såväl poliser som gärningsmän. 

 

1.3  Frågeställningar 

Vilka är de brister som Norée kritiserar i den lagstiftning som idag styr polisens 

vapenanvändning och vad skulle resultatet bli om vapenanvändningen styrdes av det 

hot som föreligger istället för av brottet? 

Hur skall dagens lagstiftning gällande polisens vapenanvändning tolkas och 

tillämpas?  

Vilka positiva effekter skulle man kunna förvänta sig om svensk polis tilläts avlossa 

varningsskott i ett tidigare skede? 

 

1.4  Avgränsningar 

Enligt lagtexten föreligger nödvärnsrätt i fyra olika situationer Vi har valt att endast 

inrikta oss på lagstiftningen som styr det fall då en polis kan komma att använda sitt 

tjänstevapen, vilket regleras i BrB 24 kap. 1 § 1 p. och skjutkungörelsen 1, 2 och  

7 §§. Vi kommer även att redogöra för polislagens 10 § 1-2 p. som reglerar polisens 
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rätt till våldsanvändning och som hänvisar till ovan nämnda lagrum. Vi kommer 

således inte närmre gå in på BrB 24 kap. 1 § 2-4 p. eller polisens rätt till 

våldsanvändning i övrigt. 

  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har genom omfattande litteraturstudier, granskning av prejudicerande rättsfall, 

propositioner och internetkällor letat material som vi sammanställt och granskat för 

att kunna besvara våra frågeställningar.  
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2  STYRANDE LAGSTIFTNING 

Polisens användande av skjutvapen regleras i BrB 24 kap. och i skjutkungörelsen. 

Dessa kan tyckas svåra att förstå och ännu svårare att tillämpa. Det krävs att 

polismannen förstår innebörden av samspelet mellan dessa två regelverk, samt att 

han eller hon besitter en praktisk förståelse för när de olika situationerna, som 

juridiskt sett berättigar användande av skjutvapen, föreligger.  

För att förtydliga detta krävs en förklaring av de båda regelverken samt exempel 

utifrån prejudicerande domar. 

 

2.1  Nödvärn 

Nödvärn BrB 24 kap. 

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

hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i 

övrigt är uppenbart oförsvarlig.  

   Rätt till nödvärn föreligger mot: 

   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 lämna en bostad efter tillsägelse. 

För den rätta förståelsen av paragrafen måste man beakta följande fyra punkter. 

• Nödvärnssituationen 

• Nödvärnshandlingen 

• Försvarlighetsbedömningen 

• Den subjektiva sidan3 

 

                                                
3 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 21. 
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2.1.1 Nödvärnssituationen  

Alla människor i Sverige har rätt att använda våld om våldsanvändningen faller 

inom ramen för nödvärn. Bedöms våldet som nödvärn är våldet således straffritt. 

Ur polisiär synpunkt är det framför allt BrB 24 kap. 1 § 1 p som är av intresse, att 

man får använda våld för att avvärja ett pågående eller överhängande brottsligt 

angrepp på sig själv eller någon annan eller på någons egendom. Det är dock tre 

villkor som skall vara uppfyllda för att man ska få använda våld i en sådan situation: 

1) det ska vara fråga om ett fysiskt brottsligt angrepp, 2) detta skall vara påbörjat 

eller överhängande och 3) nödvärnshandlingen får inte vara uppenbart oförsvarlig.  

 

Rätten att använda våld i en sådan situation är snävt tidsbegränsad. Det brottsliga 

angreppet måste vara påbörjat eller överhängande. Med överhängande menas nära 

förestående och kan liknas vid att en nödvärnssituation föreligger redan innan 

angriparen höjer sin hand för att slå eller tar fram ett tillhygge och på ett hotfullt sätt 

närmar sig den andra personen. Genom ovan nämnda paragraf har man rätt att 

försvara både sig själv och någon annan som befinner sig i en nödvärnssituation. 

Det vill säga att rätten till nödvärn kvarstår även om man kan undgå ett angrepp 

genom att fly, genom att hjälpa någon annan eller genom att slå tillbaka istället för 

att springa ifrån platsen.  

Om angreppet är avslutat kvarstår däremot inte nödvärnsrätten och om man då 

skulle använda våld mot angriparen betraktas detta som hämnd. När ett angrepp är 

avslutat kan dock vara svårt att avgöra i verkligheten, rör det sig om ett eller flera 

angrepp? För att tydliggöra detta hänvisar vi till ett verkligt fall från år 2001 där en 

polisman i Stockholm rapporterar om ett skott han avlossade mot en flyende 

personbil. ”Någonting har hänt eftersom (kollegan) dragit sitt vapen. Föraren i 

Passaten hörsammar inte (kollegans) uppmaningar utan kör bara vidare i riktning 

mot mig med rusande motor /.../ I detta läge blir jag allvarligt rädd för mitt liv 

eftersom jag befinner mig i bilens färdriktning och för att den kommer mot mig med 

rusande motor och spinnande däck. Jag hinner se föraren och i hans ögon finns det 

ingen tvekan. De ser rakt igenom mig. Föraren gör ingen som helst ansats av att 

stanna. Efter som jag uppfattar det som en nödvärnssituation drar jag här mitt 

tjänstevapen som riktas mot bilens front men jag hinner inte skjuta eftersom jag 

snabbt måste komma från bilen och dess färdriktning. Jag springer undan, en 
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sidledes förflyttning /.../ Om jag hade halkat och ramlat vid förflyttningen är det min 

fasta övertygelse att jag hade blivit överkörd. Bilen passerade mig på cirka 0,5-1 

meters avstånd och då höger bakhjul passerat mig så avlossade jag ett skott mot 

däcket. Avståendet till däcket/hjulet var cirka en meter vid skottillfället. Jag kan ej, i 

dagsläget, förklara varför jag sköt. Det jag vet, var att jag blev rädd och 

uppskärrad då bilen kom emot mig”.4     

Någon förundersökning inleddes inte i detta fall eftersom polismannen inte begått 

något brott. Man ansåg alltså att det förelåg en nödvärnssituation under hela 

händelseförloppet. Den som försvarar sig själv eller någon annan bör ha rätt att 

skaffa sig eller utnyttja ett visst övertag för att slutgiltigt bryta angreppet.    

För att en nödvärnssituation ska föreligga krävs det att angreppet innefattar en fysisk 

kränkning, detta innebär att glåpord och förolämpningar inte berättigar till nödvärn. 

Utöver nyss nämnda undantag kan överfallet se ut eller vara av vilket fysiskt 

angrepp som helst. Ett angrepp mot personen kan till exempel gälla försök till mord, 

misshandel, olaga frihetsberövande eller ofredande.  

Eftersom nödvärnssituationen alltid föregås av ett brottsligt angrepp kan bara den 

som först blir bemött med våld hävda nödvärn dvs. man kan inte åberopa 

nödvärnsrätt mot våld som är tillåtet. På så vis kan man inte bemöta ett ingripande 

av polisen med stöd av nödvärnsrätten. Även om polismannen skulle överträda 

gränsen för vad laga befogenhet berättigar honom till kan inte personen som 

myndighetsutövandet riktar sig mot hävda nödvärn. 

 

En polisman omhändertog en man enligt utlänningslagen utan att laga grund 

förelåg. Mannen satte sig till motvärn och gjorde sedan gällande att han handlat i 

nödvärn. Hovrätten fann att mannen vridit på kroppen och med sina ben kopplat ett 

grepp på polismannen för att komma loss. Att polismannen saknat laga stöd för 

omhändertagandet kunde enligt hovrättens mening inte anses utgöra en så 

uppenbart obefogad myndighetsutövning att mannen haft rätt att straffritt sätta sig 

till motvärn mot omhändertagandet.  

 Omständigheterna var enligt hovrättens mening inte heller sådana att mannen 

kunde anses ha handlat i nödvärn. Polismannen hade inte använt mer våld än som 

                                                
4 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 27. 
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varit befogat vid ett rättsenligt omhändertagande. Mannen dömdes därför för 

våldsamt motstånd till dagsböter. Att mannen utsatts för våld påverkade i mildrande 

riktning antalet dagsböter.5 

   

2.1.2 Nödvärnshandlingen 

Nödvärn är en objektiv ansvarsfrihetsgrund vilket innebär att det inte krävs ett 

särskilt syfte med de försvarsåtgärder som den som är försatt i en nödvärnssituation 

förtar. Personen behöver inte ha förstått att en nödvärnssituation förelegat. På så sätt 

går personen fri från ansvar så länge hans agerande inte är uppenbart oförsvarligt.  

Nödvärnshandlingen måste rikta sig mot angriparen eller dennes intressesfär, vilket 

framgår av BrB 24 kap. 1 § 1 p.6  

 

2.1.3 Försvarlighetsbedömningen 

I en nödvärnssituation har den angripna personen långtgående rättigheter att avvärja 

ett brottsligt angrepp. Så länge våldet inte är uppenbart oförsvarligt begår den 

angripna personen ingen straffbar handling, utan faller in under de allmänna 

ansvarsfrihetsgrunderna. Man får med andra ord använda mer våld än vad nöden 

kräver, bara det inte är uppenbart oförsvarligt. 

 

För att gå fri från ansvar vid en nödvärnshandling krävs det att:  

● angreppets beskaffenhet 

● det angripnas betydelse  

● och omständigheterna i övrigt 

inte är uppenbart oförsvarliga 7 

 

Kärnpunkten för bedömningen ligger på det angripnas betydelse, dvs. om det riktar 

sig mot person eller egendom. ”Det är självklart att ett livsfarligt angrepp 

berättigar till mer våld än ett angrepp på egendom som kan ersättas.”8  

 

                                                
5 A. Norée, Laga befogenhet s. 221. 
6 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 24. 
7 Ibid s. 25. 
8 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 29. 
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För att värdera angreppets beskaffenhet måste man se till angriparens farlighet. Vad 

som vägs in för att värdera farligheten är t.ex. angriparens fysik, ålder, berusning, 

beväpning, psykiska tillstånd samt personliga egenskaper så som kroppskonstitution 

och kampsportskunskaper. Ju farligare karaktär angreppet har desto mer och svårare 

våld får brukas för att avvärja angreppet.9 

Hänsyn måste även tas till omständigheterna i övrigt vilket syftar till att en 

avvägning måste göras huruvida den angripne kunde ha avvärjt angreppet genom att 

ropa på hjälp, vilket enligt både Norée10 och Westerlund11skall jämföras med 

polismannens möjlighet att tillkalla förstärkning. Även tiden och platsen för 

angreppet är av betydelse ur denna bedömningssynpunkt. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det inte finns någon generell mall för hur 

mycket våld den angripna personen får bruka innan våldet anses som uppenbart 

oförsvarligt. Varje situation måste därför värderas individuellt med hjälp av ovan 

nämnda punkter.12 

I ett avgörande från Högsta domstolen stod W åtalad för grov misshandel. 

Upprinnelsen till misshandeln var att N som haft ett intimt förhållande med W:s fru 

B, var ovetandes om att B var gift. Kvällen den 2 oktober 1970 fick N vetskap om 

detta då han skulle besöka B på hennes hotellrum. N blev upprörd och lämnade 

platsen. Han återvände till hotellrummet senare på kvällen och W öppnade dörren. 

N uppgav då att han ville prata med W:s ”ko till hustru”. N trängde därefter 

olovligen och genom våld in i hotellrummet och tilldelade där W ett knytnävsslag i 

ansiktet. W knuffade därefter ut N i korridoren där angreppet fortsatte genom en 

serie slag, knä och hotelser med innebörden av att han skulle döda W. W uppgav att 

N tog tag i hans axlar och dunkade hans bakhuvud mot väggen varpå W blev yr och 

såg suddigt. W uppgav att han utdelade slag mot N för att avvärja angreppet. Av 

skadorna att döma fortsatte W att slå efter det att N var satt ur spel.  

HD ogillade åtalet med följande motivering: Vad angår frågan om W handlat 

uppenbart oförsvarligt tyder N:s skador på att W utdelat knytnävsslagen med stor 

                                                
9 A. Norée, Laga befogenhet s. 230. 
10 Ibid s. 231. 
11 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 26. 
12 A. Norée, Laga befogenhet s. 231. 
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kraft. Även om W skulle ha kunna avvärja N:s angrepp med mindre ingripande våld, 

saknas dock tillräckligt stöd för antagande att han i mera avsevärd mån överskridit 

vad som varit för ändamålet erforderligt. N:s förfarande att nattetid bryta W:s 

hemfrid och på förut angivit sätt överfalla honom med våld framstår i belysning av 

de allvarliga hotelser N uttalat i samband med våldsutövningen och det motiv som 

får antagas ha bestämt hans handlande så som ett angrepp, som inneburit 

betydande fara för W:s personliga säkerhet. Med hänsyn till vad nu anförts kan W 

icke anses ha handlat uppenbart oförsvarligt.13 

 

2.1.4 Den subjektiva sidan 

Om en person felaktigt tror sig befinna sig i en situation som skulle ge honom 

nödvärnsrätt handlar han i så kallat putativt nödvärn, vilket medför att personen inte 

kan dömas för uppsåtligt brott. Detta betyder dock inte alltid att personen i fråga går 

helt fri från ansvar. Bedömer domstolen att personen varit oaktsam i sitt agerande 

kan han eller hon gjort sig skyldig till ett oaktsamhetsbrott.  

Vid denna bedömning skall domstolen beakta ett antal olika faktorer som påverkat 

personen att förfara som han gjort, dels situationen och dels personens egen 

förmåga att bedöma situationen i det ögonblick han eller hon bestämde sig för att 

agera.14  

  

I HD:s beslut SÖ 119/94 ansökte polismannen B om resning. Han hade tidigare 

dömts till (och avtjänat) straff för grov misshandel, då han skjutit och skottskadat en 

person i samband med ett ingripande. B hade då missuppfattat situationen och trott 

att den andre, som han tyckt sig känna igen som en efterlyst person, försökt dra ett 

vapen mot honom. I hovrätten prövades endast frågan om B haft tillräckliga skäl för 

att uppfatta situationen på sådant sätt. HD fann denna rättstillämpning uppenbart 

stridande mot lag och förordnade att målet skulle tas upp på nytt. I Svea hovrätts 

förnyade dom DB 68-1995 ogillades åtalet. I domskälen förklarades bland annat att 

B:s uppgifter om hur han uppfattade situationen skulle förtjäna tilltro. Det fick 

därvid anses utrett, att B avsiktligt tryckt av sitt vapen i stark rädsla för den okände 

                                                
13 NJA 1971:442. 
14 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 29. 
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bilföraren. Detta hade han gjort i syfte att skydda sig. Även om det efter hand syntes 

ha varit en väl drastisk åtgärd, kunde B inte anses ha förfarit oaktsamt, när han 

avlossade skottet.15 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att allt våld som inte är uppenbart oförsvarligt är 

tillåtet i en nödvärnssituation. I dessa situationer gäller alltså inte de 

offentligrättsliga behovs- och proportionalitetsprinciperna.16 Avgörande för 

nödvärnsgärningens ansvarsfrihet är enbart den straffrättsliga regleringen, men i två 

fall kan dess gränser beskrivas, utifrån de två principerna.  

Behovsprincipens inflytande över nödvärnsrätten är grundläggande och för att 

tydligt påvisa detta så innebär det att man inte får använda avsevärt mer våld än vad 

som enligt behovsprincipen är nödvändigt för att avvärja angreppet och att man inte 

heller får använda våld sedan angreppet upphört. Även proportionalitetsprincipen 

återspeglas i nödvärnsrätten då våldet, objektivt sett, inte helt får sakna proportion i 

förhållande till angreppet och den skada som angreppet kan komma att orsaka.17  

 

2.1.5 Excess  

BrB 24 kap. 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.  

 

Vid polisingripanden händer det ibland att polisen använder sig av mer våld eller 

orsakar svårare skador än vad den laga befogenheten och nödvärnsrätten medger. 

Gränsen för vad som är tillåtet är med andra ord passerad. Man gör i dessa fall en 

bedömning utifrån om polisen i det särskilda fallet svårligen kunde besinna sig. Om 

fallet är sådant skall polismannen, trots att den lagliga gränsen är passerad, ändå gå 

fri från ansvar, då han eller hon handlat i excess.18  

 
                                                
15 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 29. 
16 A Norée, Laga befogenhet s. 229. 
17 Ibid s. 228. 
18 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 37. 
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För att kunna bedöma huruvida man har en sådan situation för handen får man ta 

hjälp av lagens förarbeten som säger följande:  

Vid bedömande av om gärningsmannen svårligen kunde besinna sig bör beaktas 

dels farans art och den tid som stått till förfogande för en adekvat reaktion, dels 

gärningsmannens individuella egenskaper. Särskild vikt bör läggas vid om faran 

var stor eller överhängande eller om angreppet kom plötsligt eller på ett oväntat 

sätt. I synnerhet bör detta gälla i nödvärnssituationer. Om gärningsmannen snabbt 

måste fatta ett beslut om hur han skall bete sig, kan man inte begära lika mycket av 

honom som om han hade tid till övervägande. Det bör beaktas, att förhållanden i 

den aktuella typen av situationer mycket ofta är sådana att de ställer stora krav på 

sinnesnärvaro och självbehärskning. Som exempel på individuella egenskaper som 

bör beaktas kan nämnas nervositet, lättskrämdhet och häftigt lynne men också mera 

tillfälliga subjektiva tillstånd, t.ex. akut rädsla eller panikkänsla.19 

 

Vid excessbedömningar ställs högre krav på polismän jämfört med privatpersoner. I 

jämförelse med en civilperson är en polisman utbildad i konflikthantering och 

självskydd och anses därför kunna behärska en pressad situation bättre. Att stor vikt 

vid excessbedömningar läggs just på personliga förutsättningar framgår av 

förarbetena.20 Sammanfattningsvis kan man säga att det inte i förväg går att säga 

vad som är tillåtet eller otillåtet, det är situationen i varje enskilt fall som avgör.  

Det är uppenbart att reaktionen mot ett orättmätigt angrepp i hög grad blir 

beroende på de personliga egenskaperna hos den som utsätts för angreppet. Vad 

den ene förmår att bedöma med lugn och måtta kan hos den andre framkalla en 

ögonblicklig, kanske helt onödig våldshandling. Sådana omständigheter bör få gälla 

till förmån för den som ställs till ansvar för en excess /…/ Den som till sitt försvar 

åberopar att hans sinnesart gör honom benägen till våld och överilning kan icke, 

om han över huvud taget är tillräknelig, vara fritagen från skyldighet att i varje läge 

iakttaga åtminstone något mått av självbehärskning och förnuftigt omdöme. Det 

skall dock icke vara fråga om en abstrakt bedömning av aktsamhetsgraden och 

                                                
19 Prop. 1993/94:130  s. 45 f. 
20 A. Norée, Laga befogenhet s. 255. 
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eftertanke, utan man måste undersöka den angripnes personliga förutsättningar, 

hur den föreliggande situationen måste ha tett sig för honom.21       

 

2.2 Laga befogenhet 

 Regleringen av polisers rätt att använda våld återfinns i 10 § polislagen där man 

hittar ramarna för huruvida en polisman får använda sig av våld för att genomföra 

en tjänsteåtgärd, dvs. den laga befogenheten. Det står inte att polismannen skall 

använda våld utan att han eller hon får lov att göra det. På vilka villkor och i vilka 

situationer som våldsanvändning är tillåtet anges vidare i paragrafen.22  

 

2.2.1   Laga befogenhet enligt polislagen (1984:387)  

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn 

till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en 

tjänsteåtgärd, om 

1. han möts med våld eller hot om våld, 

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten 

försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall 

verkställa ett sådant frihetsberövande, 

(…) 

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt i föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. 

 

Tre förutsättningar ges i paragrafen för att våldsanvändningen skall bedömas falla in 

under laga befogenhet:  

1) Användandet av våld skall syfta till att genomföra en tjänsteåtgärd, 

2) Våldsanvändningen kräver att andra medel är otillräckliga och 

3) Våldet måste vara försvarligt med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt 

fall.23 

Ordalydelsen i denna paragraf innebär att polismannen alltid skall använda minsta 

                                                
21 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 38 
22 J. Knutsson, Politiets bruk av skytevåpen i Norden s. 111. 
23 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 22. 
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möjliga våld för att genomföra en tjänsteåtgärd.24  

 

Norée nämner att polisers rätt att skjuta med stöd av den laga befogenheten alltid 

måste tolkas med hänsyn till Europakonventionens artiklar och då i synnerhet att 

”rätten till liv skall skyddas genom lag”25. Det framgår vidare av konventionen att 

polisen inte avsiktligen får beröva någon livet men att uppsåtligt dödande kan vara 

tillåtet i de fall då det är en konsekvens av våld som var absolut nödvändigt för att a) 

försvara någon mot olaglig våldsanvändning, b) verkställa en laglig arrestering eller 

hindra någon som är berövad friheten att undkomma eller c) i laglig ordning stävja 

upplopp eller uppror.26 

Att våldet skall vara ”absolut nödvändigt” innebär ett krav på proportionalitet 

mellan medel och mål. Ur polisiär synvinkel innebär detta att hänsyn skall tas till 

syftet med våldsanvändningen samt den skada som denna kunde ha lett till. 

Europadomstolen har här uttalat att kravet på proportionalitet måste ställas högt 

även i mycket farliga situationer, eftersom det är fråga om att beröva en annan 

människa livet, det skall i princip vara den enda utvägen.27  

Polisers rätt att skjuta med stöd av den laga befogenheten måste alltså alltid tolkas 

med hänsyn till Europakonventionen. Detta gäller inte enbart i konkreta situationer 

då polismän kan komma att avlossa skott utan innebär även en skyldighet för 

polisledningen att planera och genomföra polisingripanden så att skottlossning in i 

det längsta kan undvikas. Detta görs i Sverige genom den obligatoriska utbildningen 

i det grundtaktiska förhållningssättet, GTF, som alla polisstudenter skall genomgå 

från och med 2007.28 

Syftet med utbildningen är att minimera användandet av allvarligt våld samt att 

bruka skjutvapen som yttersta utväg, vilket medför att en polisman aldrig får avlossa 

sitt tjänstevapen i vidare utsträckning än vad laga befogenhet och nödvärn medger.29  

Vad gäller polisers rätt att använda skjutvapen kan man sammanfattningsvis säga att 

om inte våld får användas så får inte heller skjutvapen användas!30 

                                                
24 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 43. 
25 Europakonventionen artikel 2:1. 
26 Europakonventionen artikel 2:2. 
27 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 20. 
28 Nationell bastaktik s. 5. 
29 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 16. 
30 Ibid s. 17. 
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2.3  Vapenanvändningen 

Som tidigare nämnts regleras polisens våldsanvändning i polislagen 10 §. I de fall 

polisen måste använda våld kan det ibland vara oundvikligt att använda sig av något 

av de hjälpmedel som finns, batong, handfängsel, pepparspray eller skjutvapen.31 I 

fortsättningen kommer vi bara att inrikta oss på och behandla den rättsliga 

regleringen av användningen av skjutvapnet.  

 

I vilka situationer en polis får lov att avfyra sitt tjänstevapen regleras i 

Skjutkungörelsen. I första paragrafen stadgas rätten att skjuta i nödvärnssituationer 

genom BrB 24 kap. 1 § och i andra och tredje paragrafen rätten att skjuta i fall av 

laga befogenhet genom BrB 24 kap. 2 § och PL 10 § första stycket 2.32 

 

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

(Skjutkungörelsen)  

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

skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller 

hot som innebär trängande fara för sådant våld.  

Av denna paragraf framgår det att en polisman har laglig rätt att använda sitt 

skjutvapen för att avvärja svårare våld mot honom själv eller någon annan. Han får 

också använda skjutvapen för att förhindra ett sådant överhängande våld som en 

angripare har hotat med att utföra. 

Utifrån lagtexten kan man lätt dra slutsatsen att paragrafen inskränker 

nödvärnsrätten till endast dessa allvarligare situationer33 dvs. ett angrepp med 

livsfarligt vapen eller tillhygge eller att angreppet innebär en risk för svårare 

kroppsskada och att en polis då inte skulle ha samma nödvärnsrätt som andra 

medborgare. Men så är inte fallet, rätten till nödvärn har en central roll i svensk 

lagstiftning. Var och en har en ovillkorlig rätt att försvara sig själv och sin egendom 

                                                
31 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 44. 
32 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 43. 
33 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 44. 
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och därför kan nödvärnsrätten inte begränsas.34 Detta på grund av att författningar 

av högre rang har företräde framför författningar med lägre dignitet, dvs. en 

förordning kan aldrig inskränka den rätt att använda våld som följer av lag. Detta 

innebär med andra ord att rätten till nödvärn aldrig kan begränsas av 

skjutkungörelsens bestämmelser eftersom en lag alltid står över en kungörelse.35  

 

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, rån eller grovt rån, mordbrand, grov 

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- och 

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.    

 

Då får polisen skjuta med stöd av laga befogenhet  

När det gäller laga befogenhet ger sålunda skjutkungörelsen en polisman rätt att i tre 

särskilt kvalificerade fall avlossa sitt tjänstevapen då laga befogenhet föreligger och 

syftet med åtgärden är att: 

1) gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för något av de brott som  

anges i 2 § 1 p.  

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

hon har berövats friheten för ett sådant brott eller 

                                                
34 A. Norée, Laga befogenhet s. 192. 
35 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 51. 
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3) omhänderta en person som på grund av allvarlig psykisk störning, innehav av 

vapen eller annan anledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. 

I samtliga fall är förutsättningen för att få använda skjutvapnet att ett omedelbart 

ingripande är nödvändigt36 samt att polismannen mötts av motstånd – aktivt eller 

passivt – annars får polismannen inte skjuta.37 Gärningsmannen som begått något av 

de ovanstående allvarliga brott som nämns, måste dessutom anses som farlig, 

antingen för andra människors liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.38 

 

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.  

 

2.4 Psykologiska och juridiska begränsningar  

2.4.1 Stresskonen 

Stresskonen är ett åskådliggörande av människans begränsningar i stressande 

situationer.39 Längst ner i stresskonen är den fysiska, mentala och känslomässiga 

förmågan kraftigt begränsad. Här kommer många poliser att befinna sig då de 

måste fatta beslut om att bruka sitt tjänstevapen eller ej. Detta är beslut som borde 

fattas i en avspänd och trygg miljö men i verkligheten tas dessa livsavgörande 

beslut under mycket stark press, långt ner i stresskonen.  

 

                                                
36 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 46. 
37 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 45. 
38 Ibid s. 47. 
39 http://www.polis.umu.se/kurswebb/termin1/MENTAL/fil/stress_vt-07.pdf  
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40 

 

2.4.2 Behovs- och proportionalitetsprinciperna enl. PL 8 § 

8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande 

av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är 

försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste 

tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och utsträckning som behövs för 

att det avsedda resultatet skall uppnås. 

 Ett ingripande som begränsar någon de grundläggande fri- och rättigheterna 

som avses i 2kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i 

första stycket. 

Vid alla ingripanden en polisman utför måste han eller hon hålla sig inom ramen för 

PL 8 §, behovs- och proportionalitetsprinciperna. Det innebär att principerna hindrar 

polismannen att tänja på lagen för att uppnå ett specifikt syfte.41 

 

 

 

 

                                                
40 http://www.polis.umu.se/kurswebb/termin1/MENTAL/fil/stress_vt-07.pdf  
41 A. Norée, Laga befogenhet s. 72. 
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2.4.3 Behovsprincipen 

Ett ingripande från polisens sida skall alltid grundas på behovsprincipen. Det 

innebär att polisen skall sträva efter att lösa en uppkommen situation verbalt och 

endast använda våld som en sista utväg. Behovsprincipen brukar delas upp i fyra 

handlingsregler:42 

• minsta möjliga ingripande 

• ändamålsenlighet 

• tillräcklighet 

• varaktighet 

Regeln om minsta möjliga ingripande 

Regeln syftar till att en polisman vid ett ingripande alltid skall sträva efter att 

åsamka ett så litet intrång som möjligt i den personliga integriteten. Man kan 

illustrera det hela med en stegrande skala som sträcker sig från övertalning till 

våldsanvändning med tekniska hjälpmedel. Ett ingripande som orsakar större 

kränkning och skada än nödvändigt är således inte tillåtet. En följd av detta är att 

polismannen inte enbart skall värdera vilket våld han eller hon får använda vid 

ingripandet. Polisen skall även planera sitt ingripande på ett sådant sätt att den 

utsatta personen inte lider men i efterhand av ingripandet.43 

Regeln om ändamålsenlighet 

Regeln tar fasta på att när en polis gör ett ingripande måste åtgärden syfta till att 

uppnå ett visst resultat. Således är ett polisingripande otillåtet om åtgärden inte 

syftar till att uppnå ett specifikt ändamål eller om åtgärden inte tros leda till ett 

resultat. Polisen måste även värdera vilken form av ingripande som är lämpligt. 

Finns det flera valmöjligheter skall det lindrigaste alternativet väljas.44 

Regeln om ingripandets tillräcklighet 

Regeln syftar till att förutom att en åtgärd skall vara lämplig och ändamålsenlig 

                                                
42 A. Norée, Laga befogenhet s. 74. 
43 Ibid. 
44 Ibid s. 75. 
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måste ingripandet vara tillräckligt för att uppnå det resultat som önskas.45 Många 

gånger kan en situation förvärras om polisen inte tar kontroll över situationen, 

använder otillräckliga medel eller är dåligt förberedd.46 Dock kan polisen ställas 

inför valet mellan att inte ingripa alls eller ett ingripande som endast delvis ger 

resultat. Självklart skall polisen i en sådan situation agera efter de förutsättningar 

den har för handen.47 

Regeln om ingripandets varaktighet 

Denna bestämmelse avser att skydda den personliga integriteten på sådant sätt att ett 

ingripande från polisens sida skall upphöra, då syftet med åtgärden har uppnåtts 

eller visat sig vara resultatlöst.48 

Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av de fyra reglerna i behovsprincipen 

styr och begränsar polisens laga befogenhet. 

 

2.4.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att den våldsanvändning en polis kan komma att 

bruka i en tjänsteutövning måste stå i proportion till önskat resultat. En polisman 

måste således beakta faran, tjänsteåtgärdens betydelse och omständigheterna i 

övrigt. Syftet med proportionalitetsprincipen är att skydda människor från att 

utsättas för orimligt stort intrång i den personliga integriteten. 

 
Många gånger går proportionalitets- och behovsprinciperna in i varandra då 

användning av våld aldrig är försvarligt om ett ingripande kan lösas med mindre 

ingripande medel. Det kan dock uppstå situationer då ett ingripande bedöms som 

försvarligt enligt behovsprincipen men inte enligt proportionalitetsprincipen. 

Principen begränsar följaktligen behovsprincipen. Mängden våld eller tvångsmedel 

en polisman har rätt att bruka måste alltså bedömas utifrån syftet med åtgärden och 

omständigheterna i övrigt.49   

 
 
 

                                                
45 A. Norée, Laga befogenhet s. 75. 
46 Nationell bastaktik s. 8. 
47 A. Norée, Laga befogenhet s. 75. 
48 Ibid. 
49 Ibid s. 76.  
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3  RESULTAT  

Inledning 

Genom noggrann genomgång av de lagar som vi koncentrerat vårt arbete kring och 

grundliga förklaringar av dessa samt statistik som vi sammanställt hoppas vi kunna 

bringa klarhet i de frågeställningar vårt arbete syftar till att besvara. 

    

3.1 Statistik 

Statistiken visar på en rad olika intressanta fakta som har stor betydelse i det 

enskilda fallet för hur polisen har kunnat agera och vad som påverkar honom/henne 

i den situation som beslutet skall fattas i fråga om att skjuta mot en annan person.  

3.1.1 Typ av eldgivning 

Statistiken nedan grundas på alla tillfällen polisen har avfyrat sitt vapen i Sverige 

mellan åren 1985 och 1998.50 Data är insamlad och sammanställd till följd av de 

skjutincidenter som blivit inrapporterade till Rikspolisstyrelsen, RPS.  

 

Enligt statistiken avfyras vapnet till största delen med stöd av nödvärns-

lagstiftningen, dvs. för att skydda sig själv eller någon annan från ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person. Hela 72 % utgörs av nödvärn, endast 

16 % med stöd av laga befogenhet. Utöver detta tillkommer 2 % i nödsituation och 

övriga tillfällen 10 % som är vådaskott i samband med 

ingripanden.51

Typ av eldgivning i Sverige

72%

16%

2%

10%

Nödvärn

Laga befogenhet

Nöd

Vådaskott

 

                                                
50 J. Knutsson, Politiets bruk av skytevåpen i Norden s. 125. 
51 Ibid s. 126. 
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3.1.2 Varningskott  

Tabellen nedan visar hur polisen har agerat i de situationer de tvingats använda sitt 

tjänstevapen. De slutsatser som kan dras från tabellen är att i ca 40 % av alla 

inrapporterade skjutningar har polisen brukat sitt vapen utan att först avlossa 

varningsskott, dvs. verkanseld. Detta trots att man enligt skjutkungörelsens 

bestämmelser skall avfyra varningsskott om möjlighet ges. Tabellen visar även att i 

de fall polisen avfyrade varningsskott, ca 37 %, räckte detta för att situationen 

skulle bemästras. De övriga 12 % som redovisas som varningsskott var polisen 

tvungen att följa upp med verkanseld.52 

0 10 20 30 40

Varningskott 36,8 %

Varningsskott & verkanseld 11,9 %

Verkanseld 39,8 %

Vådaskott 9,1 %

Vådaskott & annat 1,4 %  

Signalskott 0,9 %

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Vilka är de brister som Norée kritiserar i den lagstiftning som idag styr polisens 

vapenanvändning och vad skulle resultatet bli om vapenanvändningen styrdes av 

det hot som föreligger istället för brottet? 

Vad gäller polisers rätt till våldsanvändning i nödvärnssituationer finns det 

meningsskiljaktigheter mellan två ledande jurister inom ämnet, Westerlund och 

Norée. Westerlund menar att poliser är utbildade för att bemöta våld och de bör 

därför inte ges rätt att använda oförsvarligt mycket våld för att avvärja ett angrepp i 

en nödvärnssituation.53 Norée menar dock att oberoende vilket yrke eller utbildning 

en person besitter så är rätten till nödvärn en grundläggande rättighet för alla 

                                                
52 J. Knutsson, Politiets bruk av skytevåpen i Norden s. 128. 
53 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 28. 
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människor och kan därför inte inskränkas. Däremot mot menar Norée att högre krav 

skall ställas på poliser om de handlat i excess.54  

 

Förhållandet mellan nödvärn och laga befogenhet kan på ett enkelt sätt illustreras 

med hjälp av de två figurerna nedan.  

Behov &

proportionalitet

Nödvärn

Flytande gränser

 
 

Behov &

proportionalitet

Laga befogenhet

Fasta gränser

 

 

Enligt Norée är reglerna i skjutkungörelsen både svårlästa och ogenomtänkta, när 

det gäller rätten att skjuta i fall av laga befogenhet. Bara för att personen begått ett 

av de brott som ger polisen rätten att agera i laga befogenhet innebär det inte att 

personen är farlig vid tiden för ingripandet, vilket är en förutsättning för att verka 

med vapnet mot personen. Som polis har man i denna situation alltså ingen laglig 

rätt att använda sitt tjänstevapen för att gripa personen, trots att detta inte går att 

utläsa i kungörelsen. Å andra sidan kan man inte utesluta att en person som begått 

ett bagatellartat brott kan vara mycket farlig.55 

 

 

                                                
54 A. Norée, Laga befogenhet s. 229. 
55 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 47. 
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Vidare är Norée kritisk mot att man enligt nuvarande skjutkungörelse endast lägger 

vikt vid vilket brott som har förövats. Hon menar att det vore på sin plats att frångå 

denna bedömning och i stället granska vilket hot en polisman möts av vid en 

tjänsteutövning. Många gånger kan ett gripande av en person som just begått ett 

grovt brott gå lugnt till medan ett till synes bagatellartat brott eskalera till en 

livsfarlig situation. 

 

En lagstiftning som istället tog sikte på det hot en polisman ställs inför skulle 

underlätta för polisen att bemöta hotet i ett tidigare skede. Förutsättningarna att lösa 

situationen innan den eskalerar är då betydligt större, något som både polis- och 

gärningsman tjänar på.56.  

En annan svårighet med rådande lagstiftning är att bedöma vilket brott som har 

förövats med tanke på de knapphändiga ingångsuppgifter som ligger till grund för 

ett ingripande. Ett tydligt exempel är följande. 

”Låt oss anta, att det upptäcks, att ett inbrott pågår i en bank. Polis tillkallas. 

Rätten att använda skjutvapen hänger på, om det rör sig om ett rån eller om en grov 

stöld. Hur ska polisen på förhand veta, om t.ex. en nattvaktblivit nedslagen eller 

bunden och alltså rån föreligger eller om det endast rör sig om grov stöld?  

I ett sådant läge, då brottsrubriceringen inte är klar, bör tydligen polisen akta sig 

för att skjuta, försåvitt inte en nödvärnssituation uppkommer. Då träder 

naturligtvis, som redan framhållits, nödvärnsreglerna i funktion.”57  

I dagens allt mer globaliserade samhälle bör man enligt Norée vidare ställa sig 

frågande till varför inte terroristbrott tas upp i skjutkungörelsens andra paragraf. 

Norée tycker att detta är en allvarlig brist i lagen då detta är ett allvarligt brott som 

uteslutande begås av farliga personer. Visserligen infördes terroristbrottet i svensk 

lag först 2003 men detta borde enligt Norée ha föranlett en revidering av 

skjutkungörelsen.58 Inte heller upplopp faller in under den laga befogenheten trots 

                                                
56 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 47. 
57 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 46. 
58 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 48. 
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att Europakonventionens artikel 2 medger polisen rätt att stävja upplopp med hjälp 

av skjutvapen.59  

Norée menar vidare att rådande skjutkungörelse är för avancerad för att appliceras i 

en pressad situation då polismannen har väldigt kort tid på sig att förstå och bedöma 

vilken situation som föreligger, vilket statistiken pekar på. Därför blir följden att 

72 % av skottlossningarna sker i nödvärn, då man många gånger rent krasst har 

inväntat en, för både polisen och gärningsmannen, sämre situation för att polisen 

skall känna sig säker på att få lov att verka med sitt vapen.60  

Norée är kritisk i sin granskning av den rådande skjutkungörelsen och sammanfattar 

det hela på följande sätt.  

”Skjutkungörelsen har numera många år på nacken och det kan på goda grunder 

ifrågasättas om den över huvud taget har skäl för sig. Jag menar att den inte har 

det. Papperskorgen är en mera adekvat placering.”61  

I Finland där lagstiftningen ser helt annorlunda ut jämfört med Sverige, så skall 

polisen beakta objektpersonens hot (art) och farlighet vid val av maktmedel 

(vapenanvändning). Lagen säger vidare att polismannen inte bör välja ett 

maktmedel som är på samma nivå eller lindrigare, än objektpersonens farlighet i 

hotsituationen. Detta kan nämligen i sin tur leda till att situationen eskalerar så att 

skjutvapen måste användas i ett senare skede, vilket hade gått att undvika om det 

rätta och mest effektiva maktmedlet hade valts från början och den farliga 

situationen avvärjts vid ett tidigare skede.62  

Vidare säger den finska lagen att om en situation inte kan hanteras på ett lindrigare 

sätt, får polismannen använda sitt vapen för att stoppa en persons handling som 

medför en omedelbar allvarlig fara för någons liv eller hälsa. Beslutet om att verka 

med vapnet skall grunda sig på personens agerande omedelbart före situationen, 

beväpning, störning eller annat motsvarande skäl.  

Det finns tre former av skjutvapenanvändning i Finland. Dessa är att varna om 

vapenanvändning, hota med vapen och avlossa skott. Antalet fall med 

skjutvapenanvändning i Finland har under de senare åren legat mellan 40 och 47 

                                                
59 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 19. 
60 Ibid s. 47. 
61 Ibid s. 44. 
62 J. Knutsson, Politiets bruk av skytevåpen i Norden s. 64. 
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årligen. Hoten dominerar här klart över skjutfallen och utgör cirka 70-75 % av 

skjutvapenanvändningen. Man har konstaterat att redan vapenhotet har löst tre fall 

av fyra och den senaste mätningen visar på att detta löst 94 % av fallen. 63 

 

Liksom i Sverige har man i Finland två grunder för att få verka med tjänstevapnet 

och det är med stöd av laga befogenhet (maktmedel) och nödvärn. Fördelningen hur 

svensk och finsk polis skjuter skiljer sig dock avsevärt åt.  

I Finland avlossas 65 % av skotten i laga befogenhet, i 12 % föreligger både laga 

befogenhet och en nödvärnssituation och i 23 % av fallen är det endast nödvärn som 

utgör laglig grund för användningen av skjutvapen. För att på ett enkelt sätt visa hur 

fördelningen över avlossade skott i Finland tar vi hjälp av figuren nedan. 64 

Typ av eldgivning i Finland

23%

65%

12% Nödvärn

Laga

befogenhet

Nödvärn &

Laga

befogenhet

 
 

Sammanfattningsvis anser både Norée och Knutsson att en tydlig vapenlagstiftning 

är avgörande för hur den enskilda polisen kommer att använda sitt tjänstevapen och 

i förlängningen även för vilka konsekvenser detta medför.65 

 

Hur skall dagens lagstiftning gällande polisens vapenanvändning tolkas och 

tillämpas? 

Det finns väldigt få rättsfall rörande skottlossning som skett med stöd av laga 

                                                
63 J. Knutsson, Politiets bruk av skytevåpen i Norden s. 65. 
64 Ibid s. 71. 
65 Ibid s. 160. 
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befogenhet i Sverige. De ledande juristerna inom ämnet menar att detta är en följd 

av vår lagstiftning inom området.   

I juli 2003 beordrades flera polisbilar till en vägkorsning i Bromma där en man 

uppträtt farligt för omgivningen och skjutit med en pistol mot bilar och 

förbipasserande människor. En civilklädd polisman fick order om att rekognosera. 

Polismannen körde fram till korsningen och observerade en man som stod på 

motsatta trottoaren med ryggen mot honom. Mannen hade en pistol i ena handen 

och en flaska i den andra.  

  Polismannen klev ur bilen och höjde beredskapen på sitt tjänstevapen. På 

grund av passerande bilister kunde han inte se mannen ordentligt utan gick över 

vägen för att närmare kunna observera honom. När polismannen befann sig två-

fyra meter från mannen vände sig denne mot honom. Mannen höll sin pistol i högra 

handen, riktad mot marken.  

  Polismannen skrek ”Polis, släpp vapnet! Polis, släpp vapnet!”. Mannen 

tittade på honom och höjde sitt vapen några decimeter. Därefter sänkte han vapnet 

för att omedelbart höja det några decimeter. Polismannen fruktade att mannen 

skulle skjuta honom och siktade med sin pistol mot mannens bröstkorg, samtidigt 

som han förflyttade sig åt sidan. Polismannen skrek åter ”Polis, släpp vapnet!” 

minst två gånger. Men mannen fortsatte att ”gunga” sitt vapen fram och tillbaka.  

  Polismannen var då övertygad om att mannen skulle försöka skjuta honom, 

sig själv eller någon passerande bilist, och han var osäker på om mannen förstått 

vad han skrek. Polismannen sköt mannen i ett knä och såg att skottet träffade. 

Mannen tappade sin pistol på marken. Polismannen gick fram och sparkade honom 

kraftigt i det oskadade knävecket så att han föll omkull. Polismannen sparkade 

sedan bort pistolen. Uniformerad polis tog därefter han om mannen.  

  Förundersökningen lades ned eftersom polismannen inte begått något brott.66 

I detta fall befinner sig polismannen i en situation där både laga befogenhet och 

nödvärn föreligger. Förklaringen till detta är att mannen innehar ett vapen som han 

avlossat och kan med tanke på vad som hänt ses mannen som en uppenbar fara för 

andra människors liv eller hälsa. Ett ingripande från polisens sida får här anses som 

oundgängligen nödvändigt för att skydda tredje man. Bedömningen bör även vara 

                                                
66 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 46. 
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att mannen anses som farlig vid ingripandet. Innan polismannen brukar sitt 

tjänstevapen varnar han även mannen vid ett flertal tillfällen, skottet avlossas sedan 

mot mannens knä, vilket bedöms som försvarligt våld enligt skjutkungörelsen. 

Polismannen verkar alltså mot mannen med stöd av laga befogenhet. Med tanke på 

detta så skulle polismannen haft laglig rätt att även avlossa ett varningsskott, vilket 

kanske inte varit att rekommendera med anledning av den omgivande miljön. 

Samtidigt befinner sig polismannen i en nödvärnssituation då gärningsmannen har 

ett vapen i handen som han höjer och sänker vid ett flertal tillfällen, vilket av 

polismannen uppfattas som ett allvarligt hot mot dennes liv och hälsa. Han har då 

rätt att verka med sitt vapen mot mannen med stöd av nödvärnslagstiftningen och 

även rätt att använda sig av oförsvarligt våld, vilket indirekt ger honom rätten att 

skjuta mannen i bröstet. 

 

Skillnaden mellan nödvärn och laga befogenhet varierar, enligt Norée, från fall till 

fall. Att gränsen mellan den laga befogenheten och nödvärn långt ifrån alltid är 

glasklar är ett faktum. Enkelt kan man säga att nödvärnsrätten tar vid när det 

primära inte längre är att genomföra en tjänsteåtgärd utan att rädda polismannen ur 

en situation som i västa fall kan kosta honom eller henne livet.67  

 

Vilka positiva effekter skulle man kunna förvänta sig om svensk polis tilläts avlossa 

varningsskott i ett tidigare skede? 

När man idag befinner sig i en situation med laglig rätt att verka med sitt vapen mot 

en person så är tiden väldigt knapp till att fatta ett beslut och att verka med detta. 

Dessutom är avståndet mellan polis och gärningsman väldigt kort i de flesta 

situationer då vapnet avfyras, vilket statistiken tydligt visar på (se figur 1 och 2 i 

bilaga 1). Med de nu rådande lagarna är dessa situationer svårbedömda och besluten 

fattas under mist sagt pressade situationer.  

Att tidigarelägga befogenheten att få avlossa ett varningsskott, som Norée 

förespråkar, borde rimligtvis leda till att minska den stress som polismannen 

upplever. Detta skulle också medföra att polisen skickar en tydlig signal till 

gärningsmannen att man menar allvar och på det sättet förhoppningsvis löser 

situationen utan att någon behöver komma till skada. Med andra ord skulle det 
                                                
67 A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 33. 
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innebära att polismannen inte behöver invänta en nödvärnssituation för att ha laglig 

rätt att avlossa ett varningsskott och således kunna skjuta under mer kontrollerade 

former. På så sätt kommer man att kunna undvika extremt farliga situationer för 

både polis och gärningsmän, som idag uppkommer till följd av nuvarande 

lagstiftning. När det gäller varningsskott är lagtextens innebörd att varningsskott 

endast får avlossas om samtliga förutsättningar för verkanseld är uppfyllda!68 Som 

vi tidigare konstaterat är det en hel rad faktorer som skall bedömas och vara för 

handen innan vi vet om så är fallet. Det är först efter denna prövning som 

polismannen får lov att avlossa ett varningsskott, vilket är både svårbedömt och 

krångligt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 G. Westerlund, Polisens vapenanvändning s. 48. 
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4 DISKUSSION 

De lagar som styr vapenanvändningen får inte vara polisen till nackdel, vilket ökar 

stresspåslaget och hämmar polisen i deras agerande. Lagstiftningen borde rimligtvis 

vara så enkel att den hjälper polisen, något som de kan känna trygghet i samt i bästa 

fall även sänker stressnivån. Frågan är om det kan vara rimligt att en polis skall fatta 

sitt livs kanske svåraste beslut under de former som lagstiftningen idag ålägger 

honom. Med dagens lagstiftning ökar snarare stressen än minskar i en pressad 

situation.  

När man har konstaterat att man med stöd av laga befogenhet har rätt att verka med 

vapnet mot en eventuell gärningsman skall man eftersträva att tillfälligt 

oskadliggöra denne. Skottet skall därför riktas mot benet. Detta efterlevs sällan då 

dagens lagstiftning gör det väldigt komplicerat för en polisman att avgöra om alla 

kriterier är uppfyllda för att skjuta enligt laga befogenhet. Istället inväntar polisen en 

situation då det inte råder något tvivel om att man med stöd av lag har rätt att 

bemöta hotet med skjutvapen. Detta får till följd att polismannen inväntar en ännu 

farligare situation för båda parter. Vilket i sin tur resulterar i att möjligheten minskar 

att tillfälligt oskadliggöra gärningsmannen. Detta beror på att avståndet har minskat 

och polisen inte ges tid att skjuta varningskott, utan istället måste skjuta med avsikt 

att få en stoppande verkan. Detta resonemang styrks av det faktum att hela 72 % av 

skottlossningarna sker i nödvärnssituationer. Vilket visar att tjänstevapnet används 

för att skydda sig själv eller någon annan mot svårare våld då stresspåslaget är som 

störst. Detta innebär rent krasst att polismannen inväntar ett läge som ger honom 

eller henne rätt att handla i nödvärn, för att vara på den säkra sidan att få lov att 

avlossa sitt vapen. Statistiken bekräftar denna teori då det är mindre än 3 sekunder 

mellan upptäckt hot och skott i 71 % av fallen, samt att avståndet mellan polis och 

gärningsman vid avfyrningen är kortare än 7 meter i 72 % av fallen. En sämre 

situation för såväl polis som gärningsman och med största sannolikhet då polisens 

möjlighet att hinna lösa situationen på bästa sätt verkligen begränsas.   

Under stark press är det dessutom vanligt att inlärda färdigheter glöms bort eller att 

poliser 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.  
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4.1 Slutsatser och förslag 

Vi anser att dagens siffror, där polisen i 72 % av alla skottlossningar skjuter i 

nödvärn, skulle minska med en tydligare lagstiftning på området. Det är inte rimligt 

att en polisman ska känna sig bakbunden av en lagstiftning som ursprungligen var 

tänkt som ett verktyg. Att behöva använda tjänstevapnet i ett skarpt läge är ett av de 

svåraste beslut en polisman kan komma att fatta under sin yrkeskarriär. I just sådana 

pressade situationer anser både Norée och vi att det är extra viktigt att lagstiftningen 

inte får uppfattas som ett hinder, vilket ökar pressen på den tjänstgörande polisen. 

Självfallet anser vi att det fortfarande skall ställas höga krav på var och när en polis 

får lov att avfyra sitt tjänstevapen. Precis som idag måste polisens våldsanvändning 

stå i relation till behovs- och proportionalitetsprincipen. Det får aldrig accepteras att 

någon enda polis skjuter i andra fall än när det är försvarligt! 

En omarbetad skjutkungörelse som på ett tydligt sätt klargjorde i vilka situationer en 

polisman fick bruka sitt tjänstevapen tror vi skulle kunna minska dödligt våld från 

polisens sida. Ett resultat av en förnyad och förändrad lagstiftning tror vi skulle leda 

till att polisen lättare skulle kunna avvärja potentiellt livsfarliga situationer i ett 

tidigare skede. Detta genom att avlossa varningsskott innan en nödvärnssituation 

uppkommer. På så sätt skulle man samtidigt reducera antalet skottlossningar mot 

person då varningsskottet skulle verka i avskräckande syfte på gärningsmannen. 

Polisen visar sitt övertag och gärningsmannen känner sig underställd.  

Frågan kvarstår om vådaskotten skulle komma att öka med den utvidgade 

befogenheten, till följd av att fler skott förmodligen kommer att avlossas och då 

även risken för utomståendes skador och rikoschetter ökar. Men å andra sidan 

kommer polismannen inte att ta beslutet i en lika pressad situation som i dagsläget. 

Vi tror att det skulle resultera i att polismannen får möjlighet att fatta väl avvägda 

beslut om när och hur tjänstevapnet avfyras. Något vi tror kommer att ge positiva 

resultat för alla parter.   

Att lagen och verkligheten säger emot varandra tycker vi står klart när det i lagen är 

stadgat att polismannen alltid skall använda minsta möjliga våld för att genomföra 

en tjänsteåtgärd. Trots detta får inte polismannen lov att avvärja eller undvika en 

livsfarlig situation med stöd av laga befogenhet om det endast är ett bagatellartat 

brott som ligger till grund för ingripandet. Vi delar alltså Norées åsikt om att hotet 
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och inte brottet ska ligga till grund för polisens rätt att använda skjutvapen. Vi tror 

att en sådan konstruktion skulle leda till att svensk polis skulle känna sig mindre 

pressad i hotfulla situationer. Något vi anser att lagstiftarna borde sträva efter, då 

målet är att använda skjutvapnet på så sätt att minsta möjliga skada uppstår. 

Resultatet tror och hoppas vi skulle leda till att avlossade skott i laga befogenhet 

skulle öka, samtidigt som skottlossning i nödvärn skulle minska. Vår förhoppning är 

att detta skulle resultera i att polisen avlossar sitt tjänstevapen under mer 

kontrollerade former.     

 

Som lagen är konstruerad idag kan vi inte annat än att instämma till följande citat: 

”I ett sådant läge, då brottsrubriceringen inte är klar, bör tydligen polisen akta sig 

för att skjuta, försåvitt inte en nödvärnssituation uppkommer.”69  

 

                                                
69  Wallén, P-E. (1970), Polisen har samma rätt att bruka skjutvapen som enskild medborgare. Svensk Polis 
1970 s. 22, citerat ur A. Norée, Polisers rätt att skjuta s. 48 



Nr 392  2007-04-24 

 32 

 
 

REFERENSER 

Litteratur 
 
Annika Norée, Laga befogenhet; Polisens rätt att använda våld, (2000) 

 
Annika Norée, Polisers rätt att skjuta, (Upplaga 1:2 2005) 
 
Gösta Westerlund, Polisens vapenanvändning, (Upplaga 2, 2004). 
 
Johannes Knutsson, Politiets bruk av skytevåpen i Norden, (2005) 
 
 

Övriga dokument 
 
Ammunitions verkan II, PHS Vapengrupp  
 
Mental träning, Polisutbildningen Umeå Universitet 2007 
http://www.polis.umu.se/kurswebb/termin1/MENTAL/fil/stress_vt-07.pdf 
 
Nationell bastaktik, utbildningsmaterial, Polishögskolan i Solna (2005) 
 
NJA 1971:442  
 
Proposition 1993/94:130. Ändringar i brottsbalken m.m. 
 
 
 

Lagtexter 
 
Brottsbalken (1962:700) 24 kap 1 § 
 
Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten 
 
Polislagen (1984:387)



Nr 392  2007-04-24 

 I 

 
 

Bilaga 1 

 
Figur 1 

Tid mellan hot och skott 

Tiden mellan ett upptäckt hot och avfyrning är oftast mycket kort. I hela 71 % av 

skjutningarna är denna tid mindre än 3 sekunder.70 

71%

29%

0-3 sekunder

Mer än 3 sekunder

 

Figur 2 

Avstånd mellan polis och gärningsman 

Avståndet mellan polismannen och gärningsmannen är dessutom ofta väldigt kort 

när avlossningen sker. I 72 % av fallen är avståndet kortare än sju meter.71  
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70 Ammunitionsverkan II, PHS Vapengrupp. 
71 Ibid. 


