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ABSTRACT 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur vanligt förekommande sekundär kontaminering är 

vid användandet av OC – spray. Arbetet beskriver i vilka situationer sekundär kontaminering 

förekommer i det polisiära arbetet samt vad som kan göras för att minska förekomsten av det. 

Det inledande kapitlet beskriver OC – spray som är det senaste tillkomna hjälpmedlet för 

svensk polis, dess för – och nackdelar samt effekterna av den. För att syftet ska uppnås har en 

enkätundersökning genomförts samt har OC – rapporter studerats. Vidare behandlar arbetet 

även de riktlinjer som finns för användandet av OC – spray kopplat till de tre förhållningssätt 

som den svenska polisens nationella bastaktik utgörs av. Resultatet från enkätundersökningen 

och resultatet från OC – rapporterna visar att sekundär kontaminering är mycket vanligt 

förekommande och det framgår bl.a. att ett allt för kort sprayavstånd kan vara orsaken till 

detta. I det avslutande kapitlet diskuteras vilka möjligheter som finns för att minska risken för 

sekundär kontaminering samt vilka faktorer som spelar in för att uppnå ett önskvärt 

användande av OC - spray. Konkreta förslag ges beträffande sprayavstånd och stresshantering 

samtidigt som vikten av en väl fungerande kommunikation kollegor emellan belyses. 
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1. INLEDNING 

 

 

Svensk polis har i nuläget tre olika slags vapen som hjälpmedel vid olika ingripanden, 

tjänstevapen, batong och OC – spray. Vi har i detta arbete valt att skriva om OC - spray som 

är det senaste hjälpmedlet svensk polis blivit tilldelad. 

 

Den verksamma och aktiva delen i OC - spray är ett extrakt av chilipeppar, på latin kallas 

extraktet Oleoresin Capsicum, OC. Den verksamma beståndsdelen klassas som livsmedel och 

är miljövänlig. I andra länder, bland annat Finland, Nederländerna, Tyskland och USA har 

polisen med goda erfarenheter under flera år använt sig av sådan spray. Tanken med 

användandet av OC – spray är inte att det ska ersätta användandet av batong eller tjänstevapen 

på något sätt, utan snarare ska den ses som ännu ett handlingsalternativ vid ingripanden. OC – 

spray verkar prestationsnedsättande på så sätt att den kontaminerade personen kan uppleva 

följande tecken: smärta, rinnande ögon och näsa, värme och rodnad på bar hud, hosta, ökad 

puls och andningsfrekvens, illamående, törst, försämrad orienterings - och 

prestationsförmåga, ökad känsla av olust, rädsla och stress (Utbildningsmaterial för användare 

av pepparspray – OC, 2006). 

 

OC – spray inryms i begreppet ”less – lethal konceptet”, så kallat icke dödande vapen. I 8 § 

polislagen fastställs att ett polisingripande endast får ske då det är nödvändigt med hänsyn till 

det aktuella hotet och att ingripandet inte får medföra större skador än vad situationen kräver. 

En polis får därmed använda det tvång och våld som behövs för att det avsedda resultatet ska 

kunna uppnås. Utifrån denna förutsättning fungerar OC – spray som ett komplement till 

polisens övriga hjälpmedel för att kunna ingripa på ett mildare sätt, då OC – spray kommer 

längre ned på den s.k. ”våldsanvändningstrappan” än vad batong och tjänstevapen gör. OC – 

spray underlättar därför tillämpningen av behovs – och proportionalitetsprincipen som 

polislagens 8 § syftar till. 

 

Men det förekommer samtidigt en del nackdelar i samband med användandet av OC – spray. 

Dels kan det inträffa att poliser vid ingripande blir sekundär kontaminerade dvs. får stänk av 

OC – spray på sig. En annan sak som talar emot OC – spray är att den inte får avsedd effekt 

på alla personer, det kan bero på att dessa personer är påverkade av droger (Granskning av 

användningen av OC – spray, 2007).     
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Anledningen till att vi valt skriva om OC – spray är att, efter det att vi själva genomfört 

utbildningen för användare av OC – spray, blev positivt inställda till detta relativt nya 

hjälpmedel för polisen. Samtidigt som vi ser många fördelar med användandet av OC – spray 

är vi också medvetna om de nackdelar och risker som användandet kan medföra. Med 

anledning av detta finner vi behov att undersöka närmare hur allvarligt problemet med 

sekundär kontaminering är och om något kan göras för att minska det. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Rikspolisstyrelsen (benämns fortsättningsvis i detta arbete som RPS) påpekade i ett 

projektdirektiv i mars 2002 att det fanns en uttalad enighet om ett behov av att ta fram 

hjälpmedel i polisarbetet som skulle minska behovet av att använda den grundbeväpning som 

då bestod av tjänstepistol, batong och handfängsel. RPS ansåg i direktiven att det kunde vara 

ett problem i situationer då poliser tvingades gå i närkamp eller använda det yttersta våldet, 

tjänstevapnet. Med anledning av detta beslut inleddes i september samma år ett fältförsök 

avseende OC - spray vid fem olika polismyndigheter, Stockholm, Västra Götaland, Skåne, 

Halland och Norrbotten.  

 

Fältförsöket syftade till att utreda om huruvida våldsnivån kunde minskas vid ingripanden 

samt att öka säkerheten för polismän, gärningsmän och tredje man. Upplevelserna av 

användandet med OC – spray under fältförsöket var till största delen positiva. Bland annat 

upplevde de poliser som medverkat i fältförsöket en ökad trygghet vid ingripanden, att våldet 

från de personer som OC – spray använts mot minskade, behovet av att använda batong och 

tjänstevapen minskade samt att skillnaderna i fysisk styrka jämnades ut. Det konstaterades 

även att OC – spray ökade möjligheten för poliser att ingripa redan innan våldet trappades 

upp och således kunde skador på gärningsmän och poliser undvikas till viss del.  

 

Under fältförsöket uppmärksammades dock två nackdelar med användningen av OC – spray. 

Det största problemet visade sig vara den sekundära kontamineringen, alltså när någon annan 

än den man siktar på träffas eller när ett stänk från en träffad gärningsman träffar en annan 

person eller polismannen själv, vid ingripandet. Under fältförsöket som gjordes 2002 – 2003 

användes OC – spray vid 242 tillfällen, i 33 procent av dessa fall inträffade det att poliser 

påverkades av OC – spray, alltså blev sekundär kontaminerade. Ett annat problem med 
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användandet av OC – spray visade sig vara att man inte uppnådde avsedd effekt mot 

gärningsmannen, vilket kan bero på att denne är drogpåverkad, har hög smärtgräns eller har 

bestämt sig för att fortsätta med det våldsamma uppträdandet. 

   

RPS beslutade år 2004 att OC – spray skulle införas som ett hjälpmedel vid våldsanvändning i 

polisverksamheten vid alla polismyndigheter. Instruktörer har sedan dess utbildats vid 

Polishögskolan, dessa instruktörer har sedan i sin tur utbildat poliser vid respektive myndighet 

(Granskning av användningen av OC – spray, 2007). 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att beskriva och försöka förstå i vilka situationer sekundär 

kontaminering med OC – spray förekommer i polisarbete, samt vad anledningen till detta kan 

vara. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

 

1. Hur vanligt förekommande är sekundär kontaminering vid användandet av OC – spray  

 

2. Finns något samband mellan de situationer då sekundär kontaminering skett, med avseende 

på sprayavstånd och miljö 

 

3. Hur kan användandet av OC – spray förbättras så att antalet situationer där sekundär 

kontaminering förekommer minskas 
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1.4 Tillvägagångssätt 

 

För att få kunskap inom området som vårt arbete berör har vi inhämtat information från 

Polishögskolans utbildningsmaterial ” Utbildningsmaterial för användare av pepparspray 

(OC)” och ” Nationell Bastaktik”, samt från RPS rapport Granskning av användningen av   

OC – spray, som vi har använt oss av i detta arbete. 

  

För att få våra frågor gällande sekundär kontaminering vid användandet av OC – spray 

besvarade har vi utformat enkäter med öppna svarsalternativ, som vi låtit sex verksamma 

poliser i Umeå med erfarenhet av sekundär kontaminering besvara. Samt kontaktade vi Anna 

Jonsson, kommissarie vid ordningsavdelningen på polisen i Umeå, för att få ta del av 

Umeåpolisens rapporter beträffande användande av OC – spray, rapporterna avser 

tidsperioden 070101 – 071202. För att få ta del av dessa rapporter behövde vi skriva på varsin 

handling gällande sekretess med förbehåll. Detta innebär att vi i detta arbete inte får uppge 

några namn eller personuppgifter på de personer som förekom i rapporterna, inte heller får vi 

beskriva någon situation eller något ingripande så utförligt att någon person skulle kunna 

känna igen sig. Vidare har vi sedan sammanställt resultaten från enkäterna samt den 

information från Umeåpolisens OC – rapporter som vi tog del av och det visar sig att denna 

information styrker resultaten i enkäterna.  

 

Vi har även 080407 utfört en telefonintervju med Lena Runströmer, lärare i självskydd och 

konflikthantering vid Polishögskolan i Solna.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Eftersom vårt arbete behandlar sekundär kontaminering vid användandet av OC – spray har vi 

valt att rikta enkätundersökningen endast till poliser i Umeå som erfarit sekundär 

kontaminering. Samt har vi valt att endast ta del av OC – rapporter från Umeå polisstation av 

den anledningen att det var praktiskt genomförbart, att ta del av material från hela landet hade 

varit allt för omfattande.  
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2. TEORI 

 

 

Vi har sökt efter en passande vetenskaplig teori i litteratur inom området men inte lyckats 

finna någon. Istället för en sådan teori har vi i detta kapitel valt att göra en enkel beskrivning 

av de tre förhållningssätt som den svenska polisens nationella bastaktik utgörs av. Kapitlet 

behandlar dessutom de riktlinjer för användandet av OC – spray som föreskrivs i samband 

med OC - utbildningen. Detta för att vi längre fram i arbetet ska kunna göra kopplingar till 

hur sekundär kontaminering kan minskas. 

 

2.1 Nationell bastaktik 

 

Inom Polisen har ett utvecklingsarbete resulterat i en ny polistaktisk grundtanke för nationell 

bastaktik som trädde i kraft 2004. Där en nationell överensstämmelse utifrån polisens uppgift 

är grundläggande, det är viktigt att polisen får ett gemensamt effektivt språk och en modell att 

arbeta efter. Den nationella bastaktiken är uppdelad i tre förhållningssätt; grundläggande 

taktiskt förhållningssätt, mentalt och kommunikativt förhållningssätt. Dessa tre samverkar och 

syftet är att de ska användas i vardagssituationer, men även då särskilda händelser föreligger. 

En koppling mellan legalitets-, behovs- och proportionalitetsprincipen och bastaktiken ska 

finnas, polisen ska agera rättssäkert, effektivt och få en ökad flexibilitet, vilket i sin tur leder 

till att skador på poliser, den som polisen ingriper mot och tredje man kan minskas.  

 

Grundläggande taktiskt förhållningssätt utgörs av tre fundamentala delar; kontroll, taktisk 

risk- och hotbedömning samt tankeprocess. Genom att skapa sig tid för att upptäcka hot och 

angrepp samt tid för att kunna agera på ett rättssäkert sätt uppnår polisen kontroll i en 

situation. Taktisk risk- och hotbedömning går ut på att polisen definierar och nyttjar miljön 

till sin egen fördel och till nackdel för eventuell angripare. Att tänka igenom situationen i flera 

led och på så sätt kunna ha framförhållning är detsamma som tankeprocess. För att förstå 

vilka hot som föreligger, och då förhindra och försvåra dessa är det viktigt att i förväg 

kartlägga vilka förhållande som råder.  

 

Det mentala förhållningssättet innefattar kunskaper och färdigheter om stress, stresshantering, 

mentalförberedelse, mentalträning och krishantering. Det syftar till att utveckla vissa 

färdigheter, som att bli bättre på att hantera svåra händelser i arbetet men även att minska 



 6 
 

risken för stress. Vidare avser det mentala förhållningssättet även att kunna utveckla sig själv 

i sin yrkesrollroll och att förbättra sitt självförtroende och öka känslan av att ha kontroll i 

svåra polisiära situationer samt att skapa balans mellan privatlivet och polisrollen och ha en 

positiv inställning till arbetet.  

 

Kommunikativt förhållningssätt avser att öka kunskapen om konflikter och klargöra 

betydelsen av det egna kommunikativa agerandet i konfliktsituationer. Med en bra 

kommunikativ förmåga kan polisen agera professionellt och säkert. Ett grundläggande mål är 

att hitta konstruktiva lösningar och metoder att hantera konflikter. Det kommunikativa 

förhållningssättet består av konfliktkunskap och konflikthantering (Nationell Bastaktik, 

Utbildningsmaterial, 2006). 

 

2.2 Riktlinjer för användandet av OC – spray 

 

Tillvägagångssättet vid användandet av OC – spray bör gå till på följande sätt. 

 

Då polismannen har fattat ett beslut om att använda OC – spray är det viktigt att denne 

medvetandegöra andra poliser på plats, ett lämpligt sätt är att till exempel ropa ”OC!” innan 

polismannen sprayar gärningsmannen. OC – spray bör inte användas på avstånd kortare än en 

meter, dels av den anledningen att tiden för sanering blir längre eftersom sprayen då tränger 

djupare in i ögonen men också för att risken för sekundärkontaminering ökar. OC – sprayens 

effektiva räckvidd då ett fullgott träffresultat infinner sig är cirka tre till fyra meter, men OC – 

sprayen har en max räckvidd på sex meter. Med avstånd menas längden från OC – 

sprayburken till gärningsmannen. En direktträff i ögat krävs inte för att nå önskvärd effekt, 

det räcker med en träff i ögonregionen. Direkt efter det att polismannen använt OC – spray 

mot gärningsmannen bör denne förflytta sig åt sidan, detta för att försvåra för 

gärningsmannen att lokalisera polismannen. Därefter görs en bedömning om OC – sprayen 

fick en önskvärd effekt på gärningsmannen och sedan kommenderas denne att tillexempel stå 

still eller lägga sig ned för att kunna fullfölja ingripandet. I detta skede bör polismannen inte 

ha för bråttom fram till gärningsmannen utan bör om möjligt avvakta för att göra lämpliga 

förberedelser och för att minska risken för att själv sekundärkontamineras 

(Utbildningsmaterial för användare av pepparspray – OC, 2006). 
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3. RESULTAT 

 

 

Följande kapitel består först av en presentation av resultat från enkätundersökningen, sedan 

följer en redogörelse av den informationen från de OC – rapporter vi tagit del av. 

Avslutningsvis sammanfattas resultaten, i denna sammanfattning ingår även ett kortfattat 

resultat från telefonintervjun med Lena Runströmer. 

  

3.1 Enkät 

 

De sex poliser som svarat på enkäterna har tjänstgjort mellan 5 och 16 år, samtliga av dessa 

har genomgått sin OC – utbildning ute på en polismyndighet och hälften av dem tog då OC – 

spray i båda ögonen. Alla utom en av de tillfrågade har använt sig av OC – spray sex till sju 

gånger, en av de tillfrågade har använt sig av OC – spray två gånger. Ingen av de tillfrågade 

uppger att de själva har blivit sekundär kontaminerade i de fall då de själva har använt sig av 

sin egen OC – spray, däremot uppger två personer att i cirka 90 % av de fall som de använt 

sig av OC – spray har deras kollega blivit sekundär kontaminerad, vidare uppger tre av de 

tillfrågade personerna att sekundär kontaminering skett i hälften av de fall då de använt OC – 

spray, en av de tillfrågade uppger att det inte har skett någon sekundär kontaminering alls då 

OC – sprayen använts.  

 

Generellt sett har alla tillfrågade uppgett att ingripandet inte påverkades alls, då sekundär 

kontaminering förekom, en person uppger emellertid att han blev något avvaktande vad gäller 

ingripandet. En annan person berättar att kollegan vid ett tillfälle fick stänk av OC – spray 

direkt i ena ögat, men att detta inte påverkade ingripandet alls. Några av de tillfrågade 

personerna betonar samtidigt att en situation som innebär att båda ögonen ”slås ut” skulle 

kunna påverka ingripandet negativt, ingen av de tillfrågade har dock någon erfarenhet av en så 

kallad direktverkan, dvs. när båda ögonen kontamineras. 

 

När det gäller miljön för då sekundär kontaminering förekommit svarar samtliga av de sex 

tillfrågade att sekundär kontaminering inträffar i större utsträckning i de fall då OC - sprayen 

använts inomhus, en av de tillfrågade säger ”nästan varje gång OC - sprayen använts inomhus 

har sekundär kontaminering skett”. Liknande likheter ses i enkätsvaren då det handlar om 

avståndet för då sekundär kontaminering skett, det handlar om avstånd från en centimeter upp 
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till fyra meter. En person uppger att de fall då sekundär kontaminering skett har ”alla gånger 

varit på mycket nära avstånd”, en annan person säger ”ofta är att då man sprayar på korta 

avstånd så är det lättare att det blir en sekundär kontaminering, i dessa fall har situationen 

eskalerat i våld och varit svår att förutse”. 

 

Enligt de tillfrågade personerna är inte sekundär kontaminering vid användandet av OC – 

spray något särskilt stort problem, ingen av de tillfrågade har uppgett att deras ingripande 

påverkats negativt tillföljd av sekundär kontaminering. En person säger ”Nej det är inget 

problem just för att man är medveten om att det kan inträffa”. Samtidigt nämner flertalet av 

de tillfrågade att det kan innebära ett problem, beroende på hur situationen ser ut i övrigt och 

att detta möjliga problem inte bör förringas. Sådana situationer som kan tänkas innebära ett 

problem, kan t.ex. vara då kollegan drabbas av direktverkan vid ett våldsamt ingripande men 

också sådana fall då tredje part drabbas av sekundär kontaminering. Då sekundär 

kontaminering är så vanligt förekommande är det ändå önskvärt att minska antalet fall. Flera 

av de tillfrågade betonar vikten av att ha en bra kommunikation med kollegan och att man 

informerar de personer som befinner sig på platsen. En av de tillfrågade säger ”Bättre 

kommunikation mellan kollegorna i patrullen vid tillfället för sprayningen är en förutsättning 

för att kontaminering inte ska ske. Den ena polisen vet när den andre sprayar genom att säga 

OC så kollegan hör. Detta sker tyvärr alltför sällan när det hettar till”. Den enskilde 

polismannen hanterar inte sin egen stress tillräckligt bra och blir därför sämre på att 

kommunicera, stressen kan också få till följd att polisen blir för ivrig och går fram till den 

sprayade personen för tidigt, ”ha lite mer is i magen” som en av de tillfrågade uttrycker sig. 

En av de tillfrågade anser att det kan vara lämpligt att repetera OC – utbildningen ett år efter 

det första utbildningstillfället, i syfte att bli bättre på att hantera stress men även teknik och 

taktik.   

 

3.2 OC – rapporter tidsperiod 070101 – 071202, Umeå 

 

Varje gång en polisman har använt sig av OC – spray ska det skriftligen avrapporteras på en 

speciell blankett, en så kallad Rapport beträffande användande av OC – spray. Under 

tidsperiod 070101 – 071202 fanns hos Umeåpolisen totalt 28 stycken sådana rapporter, i 12 

(43 %) av dessa rapporter framgick det att sekundär kontaminering inträffat (figur 1). 
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Dessa rapporter visade att i 9 fall av 12 hade kollegan sekundär kontaminerats, alltså i 75 % 

av fallen. I de resterande 3 rapporterna framgick att det var den polisman som använt OC – 

sprayen, som själv blivit kontaminerad (figur 2). Av dessa rapporter kunde även utläsas att i 9 

fall av 12 hade sekundär kontaminering skett inomhus, alltså i 75 % av fallen (figur 3).  

 

På blanketten för avrapportering ska det även ifyllas från vilket avstånd polismannen använde 

OC – sprayen, det så kallade sprayavståndet. I de 28 rapporter som vi tog del av var 

sprayavståndet generellt sett kort, avståndet var i de flesta fall under det rekommenderade 

sprayavståndet som är tre till fyra meter. Framförallt var sprayavståndet kort i de 12 rapporter 

där sekundär kontaminering förekommit, i hälften av dessa fall var sprayavståndet mindre än 

en meter och vid två av dessa var sprayavståndet inte mer än 10 centimeter. Det längsta 

sprayavstånd som rapporterads i dessa 12 rapporter var två meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Totalt antal OC – rapporter, 28 stycken n = 28 
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Figur 2 Vem blev sekundär kontaminerad? n = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Miljö där sekundär kontaminering förekom, n = 12  
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3.3 Resultatsammanfattning 

 

Av enkäterna framgår att OC – spray använts totalt 31 gånger, av dessa tillfällen förekom 

sekundär kontaminering 20 gånger, alltså i 65 % av fallen. Resultatet från OC – rapporterna i 

sin tur visar att av det totala användandet; 28 fall har sekundär kontaminering förekommit 12 

gånger, alltså i 43 % av fallen. Resultatet i enkäterna styrks av uppgifterna i OC – rapporterna 

när det gäller vem som drabbas av sekundär kontaminering. Det är vanligare att kollegan 

drabbas än att den polis som utför sprayningen själv kontamineras, detta visar enkäten genom 

att alla de tillfrågade endast har kontaminerat sin kollega och av uppgifterna i OC - 

rapporterna genom att 75 % av fallen då sekundär kontaminering skett har kollegan drabbats. 

Ytterliggare en faktor där resultaten från enkäterna och OC - rapporterna stämmer överens är 

då det gäller miljön vid ingripandet, nämligen att sekundär kontaminering sker oftare inomhus 

än utomhus. Avståndet vid de ingripanden då sekundär kontaminering skett var generellt sett 

kort, detta visar både resultaten från enkäterna och från OC - rapporterna. Svaren i enkäterna 

visar att de flesta fall då sekundär kontaminering skett var avståndet mindre än en meter och i 

hälften av fallen från OC - rapporterna likaså. 

 

Personerna som deltog i enkätundersökningen fick svara på frågan hur sekundär 

kontaminering kan minskas. Kommunikation beskrevs generellt sett av de flesta vara en 

faktor som kan förbättras, då främst att man informerar kollegan innan man använder OC - 

spray. Stresshantering var ytterliggare en betydande faktor som de flesta av de tillfrågade 

betonade som viktig för att minska antalet fall av sekundär kontaminering. I telefonintervjun, 

080407 med Lena Runströmer som är lärare i självskydd och konflikthantering vid 

Polishögskolan i Solna betonade hon vikten av att medvetandegöra andra poliser på plats, då 

OC – spray används. Med medvetandegöra menar Runströmer att den polis som ska använda 

OC – spray ska varna de andra poliserna på plats innan denne sprayar så att de hinner förflytta 

sig. Vidare påpekade hon betydelsen av att kunna hantera sin egen stress samt att det är 

viktigt att kontinuerligt repetera taktik och på så sätt utveckla tekniken användandet av OC – 

spray. Runströmer anser även att det är av yttersta vikt att följa upp och utvärdera 

avrapportering av all våldsanvändning för att lära av erfarenheter. Detta är enligt henne viktigt 

utbildningsmässigt men även då det handlar om att kontinuerligt få information om hur det 

faktiskt ser ut arbetsmiljömässigt.  
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4. DISKUSSION 

 

 

Under tiden då vi skrivit detta arbete har vi blivit medvetna om att sekundär kontaminering 

vid användandet av OC – spray är mycket mer vanligt förekommande än vad vi tidigare trott. 

Resultaten från de OC – rapporter vi tog del av hos Umeåpolisen styrker det resultatet som 

enkäterna gav visade, båda undersökningarna visade på hur vanligt sekundär kontaminering 

verkligen är. Enligt Umeåpolisens OC - rapporter förekom sekundär kontaminering i 43 % av 

fallen då OC – spray använts och av enkätundersökningen framgick det att sekundär 

kontaminering förekom i genomsnitt 65 % av de gånger som de tillfrågade använt OC – 

spray. Då undersökningen är gjord i Umeå vågar vi inte dra för stora slutsatser av vårt 

resultat, huruvida giltig den är någon annan stans.  

 

 

Att sekundär kontaminering vid användandet av OC – spray visade sig vara så vanligt 

förekommande reagerade vi på och började då resonera kring tankar och funderingar kring 

vad detta kan bero på, om det innebär problem för de ingripande poliserna och vad som kan 

göras för att minska antalet fall då sekundär kontaminering förekommer. Av 

enkätundersökningen som vi gjorde framgick att ingen av de tillfrågade som blivit sekundär 

kontaminering, upplevde detta som ett problem dvs. deras ingripande påverkades inte av att 

kollegan eller de själva blivit sekundär kontaminerade.  

 

Trots detta anser vi att detta ”icke – problem” gällande sekundär kontaminering inte bör 

förringas, dels med tanke på hur vanligt förekommande det faktiskt är men också pga. att det 

kan ju faktiskt bli ett allvarligt problem om den ingripande polisen har utsatts för sekundär 

kontaminering samtidigt som OC – sprayens effekt uteblir på en fast besluten gärningsman. 

 

Vi vill därför belysa vikten av en väl fungerande Nationell bastaktik samt göra kopplingar 

mellan de tre förhållningssätten; grundläggande taktiskt förhållningssätt, mentalt- och 

kommunikativt förhållningssätt och användandet av OC – spray.  

 

Användandet av OC – spray ger polisen möjlighet att hålla distans till gärningsmannen på upp 

till fyra meter, detta innebär att polisen kan verka på avstånd, få en ökad kontroll i situationen 

och att risken för fysiska skador minskas för både polis- och gärningsman. Då en av OC – 



 13 
 

sprayens effekter är att den verkar prestationsnedsättande innebär det att då polisen sprayar 

gärningsmannen med OC - spray ökar polisens kontroll ytterligare. Även då situationen är 

motsatt det vill säga då en polis sekundär kontamineras minskar dennes kontroll, då kan det 

vara bra att skapa sig tid genom att backa undan så att man kan bedöma situationen och på 

nytt göra ett aktivt val av åtgärd som försvårar gärningsmannens agerande. Att polismannen 

förflyttar sig efter att ha använt OC – spray för att göra en bedömning av sprayens effekt 

innebär dessutom att gärningsmannens förmåga att lokalisera polismannen försvåras. Detta 

anser vi skulle kunna minska risken för sekundär kontaminering då det ger polismannen tid att 

bedöma situationen, partiklarna från OC – sprayen har ”lagt sig” och tid ges för att 

kommunicera med kollegan så att ingripandet fullföljs på bästa sätt.  

 

Då en polisman befinner sig i en situation där det krävs viss våldsanvändning är det stor risk 

att man får ett stresspåslag som kan påverka förmågan att fatta beslut och att lösa problem 

genom att kroppens normala funktioner försämras. Drabbas man av tunnelseende kan det 

innebära att gärningsmannen kommer för nära och därigenom använder OC – spray på ett för 

kort avstånd så att risken för sekundär kontaminering ökar. Beslutet att använda OC – spray 

fattas för sent på grund av polismannens stresspåslag. Då stress påverkar människans förmåga 

att fatta beslut och konstruktiva tänkande kan stresspåslaget som polismannen har då denne 

använt OC – spray mot gärningsmannen innebära att polismannen närmar sig den 

kontaminerade gärningsmannen för snabbt så att risken för sekundär kontaminering ökar på så 

vis istället. Eftersom OC – sprayens partiklar fortfarande rör sig i luften kan polismannen 

påverkas av OC – sprayens effekter. Stress är ett tillstånd som är individuellt för var och en, 

vi anser att det upp till varje enskild polisman att skaffa sig kunskap och förståelse för hur de 

själva reagerar vid stress. Detta anser vi är av största vikt eftersom det är först då man kan 

hantera sin egen stress. Vi anser att man som polis borde reflektera över sitt agerande efter en 

situation där någonting gick snett för att öka sin egen självkännedom. I en senare situation där 

samma stressreaktioner upplevs ska man då stanna upp och ersätta negativa tankar med 

positiva för att på så sätt klara av den aktuella situationen. Om den enskilde polismannen är 

medveten om sin egen stress och kan hantera den vid användandet av OC – spray, tror vi att 

risken för sekundär kontaminering borde minska. 

 

Polismannens stressreaktioner har dessutom påverkan på dennes kommunikativa förmåga. 

När polismannen har fattat beslut om att använda OC – spray ska det informeras till övriga 

poliser på plats, är polismannen i det läget stressad är det lätt att polismannen glömmer bort 
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att varna om användandet. Detta tror vi är en bidragande orsak till att sekundär kontaminering 

sker eftersom kollegan då inte hinner förflytta sig bort från gärningsmannen. Detta går i linje 

med resultatet från enkätundersökningen där en majoritet av de tillfrågade uppgav att en 

förbättrad kommunikation kollegorna emellan är en faktor som kan minska fallen av sekundär 

kontaminering. 

 

De tre förhållningssätten, det grundläggande, det mentala och det kommunikativa samverkar 

och går mer eller mindre in i varandra. Alla tre är lika viktiga för att ett ingripande ska klaras 

av på bästa sätt. För att få ett optimalt fungerande ingripande av OC – spray krävs det att de 

tre förhållningssätten sammanstrålar. Förloras en del kan det leda till att de andra påverkas så 

att fel beslut fattas. För att exemplifiera hur viktigt det är att förhållningssätten hänger ihop 

kan vi ta upp problematiken kring sprayavståndet. Det är viktigt att polismannen fattar beslut 

att använda OC – spray i tid så att inte avståndet till gärningsmannen blir för nära. Har 

polismannen drabbats av tunnelseende kan det vara svårt att bedöma avståndet. Händer det då 

något oväntat kan stressen öka ytterliggare. Den mentala delen gör då att polismannens 

chanser för det taktiska ingripandet försämras. Har polismannen dessutom inte förmågan att 

hantera sin stress, tar denne följaktligen ett förhastat och felaktigt beslut, nämligen att 

använda OC – sprayen trots det korta avståndet utan att reflektera över dess konsekvenser, 

alltså att risken för sekundär kontaminering är för hög. 

 

Vi har spekulerat lite kring utbildningen vid användandet av OC – spray, om det finns något i 

den som kan göras annorlunda och följaktligen minska risken för sekundär kontaminering. 

Som den praktiska utbildningen ser ut nu är det endast krav på att eleven får OC – spray i ena 

ögat för att sedan agera mot en gärningsman. Vi ställer oss frågande till om det inte vore 

bättre att kravet istället borde gälla båda ögonen då detta skulle innebära ett högre stresspåslag 

och ge större insikt i hur svårt de är att agera när man inte ser särskilt mycket. Den 

erfarenheten skulle i sin tur leda till att eleven sedan denne börjat arbeta som polis använder 

OC – sprayen på sådant sätt att denne medvetet vill minska risken för sekundär kontaminering 

eftersom upplevelsen under utbildningen var så stark. Vi har dessutom funderat kring om inte 

utbildningen även borde innehålla upplevelsebaserade övningar där eleverna får ta ställning 

till i vilka situationer OC – sprayen är lämplig att användas och vad man bör göra då OC – 

sprayen inte ger någon verkan på gärningsmannen. Övningarna skulle till exempel kunna ske i 

olika miljöer och vi anser även att åtminstone någon av övningarna borde ske med skarp OC – 

spray istället för med övningsspray, då skulle eleverna dessutom lära sig vilka situationer som 
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risken för sekundär kontaminering är stor. Vi efterlyser även en oförberedd övning där eleven 

med OC – spray i ögonen ska agera mot figuranter i verklig miljö som till exempel i en 

lägenhet eller i en bil. Vi tror att eleverna skulle bli bättre förberedda och tryggare i sitt 

agerande när de sedan blir färdiga poliser. Vi tror även att det är viktigt då man avslutat 

polisutbildningen och ska börja jobba som polis att den enskilde polisen regelbundet repeterar 

och tränar vapenväxling och tekniker kring användandet med OC – spray i största allmänhet, 

för att bli mer säker på sitt handhavande.  

 

Själva hade vi ingen aning om hur vanligt sekundär kontaminering vid användandet av OC – 

spray verkligen är, förrän nu då vi fördjupat oss inom området. Detta anser vi borde framgå 

tydligare vid utbildningstillfället så att eleverna blir medvetna om det. För vår egen del har vi 

dragit några slutsatser som vi tror kommer att göra oss säkrare och bättre i vårt framtida 

användande av OC – spray. Det viktiga som vi anser, är att vara mentalt förberedd och att 

kunna hantera sin stress i kombination med en god kommunikation med kollegor och att hela 

tiden tänka på avståndet till gärningsmannen. 
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6. BILAGA 

 

Nedan följer den enkät som tilldelades de sex verksamma poliser i Umeå.  

 

FRÅGOR GÄLLANDE SEKUNDÄRKONTAMINERING VID ANVÄNDANDET AV  
OC-SPRAY 
 
 
1.  Hur många år har Du jobbat som polis i yttre tjänst? 
 
 
 
 
2. Var och hur genomförde Du OC-spray utbildningen? 
 
 
 
 
3. Har Du använt OC-spray i skarpt läge någongång och i såfall, i vilken/vilka typer av 
situationer? (inomhus/utomhus, avstånd osv) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hur många gånger (uppskattningsvis) av de fall Du har använt OC-spray har 
sekundärkontaminering skett? 
 
 
 
 
5. Hur upplevde Du situationen då sekundärkontaminering uppstod? 
 
 
 
 
 
6. Hur påverkades Ditt ingripande? 
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7. Anser Du att sekundärkontaminering vid användandet av OC-spray är ett problem? 
 
 
 
 
8. Om Ja på föregående fråga, hur kan problemet minska? 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Vad anser Du om dagens OC-spray utbildning, kan den förbättras på något sätt så att 
sekundärkontaminering minskar? 
 
 
 
 
10. Har Du ytterliggare kommentarer gällande sekundärkontaminering vid användandet av 
OC-spray? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


