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Abstract 

Denna rapport belyser avsnittet om polisens vapenhantering i Lars-Göran Carlsson 

utredning ”Utredning om polisens uniformering och särskilda hjälpmedel vid 

våldsanvändning”. I rapporten föreslås att svensk polis ska bära vapnet med en patron i 

patronläget. Detta skulle enligt utredningen få den enskilde polismannen att känna sig 

tryggare i vissa situationer, och därmed kanske antalet vådaskjutningar skulle minska.  I 

vår studie beskrivs hur vapenhanteringen ska utföras med dagens bestämmelser under 

polisutbildningen samt i polisens yttre verksamhet. Dessa har vi jämfört med utredningens 

argument som ligger bakom det nya förslaget. Vi har även genomfört en 

enkätundersökning bland poliser i yttre tjänst i Västerbottens och Norrbottens län. 

Resultatet av vår undersökning visar, att dagens poliser känner sig trygga med de regler 

som redan finns. Slutsatsen av det blir enligt oss, att man av utredningen ska kräva en 

djupare analys av påståendena om att polisen vill ha en patron i patronläget och i vilka 

situationer/sammanhang som vådaskott uppstår. 
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1 Inledning 

Länspolismästaren i Gävleborgs län Lars-Göran Carlsson har på uppdrag av 

Rikspolisstyrelsen bland annat utrett frågan angående polisens tjänstevapen Sig Sauer i 

”Utredning om polisens uniformering och särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning”1.  

I denna rapport som redovisades den 31 maj 2007 föreslår Lars-Göran Carlsson att 

tjänstevapnet bör bäras laddat, dvs. med en patron i loppet. Han menar att det kan vara 

en trygghetsfråga för den enskilde polismannen och att det skulle medföra högre 

säkerhet vid patron ur för att undvika vådaskjutningar i tjänst2. Anledningen till att vi 

valt detta ämne är för att vi tycker att det är intressant och vi vill lära oss mer om 

säkerheten kring vapenhanteringen. Frågan om att vapnet ska bäras laddat är aktuellt på 

grund av att utredningen redovisades så sent som försommaren 2007. Om förslaget 

skulle gå igenom är det någonting som påverkar vår nu redan inlärda vapenhantering, 

vilket vi tycker är viktigt att uppmärksamma. Vi vill med denna rapport fördjupa oss i 

ämnet, ta del av bakgrunden till förslaget och därmed förhoppningsvis få svar på frågan 

om svensk polis ska bära vapnet laddat eller oladdat? 

1.1 Bakgrund 

Enligt dagens bestämmelser bär polismannen sitt tjänstevapen oladdat, alltså ingen 

patron i patronläget. För att få bukt med vådaskjutningarna och för att polismannen skall 

känna sig tryggare i sin vapenhantering, är det på förslag att vapnet ska bäras laddat i 

hölstret. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att problematisera det nya förslaget för de poliser som ska 

bära tjänstevapnet med en patron i patronläget.  

                                                
1 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 12. 
2 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 12. 
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 1.3 Frågeställningar   

1. Hur väl känd är Lars-Göran Carlssons utredning bland poliser i Norrbottens och 

Västerbottens län? 

2. Hur många av poliserna i Norrbottens och Västerbottens län har tagit del av 

utredningen? 

3. Skulle den enskilde polismannen känna sig tryggare genom att bära vapnet med en 

patron i patronläget?  

4. Hur stor del av alla skjuttillfällen inom polisen leder till vådaskott?  

5. Hur många av de inrapporterade vådaskotten har skett i samband med patron ur? 

6. Minskas riskerna för vådaskott med ett laddat vapen i hölstret? 

1.4  Avgränsningar 

De avgränsningar som vi gjort är att fördjupa oss i den del av Lars-Göran Carlssons 

utredning som berör polisens tjänstevapen Sig Sauer och hur vapnet skall bäras i tjänst. 

De polismyndigheter som vi kontaktat är Västerbotten och Norrbotten. Anledningen till 

att vi valt dessa myndigheter är ur ett personligt intresse eftersom vi kommer att jobba 

där i framtiden.  

1.5 Tillvägagångssätt 

I vår studie har vi tagit del av Lars-Göran Carlssons utredning ”utredning om polisens 

uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning”. Vi har läst den 

aktuella utredningen, och även tagit del av den remiss som Rikspolisstyrelsen har 

utfärdat angående utredningen.  Därefter har vi läst yttranden om utredningen från 

polismyndigheterna i Västerbottens och Norrbottens län, samt tagit del av kungörelse 

(1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten och FAP 104-2. Genom att gå 

tillväga på detta sätt hoppades vi få svar på våra frågeställningar.  

Våra frågeställningar tar bland annat fasta på hur väl känd utredningen är, hur många 

som tagit del av den samt hur utredningen belyser problematiken kring vådaskott. 

Genom att ha utformat en enkät3 som innehöll frågor angående utredningen, var vår 

förhoppning att vi skulle få åsikter om utredningens nya förslag om patron i patronläget. 

                                                
3 Bilaga 1. 
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Enkäten skickades sedan via Group Wise* till 85 st. poliser i yttre tjänst inom 

Västerbottens och Norrbottens län. Av dessa 85 st. svarade 54 st. och svaren på frågorna 

i enkäten har sedan sammanställts och redovisats i resultatdelen.  

2 Vapenhantering i utbildningen och i utredningen 

I detta kapitel redogörs för hur vapenhanteringen i utbildningen på polisutbildningen ser 

ut och vilka regler som gäller där. I kapitlet tas även upp hur utredningen är utformad 

beträffande avsnittet om vapnet och vilken syn utredningen har på hur vapenhanteringen 

ska se ut i framtiden. 

2.1 Utbildning 
I grundutbildningen på polishögskolan får studenterna under terminerna två till fyra 

utbildning på tjänstevapnet Sig Sauer. Vapenutbildningen ingår i ett utbildningsblock 

som även omfattar Nationell bastaktik**. En förutsättning för polisexamen är att man 

har avlagt ett godkänt kompetensprov i skjututbildningen. Vapenutbildningen har en 

bred omfattning och är väl anpassad för studenter med olika bakgrund och erfarenheter 

gällande vapen och hanteringen av dessa. De flesta studenterna klarar av skjutprovet, 

men i vissa undantagsfall finns det studenter som efter examen fått återvända till 

polisutbildningen för att avlägga ett nytt kompetensprov4. Nedanstående säkerhetsregler 

får studenterna lära sig vid undervisningen i vapenhantering. En årlig kontroll genomförs 

även vid alla myndigheter i landet, detta regleras i FAP 104-2 11§ 2st. 

”Polismyndigheten skall genom ett kompetensprov årligen kontrollera att poliserna 

uppfyller de krav som ställs i utbildningsplanen”. 

 
Säkerhetsregler 
 
1. Hantera alltid alla vapen som om det vore laddade. 

2. Rikta aldrig ett vapen mot någon eller något som du inte har för avsikt att beskjuta 

3. Håll fingret borta från avtryckaren till dess vapnet är riktat mot målet 

4. Var säker på målet och omgivningen5 
* Intern e-post inom Polisväsendet. 

** Polistaktiskt koncept som tillämpas i vardagshändelser och särskilda händelser. 

                                                
4 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 75. 
5 Vapenlärarna, Polisutbildningen vid Umeå Universitet. Utgåva 2. 
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Säkerhetsreglerna som ursprungligen kommer från Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. (FAP 104-2), är omskrivna för att bli mer 

lättförståeliga och därmed enklare att tillämpa i praktiken. 
 

FAP 104-2: 
 

15 § (1). Ett skjutvapen skall hanteras så att skott inte avlossas av våda och så att 

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

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

går förlorat. 

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. (2, 3). Med hänsyn till risken för vådaskott får avtryckarfingret inte läggas 

an mot avtryckaren och hanen inte hållas spänd förrän skottlossning bedöms vara 

omedelbart förestående. Under förflyttning med ett laddat och osäkrat skjutvapen skall 

särskild försiktighet iakttas. 

När förhållandena inte längre kräver höjd beredskap skall vapnet hölstras eller säkras 

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

första stycket. 

20 § Innan en polis använder ett skjutvapen skall polisen, om det inte framstår som 

olämpligt eller verkningslöst, klart ge till känna att han eller hon är polis och har för 

avsikt att skjuta. (4). Innan skott avlossas skall polisen, om det är möjligt, ha kontroll 

över skottfältet. Varningsskott skall om möjligt riktas så att skada inte uppstår. Skjutning 

från eller mot ett fortskaffningsmedel i rörelse skall i det längsta undvikas och särskild 

försiktighet iakttas. 
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Allmänna råd 
 

Av kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten följer att 

varningsskott får avlossas endast om samtliga förutsättningar för verkningseld är 

uppfyllda. 

Enligt 7 § kungörelsen skall det vid skottlossning mot person eftersträvas att endast för 

tillfället oskadliggöra honom. Verkningseld bör därför i första hand riktas mot benen. 

Skott bör inte avlossas, om polisen inte själv ser den som skottet skall avlossas mot. Det 

är därför olämpligt att skjuta genom t.ex. en vägg eller en dörr. 

 
Vad har vi lärt oss om vådaskott under utbildningen 
 
Under vapenutbildningen har vi fått lära oss att vapnet ska hanteras på ett säkert sätt för 

att undvika att det oavsiktligt avlossas ett skott, så att någon eller något kommer till 

skada, dvs. ett vådaskott. Tjänstevapnet Sig Sauer har två, oberoende av varandra 

automatiska säkringar. Dessa säkringar är hanens säkringsspår, som förhindrar att hanen 

kan slå till på tändstiftet, samt tändstiftssäkringen som förhindrar att tändstiftet slår på 

patronens tändhatt. Båda säkringarna måste frigöras för att en patron ska kunna avfyras. 

Enda sättet att frigöra säkringarna på är att lägga fingret på avtryckaren och trycka in 

den. Fingret skall ligga mot stommen på vapnet och hanen får inte var spänd. Så längre 

fingret är borta från avtryckaren kan vapnet anses som säkert.  
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Vi har även fått lära oss de säkerhetsregler som gäller på skjutbanan vid skjutövningar:  

• Vapnet ska alltid vara hölstrat. Skytten får ta upp vapnet endast på kommando från 

skjutledare. 

• Stå på linje och kontrollera rättningen i sida. 

• Vänd dig aldrig om med vapnet i handen. 

• Inget som tappas på golvet får plockas upp utan tillstånd. 

• Låt aldrig vapnet dingla i en hand. Vapnet hålls i skjutställning eller färdigställning 

om det inte är hölstrat. 

• Vapnet ska hela tiden vara i säker riktning, dvs. framåt mot kulfånget. 

• Håll fingret borta från avtryckaren och mot stommen vid övning med förflyttning. 

Vapnet ska ha slackad hane när det hålls i färdigställning. 

• Alla ansvarar för säkerheten på skjutbanan. Om några som ser något som innebär 

fara ska denne omedelbart kommendera AVBRYT! 

• Samtliga närvarande på skjutbanan ska bära skyddsglasögon och hörselkåpor. 

 

Om säkerhetsreglerna gällande vapenhanteringen och skjutbanan efterlevs, ska ett 

vådaskott inte kunna inträffa6. 

2.2 Lars-Göran Carlssons utredning 

Den 2 februari 2005 beslutade Rikspolischefen Stefan Strömberg att inhämta etiska 

rådets överväganden vad gäller frågor om polisens utrustning och användning av 

särskilda hjälpmedel m.m. Etiska rådets ansåg i sin rapport att bestämmelserna i 

skjutkungörelsen och i Rikspolisstyrelsens föreskrifter, inte gav någon klar bild av när 

ett skjutvapen kan användas.  

Vidare ansågs att skjutkungörelsen var föråldrad bland annat när det gällde ”de brott då 

skjutvapen kan användas för att med stöd av den laga befogenheten genomföra en 

tjänsteåtgärd”. Etiska rådet kom därför fram till att bestämmelserna kring användningen 

av skjutvapen skulle bli föremål för en genomgripande revidering7. 

                                                
6 Kompendium utdelat av Vapenlärarna, Polisutbildningen vid Umeå Universitet. Utgåva 2. 
7 Rapport 2005-08-16. Etiska rådets överväganden vad gäller polisens tillgång till särskilda hjälpmedel vid 
våldsanvändning, s 6. 
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Rikspolisstyrelsen beslutade den 16 augusti 2006 att en utredning skulle bedrivas 

angående polisens utrustning med anledning av etiska rådets överväganden om 

särskilda hjälpmedel vid polisens våldanvändning8. I utredningen lämnades bland annat 

förslag på hur tjänstevapnet Sig Sauer skulle bäras i tjänst9. Bengt Svensson, chef för 

polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen var huvudansvarig för utredningen och hade till 

sin hjälp Lars-Göran Carlsson med biträde av polisöverintendent Håkan Rosenqvist10. 

Utredningen har muntligt fått i uppdrag att lämna förslag till ändringen av begreppet 

”vapnets bärande i tjänst” 

Enligt utredningen inkom det till Rikspolisstyrelsen under 2004-2005 flera ansökningar 

från poliser som önskade att få bära vapnet med en patron i patronläget, dvs. dispens 

från förbudet att bära vapnet laddat11. Hur många ansökningar det gäller samt skälen till 

dessa ansökningar framgår inte av utredningen. 

Under utredningens gång har Rikspolisstyrelsen tagit del av internationella erfarenheter 

där man undersökte hur tjänstevapnet bärs i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och 

Spanien12. Vad dessa internationella erfarenheter visar framgår inte av utredningen. 

                                                
8 Utredningsdirektiv, beslutsprotokoll. POA-109-3454/06. 
9 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 11-12. 
10 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 13. 
11 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 77. 
12 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 77. 
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Vad säger utredningen om vådaskott? 
 
Antalet vådaskott ökade i samband med införandet av Sig Sauer i början av 1990-talet. 

En viss minskning har skett under 2000-talet, men antalet vådaskott är fortfarande på en 

förhållandevis hög nivå, mer än var 4:e skjuttillfälle inom polisen 13. 

Antalet skjuttillfällen från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006, var 

106 stycken. 32 av dessa ledde till vådaskott, varav två i samband med ett ingripande 

med tjänstevapnet 14. 
 

Utredningens argument för patron i patronläget 
 
Följande argument har Lars-Göran Carlsson presenterat i utredningen som stöd för att 

vapnet ska bäras med en patron i patronläget. Alla argument förutom ett (nummer fem) 

är omskriva för att bli lättare att tyda. 

1. Om man höjer beredskapen utan att slacka hanen behövs endast 1,8 kilos tryck på 

avtryckaren för att ett skott ska avlossas (single action). Om däremot slackar hanen 

behövs ett tryck på 4,5-5 kilo (dubble action). Bärs vapnet laddat, dvs. med en 

patron i patronläget krävs det högre trycket för att avlossa ett skott. Detta borde 

minska riskerna för vådaskott. 

 

2. Riskerna för vådaskott kan öka i samband med att polismannen glömt att göra 

patron ur efter ett ingripande där beredskapen höjts.   

 

3. Utredningen menar att, även om osäkerheter i vapenhanteringen kan motverkas 

genom utbildning, innehåller polisarbetet sådana moment att man inte kan bortse 

från riskerna med en felaktig hantering av vapnet. 

 

4. Visitation av vapnet ska alltid ske efter tjänstens slut. Vådaskott inträffar vid 

visitering trots att vapnet bärs oladdat. 

  

 

                                                
13 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 35. 
14 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 31. 
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5. ”Med vetskap om att vapnet alltid bärs laddat med en patron i patronläget torde 

risken för vådaskott framförallt i offentliga miljöer minska och de vådaskott som 

trots allt även i fortsättningen kommer att äga rum, ske inom kontrollerade 

utrymmen”. 

 

6. Om en angripare får tag i vapnet ökar risken att denne kan avlossa ett skott om 

vapnet bärs med en patron i patronläget. Om vapnet bärs oladdat, dvs. utan en 

patron i patronläget tar det längre tid att få iväg ett skott eftersom en mantelrörelse 

först måste göras. Risken att en angripare ska få tag i vapnet är relativt liten med de 

pistolhölster som används idag. 

 

7. Om vapnet bärs laddat kan skott avlossas snabbare än om mantelrörelse ska göras, 

även om tidsvinsten inte är speciellt stor. Däremot minskar riskerna för misstagen i 

vapenhanteringen. 

 

8. En korrekt hantering av tjänstevapnet är viktig för att undvika vådaskott. För en 

polis är det också viktigt att hanterandet av vapnet är enkelt för att minska risken för 

misstag. 

 

9. Att tjänstevapnet bärs laddat, dvs. med en patron i loppet, har uppgivits vara en 

betydande trygghetsfråga för den enskilde polisen, eftersom handhavandet förenklas 

och risken för vådaskott i offentliga miljöer minskar. 

 

10. Osäkerheten huruvida vapnet är laddat eller inte, om mantelrörelsen gjorts på ett 

riktigt sätt i en stressad situation, riskerar påverka förmågan hos den enskilde 

polisen att under vissa förhållanden agera på ett korrekt sätt. 

 

11. Ett argument som talar för att vapnet ska bäras laddat, är att en hand kan behövas 

för att hålla en angripare ifrån sig vid ett överraskande angrepp samtidigt som det 

krävs två händer för att göra en mantelrörelse. 

 

12. Om tjänstevapnet bärs laddat innebär det att ett omfattande inslag i 

vapenutbildningen skulle kunna tas bort. 
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Sammanfattningsvis menar utredningen att det finns förhållanden som talar för, 

respektive mot att tjänstevapnet ska bäras laddat. Den enskilde polismannens trygghet 

och en minskad risk för vådaskott i kontrollerade miljöer måste emellertid väga tungt. 

På dessa grunder föreslår utredningen att nu gällande regler ändras så att vapnets 

bärande i tjänst innebär att vapnet bärs laddat med en patron i loppet15.  

 
Remiss från Rikspolisstyrelsen  
 
Rikspolisstyrelsen översände utredningen till samtliga i följande sändlista för att få 

tillbaka synpunkter och kommentarer på det nya förslaget: 

• Rikspolisstyrelsens samtliga avdelningschefer 

• Samtliga polismyndigheter 

• Rikskriminalpolisen 

• Polishögskolan i Solna 

• Polisutbildningarna i Växjö och Umeå 

• Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) 

• Arbetsorganisationerna16 

 

Enligt Göran Kessel, Kommissarie på Rikspolisstyrelsens polisavdelning är syftet med 

remissen att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt. De yttranden som inkommer 

från polismyndigheterna är en del, en annan del utgörs av inriktningsbeslut och förslag 

på åtgärder som fattas av Rikspolisstyrelsen17. 

 
Remissyttrande från polismyndigheten i Västerbotten 

 
Polismyndigheten i Västerbotten har anmodats inkomma med synpunkter på förslaget.  

Vad avser utredningens förslag om att tjänstevapnet ska bäras med en patron i 

patronläget anser polismyndigheten att denna fråga inte är tillräckligt utredd. Detta 

innebär att polismyndigheten avstyrker den förändring som föreslås18.  

Remissyttrande från polismyndigheten i Norrbotten 
 

                                                
15 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 77-78. 
16 Rikspolisstyrelsen, remiss PoA-109-3454/06. 
17 Göran Kessel, Rikspolisstyrelsen, polisavdelningen. 2007-11-06, kl.14.29. 
18 Yttrande från polismyndigheten i Västerbottens län, diarier: ABC 109-4765/07 
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Polismyndigheten i Norrbotten har lämnat följande synpunkter på remissen: 

”Allmänt 

Utredningen ger en god överblick över de frågeställningar och problem som föreligger. 

Den redovisning och kartläggning av nuvarande förhållanden med även internationell 

utblick som gjorts är mycket informativ”19. 

Vi konstaterade att Polismyndigheten i Norrbottens län inte har kommenterat förslaget 

om att polisens ska bära tjänstevapnet med en patron i patronläget i sitt remissvar. 

 
Förstudie 2008 angående förslaget om patron i patronläget 
 
Angående förslaget om patron i patronläget, avser Rikspolisstyrelsen att genomföra en 

förstudie under 2008 i syfte att utreda frågan mer ingående20. Efter synpunkter från 

polismyndigheterna anser polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen att denna fråga 

kräver en djupare analys av vilka konsekvenser detta innebär inom flera områden, när 

det gäller kompetens, grundutbildning mm. Detta utrönas i en förstudie som påbörjas 

under våren 2008 och ansvarig för denna är Brottsförebyggande enheten vid 

polisavdelningen (RPS). 

                                                
19 Polismyndigheten i Norrbotten, Dnr: AA 109-4029/07 
20 Rikspolisstyrelsen, remiss PoA-109-3454/06. 
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3 Resultat 

I detta kapitel redogörs vårt resultat utifrån frågeställningarna samt resultatet från vår 

enkätundersökning.  

 

Hur väl känd är Lars-Göran Carlssons utredning bland poliser i Norrbottens och 

Västerbottens län och hur många har tagit del av den? 
 
Av vår enkätundersökning som vi gjorde bland poliser i Norrbottens och Västerbottens 

län framgår att 40 personer av 54 tillfrågade hade hört talas om Lars-Göran Carlssons 

utredning. Av dessa hade 14 personer tagit del av den.  

 
Minskas riskerna för vådaskott med ett laddat vapen i hölstret? 
 
Av utredningen framgår inte att riskerna för vådaskott minskar med ett laddat vapen. 

Frågan kanske hade varit lättare att svara på om man i utredningen hade tagit med 

statistik angående dokumentation av vådaskott och hur dokumentationen reglerats i de 

länder man vänt sig till, motsvarande våra dokumentationskrav21.  

 
Hur många av de inrapporterade vådaskotten har skett i samband med patron ur? 
 
Enligt utredningen är det vanligt med vådaskott i samband med patron ur. Det 

framkommer dock inte hur många de inrapporterade vådaskotten är vid patron ur22.  

Från 1 juli 1987 till 31 december 2006 har PAN* handlagt 532 ärenden om 

tjänsteförseelser. Av dessa har 191 handlat om brister i vapenhanteringen (148 var 

vådaskott och de övriga 43 bestod av andra brister i vapenhanteringen). Det framgår 

inte av utredningen i vilka sammanhang man brast i vapenhanteringen eller när 

vådaskott uppstod. Om det var i samband med tjänsteskjutning, instruktörsledd 

skjutning, kompetensskjutning, övningsskjutning eller tävling går inte heller att utläsa 

av utredningen. 
 

 

 

* Personalansvarsnämnden 
                                                
21 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 77. 
22 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 77. 
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När en polisman oavsiktligt avlossar ett skott, dvs. ett vådaskott ska det dokumenteras. 

Detta görs på en blankett utfärdad av Rikspolisstyrelsen, polisenheten. I blanketten får 

polismannen redogöra för vådaskott i samband med påbörjad/avslutat tjänst, vapenvård, 

torrövning osv.23.  Enligt Rikspolisstyrelsens beslut den 17 februari 2005 angående 

inrapportering till Rikspolisstyrelsen om användandet av skjutvapen i tjänsten skall 

inrapporteringen av grunduppgifter beträffande händelsen ske senast tre dagar efter att 

den inträffade24.  

Rapporteringsmetoden består av tre delar:  

Blankett I (Grunddokument) skall användas vid samtliga händelser där polisman 

avlossat vapen i tjänsten.  

Blankett II (Vådaskott) 

Blankett III (Individblankett) där uppgifter om skyttens bakgrund, skjuterfarenhet, 

förhållanden vid skjuttillfället med mera ska redovisas25,26. 

 
Hur stor del av alla skjuttillfällen inom polisen leder till vådaskott? 
 
Antal skjuttillfällen som har inrapporterats till Rikspolisstyrelsen från den 1 januari 

2003 till och med den 31 december 2006 är 106 st. Vid 32 av dessa 106 skjuttillfällen 

har det lett till vådaskott, varav två tillfällen i samband med ett ingripande med 

tjänstevapnet.  

Vid ett tillfälle när en polisman har avlossat ett skott, oavsett om det sker med avsikt 

eller genom vådaskott, ska händelsen rapporteras till närmsta förman och vakthavande 

befäl. Detta ska ske så snart som möjligt27. Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om polisens skjutvapen mm. föreskrivs att myndigheten ska inrapportera 

                                                
23 Bilaga 2. 
24 Tjänsteföreskrift, Saknar: 104-2-2. Rapportering av användning av skjutvapen i tjänsten, POL-104-5901/04. 
25 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, s 31. 
26 Bilaga 2. 
27 Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten 8 § 
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dessa händelser till Rikspolisstyrelsen28. Enligt Polislagen 28 §, skall protokoll föras 

över ett ingripande som innebär användning av t ex skjutvapen29  

PAN (personalansvarsnämnden) har mellan den 1 juli 1987 till 31 december handlagt 

532 ärenden om tjänsteförseelser. Av dessa har 148 handlat om vådaskott.  

 
Skulle den enskilde polismannen känna sig tryggare genom att bära vapnet med 

en patron i patronläget? 
 
I vår enkätundersökning som vi gjorde skickade vi ut 85 st. enkäter och av dessa har 

sammanlagt 54 st. poliser från Polismyndigheten i Västerbottens och Norrbottens län 

svarat. Enkäten bestod av fem stycken frågor. På frågan om ”du som enskild polisman 

skulle uppleva trygghet genom att bära tjänstevapnet med en patron i patronläget” 

svarade 9 av de tillfrågade Ja, 35 Nej och 10 att de inte visste.  

 

Övriga svar från vår enkätundersökning 
 
När det gällde ansökan om dispens från förbudet att ha en patron i patronläget hade 

endast 1 av de tillfrågade övervägt att söka. 54 st, dvs. alla som svarat på enkäten ansåg 

ej säkerhetsreglerna som svåra att efterleva. På frågan om ”du som enskild polisman 

skulle uppleva trygghet genom att bära tjänstevapnet med en patron i patronläget” 

svarade 9 st av de tillfrågade Ja, 35 st Nej och 10 st att de inte visste30.  

 
 
 
 

 

                                                
28 FAP 104-2 
29 Berggren, Nils-Olof. Muck, Johan. Polislagen, En kommentar. Femte upplagan, s. 163. 
30 Bilaga 1. 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Vi hade kunnat utforma vår enkät på ett annorlunda sätt genom att ställa fler frågor med 

fler och mer varierande svarsalternativ. Vissa frågor kanske inte var lätta att svara på då 

svarsalternativen endast var ja eller nej. Med fler svarsalternativ på dessa frågor hade 

kanske resultatet visat en mer korrekt bild av vad de tillfrågade tyckte och kände. Fler 

frågor i enkäten hade kunnat ge ett bredare underlag för resultatdelen i vårt arbete. Av 

85 st. utskickade enkäter fick vi svar på 54 st, dvs. ett bortfall på 31 st. 

3.2 Resultatsammanfattning 

Vi har i vårt arbete kommit fram till att antalet vådaskott inom polisen ligger på en 

förhållandevis hög nivå, då mer än var 4:e skjuttillfälle utgörs av vådaskott. Av 

utredningen framgår dock inte att riskerna för vådaskott skulle minska om polisen 

skulle bära vapnet laddat, dvs. med en patron i patronläget. Av enkätundersökningen 

framgår att en stor del av de tillfrågade har hört talas om utredningen (40 av 54 st.), 

men att betydligt färre av dessa har tagit del av den (14 av 54 st.) På frågan om 

”säkerhetsreglerna gällande vapenhanteringen är svåra att efterleva?” svarade alla som 

deltog att de inte tycker att säkerhetsreglerna är svåra att följa. 
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4 Diskussion 

Denna studie visar på att avsnittet angående en patron i patronläget har fått väldigt litet 

utrymme i Lars-Göran Carlssons utredning. Etiska rådet var de som initierade 

”förslaget” och man ville ha en revidering av det befintliga regelsystemet kring dagens 

vapenhantering. Rikspolisstyrelsen beslutade då om att en utredning gällande polisens 

utrustning och särskilda hjälpmedel skulle inledas.  

Som student på polisutbildningen får vi lära oss att vapnet skall hanteras på ett korrekt 

och säkert sätt, dit räknas även vilka regler, föreskrifter samt lagar som gäller vid 

vapenhanteringen. Eleven skall även ha genomfört ett godkänt kompetensprov för att få 

ut sitt examensbevis. Kompetensprov är någonting som årligen genomförs vid varje 

polismyndighet och det är en kontroll på att poliserna uppfyller de krav som ställs i 

utbildningsplanen.  

Ett av utredningens argument för att tjänstevapnet ska bäras med en patron i patronläget 

är att det har uppgivits vara en betydande trygghetsfråga för den enskilde polismannen, 

eftersom handhavandet av vapnet förenklas. Därmed skulle risken för vådaskott i 

offentliga miljöer minska. I vår enkätundersökning svarade dock en majoritet av de 

tillfrågade Nej, på frågan om ”du som enskild polisman skulle uppleva trygghet genom 

att bära tjänstevapnet med en patron i patronläget”.  

Utredningen menar också att en korrekt hantering av tjänstevapnet är viktig för att 

undvika vådaskott. För en polis är det också viktigt att hanterandet av vapnet är enkelt 

för att minska risken för misstag. Ingen av de tillfrågade i vår undersökning upplever 

dock säkerhetsreglerna som svåra att efterleva.  

Ett annat argument för att tjänstevapnet ska bäras med en patron i patronläget är att, 

även om osäkerheter i vapenhanteringen kan motverkas genom utbildning, innehåller 

polisarbetet moment där man inte kan bortse från riskerna med en felaktig hantering av 

vapnet. Det framgår inte av utredningen vilka dessa moment är och vad som menas med 

en felaktig vapenhantering. För att vapnet ska kunna avfyras krävs att de två oberoende 

säkringarna som finns i vapnet frigörs, och det kan bara ske genom att man lägger 

fingret på avtryckaren och trycker av. Gör man inte detta är det teoretiskt och praktiskt 

omöjligt att avfyra vapnet. Vapnet kan inte avfyras om man så skulle tappa det på 
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marken. En av säkerhetsreglerna som polisen ska följa, är att fingret ska hållas borta 

från avtryckaren till dess att skott ska/kan avlossas. Om denna säkerhetsregel, samt de 

övriga säkerhetsreglerna kring vapenhanteringen efterlevs, föreligger inte risken för att 

vapnet ska hanteras felaktigt och att vådaskott inträffar. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vi tycker det är anmärkningsvärt hur litet utrymme denna stora fråga, angående 

polisens vapenhantering har fått i utredningen som Lars-Göran Carlsson författat.  

Beträffande informationsinhämtning inför utredningens utformning, anser vi att det 

borde ha gjorts en bättre undersökning/analys angående vissa påståenden i utredningen. 

Till exempel när och var de i utredningen nämnda vådaskotten skedde. Som förslag kan 

vara att man i utredningen tagit del av den dokumentation som finns hos RPS 

”dokument av skjuttillfällen” och exemplifierat i vilka sammanhang man brast i 

vapenhanteringen. Var detta i samband med tjänsteskjutning, instruktörsledd skjutning, 

kompetensskjutning, övningsskjutning, tävling, laga befogenhet etc. Hur många gånger 

uppstod vådaskott i samband med arbetets början eller slut etc, detta hade varit 

intressant i sammanhanget. Att även kartlägga om det är personal i den yttre 

verksamheten, som dagligen hanterar sina tjänstevapen eller om det är personal med 

inre tjänst där man kanske inte hanterar sina vapen dagligen (ovana). 

Vidare nämns att den enskilde polismannen skulle känna sig tryggare med en patron i 

patronläget. Det framgår inte närmare hur många poliser som skulle känna sig tryggare, 

inte heller framgår det av utredningen om det geografiskt sett är någon skillnad i landet.  

I vår enkätundersökning, svarade 9 st av de tillfrågade Ja, 35 st Nej och 10 st att de inte 

visste. Mot den bakgrunden finns all anledning att undersöka påståendet närmare. 

Det nämns även i utredningen att Rikspolisstyrelsen under utredningens gång tagit del 

av internationella erfarenheter där man undersökte hur tjänstevapnet bärs i Frankrike, 

Tyskland, Nederländerna och Spanien. Enligt oss hade det varit intressant att få ta del 

av dokumentationen angående vådaskjutningar i dessa länder.  

Istället för att förändra reglerna vid dagens vapenhantering tycker vi att det är viktigare 

att förbättra de rutiner som redan finns. Vi har svårt att se hur ändrade regler skulle 

kunna leda till säkrare vapenhantering. Istället tycker vi att det är viktigt att praktiskt 
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träna inför de olika momenten, samt att träna inför olika situationer som en polis kan 

komma att ställas inför i sin yrkesutövning. 

Att man som polis ska få ett moment mindre att tänka på, tycker inte vi är nödvändigt, 

utan istället gäller det att varje myndighet tar sitt ansvar och ser till att personalen får 

kunskap och fortlöpande träning i skytte, hantering av vapen osv.  

Slutligen kan nämnas att Etiska rådet som var upphov till Lars-Göran Carlssons 

utredning, har i sin rapport aldrig nämnt förslaget med att polisen skall bära laddade 

vapen. Etiska rådet har diskuterat frågor som, om svensk polis skall bära tjänstevapen, 

samt att den gällande föreskriften är ”föråldrad”, svår att tyda och därmed är i behov 

av en revidering. Då kan man ju fråga sig/fundera över vilken empiri Lars-Göran 

Carlssons utredning angående frågan om polisen skall ha en patron i patronläget eller 

inte, bygger på.  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning 
Angående polisens rutiner vid vapenhantering 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ska svenska polisen bära laddade vapen? 
 

Länspolismästaren i Gävleborgs län Lars-Göran Carlsson har på 

uppdrag av Rikspolisstyrelsen bland annat utrett frågan angående polisens 

tjänstevapen Sig Sauer i ”Utredning om polisens uniformering och särskilda 

hjälpmedel vid våldsanvändning”. I denna rapport som redovisades den 31 

maj 2007 föreslår Lars-Göran Carlsson att tjänstevapnet bör bäras laddat, 

dvs. med en patron i loppet. Han menar att det kan vara en trygghetsfråga 

för den enskilde polismannen och att det skulle medföra högre säkerhet vid 

patron ur för att undvika vådaskjutningar i tjänst. Anledningen till att vi valt 

detta ämne är för att vi tycker att säkerhetsreglerna kring handhavandet av 

tjänstevapnet är viktigt att belysa. 

 

Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att besvara dessa frågor och 

därefter återsänder enkäten till oss! 
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1. Har du hört talas om Lars-Göran Carlssons utredning? 

 
Ja 

Nej 

 

2. Om ja, har du tagit del av den? 

 

Ja 

Nej 

 

3. Har du någon gång övervägt att söka dispens från förbudet att ha en patron i 

patronläget?  

 

Ja 

Nej 

Har sökt 

Vet inte 

 

4. Anser du att säkerhetsreglerna gällande vapenhanteringen är svåra att efterleva? 

 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

5. Skulle du som enskild polisman uppleva trygghet genom att bära tjänstevapnet med 

en patron i patronläget?  

 

Ja 

Nej 

Vet inte 
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Bilaga 2 
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