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Abstract 

 

Vi vill genom vårt arbete belysa vad elpistolen har för fördelar och nackdelar och vad 

effekterna skulle kunna bli om den skulle börja användas av svensk polis. Under 2005 

planerades ett fältförsök med elpistolen men innan det hann ske stoppades försöket av 

polisens etiska råd. Elpistolen var fram till dess ett första val bland olika icke dödliga 

hjälpmedel, ett självklart redskap för att täcka upp glappet mellan batong/pepparspray och 

tjänstevapnet Sig-Sauer. Elpistolen som polisen tagit fram för fältförsöket var av modell X-

26, ett pistolliknande redskap som skjuter två hullingar som fäster i hur och kläder. Vid träff 

levererar den 50 000 volt in i kroppen, elektriciteten gör så att kroppens muskler krampar 

ihop. Den polisman som har drivit på det planerade fältförsöket intervjuades per telefon. 

Dessutom har mailkontakt förekommit. Kontakt med FOI gällande den medicinska biten har 

tagits. Det som går att fastställa är att det etiska rådet på egen hand blåste av fältförsöket som 

planerades. De presenterade en rapport som visar att svensk polis inte är i behov av någon 

elpistol. Etiska rådet menade på flera punkter att försöket var ett förhastat beslut. Etiska rådet 

var de enda som beslutade att de planerade fältförsöken av elpistolen skulle avbrytas. 

Elpistolen är ett bra vapen med god effekt som kan rädda liv och undvika skador men har 

vissa nackdelar som t.ex. det höga priset. Om elpistolen skulle införas i Sverige så tror vi inte 

det skulle bli någon stor skillnad på hur allmänheten uppfattar polisen.  
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1 Inledning 

 

Under utbildningen på polishögskolan ges eleverna undervisning om hur vapnen som bärs i 

tjänsten fungerar och används. Det ges också en förståelse om vad dessa vapen ger för effekt 

om de används på en människa. Dessa effekter som vapnen har på människan påverkas av 

vissa faktorer såsom fysiskt och psykiskt tillstånd. En drogpåverkad person kan vara i ett 

sådant tillstånd att han eller hon inte känner någon som helst smärta, även en helt opåverkad 

person som är mycket motiverad kan bortse ifrån att han utsätts för smärta och ändå utföra 

den handling han har bestämt sig för (Utbildningsmaterial för användare av pepparspray OC). 

Poliser kan ställas inför en situation där de använder OC-spray, även kallat pepparspray, och 

batong där dessa vapen inte uppnår den effekt som de borde just på grund av ovan nämna 

faktorer.  

Detta medför att det oftast bara finns ett alternativ kvar och det är att använda tjänstevapnet 

om situationen är så pass allvarlig. Poliser vill kunna slå ut en sådan gärningsman utan att 

behöva använda dödligt våld. Samtidigt ska de inte behöva oroa sig för att effekten av vapnet 

uteblir på grund av gärningsmannens fysiska eller psykiska tillstånd. Aspekten om polisers 

säkerhet spelar också in, att använda batong kräver ett kort avstånd, detta gör att en polisman 

måste nära inpå gärningsmannen som då har större möjlighet att skada polisen. OC-spray ger 

inte alltid önskad effekt på en gång och kräver dessutom en träff i huvudregionen på 

gärningsmannen, den effektiva räckvidden på OC-spray är 2-4 meter och även detta är ett 

relativt kort avstånd för att polismannen ska kunna reagera på ett eventuellt angrepp från 

gärningsmannen (Utbildningsmaterial för användare av pepparspray OC). 

Drömscenariot för en polisman är att kunna verka på avstånd och få önskad effekt av ett 

vapen direkt utan att vara beroende av var träffen sitter på gärningsmannens kropp och 

dessutom inte dödar gärningsmannen. Dessa egenskaper finns hos de så kallade elpistolerna 

som används av flertalet polismyndigheter runtom i världen. Det finns flera olika modeller av 

elvapen men just elpistol är den som används mest av polisen och i vissa fall även militär och 

den ser ut som en pistol. Sedan finns det elvapen som är till för privat bruk och överfallsskydd 

men dessa går under ett annat namn och har ett annat utseende. 
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1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Beskrivning av vapnet  

 

Första varianten av elpistolen kom ut på marknaden 1974. Den tillverkades av företaget 

”tasertron”. 1990 så startades företaget Taser International och 1999 påbörjades försäljningen 

av deras första professionella modell som heter M-26, denna modell hade en effekt på 26watt 

och 50 000 volt och 0,0036 ampere (http://sv.wikipedia.org). 2003 lanserades en nyare och 

förbättrad modell som heter X-26. Den har lägre wattstyrka med bibehållen voltstyrka och 

0,0021 ampere och dessutom ett effektivare sätt att skicka pulserande elstötar. Den är även 

mycket mindre och lättare än föregångaren vilket gör den smidigare att bära med sig. X-26 

används idag i 50 länder, den används mycket utbrett i USA, Storbritannien, Frankrike, 

Australien, Singapore och Sydkorea (Mustian Scott).  

 

Företaget Taser International kallar sina elpistoler för Tasers. Ordet Taser är bara företagets 

namn för deras produkter och inte ett samlingsnamn för alla elpistolsprodukter som finns på 

marknaden (Mustian Scott). 

 

Modellen X-26 är den mest populära bland polismyndigheter runtom i världen. X-26:an är en 

förbättrad version av den gamla modellen; de stora förbättringarna är att X-26:an väger bara 

cirka 200gram och är 60 % lättare och mindre samt har en förbättrad förmåga att stoppa en 

eventuell gärningsman på grund av att X-26:an har ett annat watt antal som den delar ut i 

elektroniska pulser effektivare in i kroppen (http://www.taser.com ). 

 

Modellen X-26 används idag av över 12 000 polismyndigheter runt om i världen (Mustian 

Scott).  

 

En X-26 kostar i sitt grundutförande ca 9000 svenska kr och om polisen vill köpa till en 

kameradel så landar prislappen på cirka 13 000 svenska kr (Utredning om polisens 

uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning 2007). 

 

Batteriet som sitter i kolven på vapnet klarar av cirka 300 användningar innan det behöver 

bytas ut och det klarar av att ligga oanvänt i 10 år innan det tappar sin effekt. Det finns även 
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en indikator på pistolen som går att avläsa så att användaren vet om batteriet behöver bytas ut 

eller inte (http://www.taser.com). 

 

När säkringen ändras till osäkrat läge på X-26:an så aktiveras ett lasersikte som visar en röd 

punkt på det ställe användaren riktar vapnet (http://www.taser.com). 

 

En av oss har använt sig av ett sikte som fungerar i princip på samma sätt som ett lasersikte 

fast kallas för laserpek och används tillsammans med bildförstärkare s.k. mörkerglasögon. 

Laserpeken fästs vid främre delen av vapnet och när man använder mörkerglasögonen så syns 

bara laserstrålen för de som bär mörkerglasögon. Vid användandet av dessa riktmedel kan 

användaren mycket snabbt få iväg ett välriktat skott utan att först höja upp vapnet och ta sikte 

som måste göras med ett traditionellt riktmedel som finns på polisens tjänstevapen Sig-Sauer. 

 

Användaren kan välja om han vill slå på en mindre ficklampa som sitter vid lasersiktet om det 

är mörka förhållanden, det går även att slå av lasersiktet och lampan om användaren inte vill 

bli sedd. Vid osäkring av vapnet aktiveras ett minneschip som lagrar all information om hur 

och när vapnet används. Det finns även en kamera som också aktiveras när vapnet osäkras, 

detta är dock ett tillval och hör inte till standardpaketet. Kameran spelar in filmen i mpeg-4 

format med ljud som senare kan laddas över till dator med hjälp av USB anslutning. Kameran 

kan även spela in under mörka förhållanden och ändå ge en skarp bild 

(http://www.taser.com).  

 

När en användare avfyrar X-26:an så skjuts två stycken hullingar ut genom vapnet. Detta görs 

möjligt genom att komprimerat kväve frigörs. I de två hullingarna sitter ledande linor fast som 

kopplar ihop hullingarna och själva batteriet som finns i kolven på vapnet. Hullingarna kan 

fästa i kläderna på gärningsmannen och ändå ge önskad effekt, det som är viktigt är att båda 

hullingarna fäster och på så sätt får gärningsmannen ingen kontroll på sin muskulatur som 

istället går in i ett krampande tillstånd. När hullingarna fäster sluts en krets och då möjliggörs 

att de pulserande strömstötarna ges till gärningsmannen, det spelar heller ingen roll vart på 

personen hullingarna fäster utan en träff på hela kroppen ger effekt (http://www.taser.com). 
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Figur 1. Visar effektiva träffzoner för OC-spray, Elpistol och skjutvapen. 

(http://www.taser.com/SiteCollectionImages/military/military_03.jpg 2008-04-26) 

 

Elpistolen var ett självklart val för en grupp poliser, ledd av Alvefuhr, som fick i uppdrag att 

se över möjligheten att införa detta icke dödliga hjälpmedel, då elpistolen redan användes av 

poliser världen över. Att elpistolen är ett överlägset hjälpmedel vid konfrontation på korta 

avstånd, upp till 10 meter, fastslogs snabbt av gruppen. En annan anledning till viljan att 

införa elpistol är bredden på användningsområdet, att det flesta typer av situationer med 

aggressiv tendens går att lösa utan dödligt våld (Alvefuhr Roger). 

 

1.2 Etiska rådet 

 

Det etiska rådet bildades den 1 oktober 2004, efter en framställan av RPS till regeringen om 

ett sådant råd under våren samma år. RPS ville kunna vända sig till ett råd för att få deras 

övervägande vid etiska frågor (http://www.polisen.se). 

 

Den grupp som av polisen tagits fram för att hitta ett nytt hjälpmedel vid konfrontation var 

redo att ta elpistolen till fältteststadiet. Detta efter att noggranna tester och undersökningar 

utförts av FOI (statens forskningsinstitut), juridiskt granskats av Delegationen för folkrättslig 

granskning samt medicinskt prövats av Karolinska Institutet. Detta fältförsök skulle göras på 

några utvalda myndigheter. Vad som sedan hände var att fältförsöken stoppades i sista stund 

efter att det etiska rådet dömt ut elpistolen. Rådet skrev efter en begäran från RPS en rapport 

kring behovet av särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning där etiska rådet menade att 
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behovet av elpistolen var högst oklart. (Etiska rådets överväganden vad gäller polisens 

tillgång till särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning). 

 

1.3 Försvårande yrkesutföring 

 

För att kunna utföra en snabb och säker insats krävs bra utrustning och hjälpmedel för polisen. 

Dessa hjälpmedel kan ses som verktyg för att lösa de olika problemen som kan dyka upp, 

väntade såväl som oväntade situationer. Med elpistolen som komplement till redan befintliga 

hjälpmedel är risken överhängande att verktygen blir för många. Detta ses som en försvårande 

omständighet vid eventuellt införande av elpistolen i polisens utrustning, att stressen blir för 

påtaglig och valet av hjälpmedel fördröjs av för många valmöjligheter (Etiska rådet 2005). 

 

1.4 Syfte 

 

Vi vill genom vårt arbete belysa vad elpistolen har för fördelar och nackdelar och vad 

effekterna skulle kunna bli om den skulle börja användas av svensk polis. Vi ska också 

försöka utreda om elpistolen kan fylla ut glappet mellan batong/OC-spray och tjänstevapnet.  

 

1.5 Frågeställningar 

 

- Vilka fördelar respektive nackdelar har elpistolen? 

- Varför blev det aldrig något fältförsök med elpistolen i Sverige? 

- Vad skulle effekterna kunna bli om elpistolen skulle ingå i svenska polisens 

utrustning?  

 

1.6 Avgränsning  

 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart den elpistol som heter ”X-26” som tillverkas av 

företaget Taser International i USA. Syftet med den avgränsningen är att vår rapport handlar 

om att undersöka just den elpistol som var aktuell under de tänkta fältförsöken. 
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1.7 Tillvägagångssätt 

 

För att få fram grundläggande information om elpistolen har vi vänt oss till tillverkaren Taser 

International och dess vd Scott Mustian. Vi har även haft kontakt med den europeiska 

återförsäljaren av elpistolen, företaget heter Defendor och den som svarat på våra frågor heter 

Ulf Nilsson som är VD. Vi har även varit i kontakt med Roger Alvefuhr som har sin 

anställning på RPS (Rikspolisstyrelsen), Alvefuhr var projektledare för arbetet med elpistolen 

under 2005 då fälttester var inplanerade på vissa myndigheter runtom i Sverige (Etiska rådet 

2005). För att få ett professionellt utlåtande om elpistolen är farlig eller inte har vi tagit del av 

en rapport från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som gjorde tester på uppdrag av RPS 

för att klargöra farligheten med elpistolen.  

 

Vi har sökt information på universitetsbiblioteket i Umeå dock utan att hitta någon form av 

studier gjorda på just detta område. 

 

För att få en annan synvinkel av elpistolen så har vi tagit del av en rapport som är publicerad 

av Amnesty international som påvisar att det har skett dödsfall i samband med att personer har 

blivit skjutna av elpistolen.  

 

Det finns information om att elpistolen har minskat skador och dödsfall hos polisen i USA 

men vi har valt att utelämna denna statistik på grund av att det är information som enbart finns 

på Taser Internationals hemsida utan någon som helst källhänvisning.  

 

Då det etiska rådet 2005 kom fram till beslutet att elpistolen inte skulle upptas till användning 

inom polisen så har vi även tagit del av den rapport som de lade fram 2005-08-16 som heter 

”Polisens våldsanvändning”. 

 

För att fånga en uppfattning hur de olika hjälpmedlen uppfattas av poliser i yttre tjänst så har 

vi dels haft samtal med bekanta som arbetar inom polisen men även slumpvalda poliser med 

varierande erfarenhet i yttre tjänst under vår SAO vecka. Detta handlar om ett 10-tal poliser. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Praktisk tillämpning 

 

Vid användande av ett särskilt hjälpmedel vid våldsingripande gäller det att under stark stress 

och press fatta ett korrekt beslut. Det kan handla om att välja mellan batong, pepparspray eller 

i slutändan tjänstevapnet. Batongen som är effektiv på väldigt korta avstånd men långt ifrån 

någon personlig säkerhet då gärningsmannen kommer väldigt nära användaren och 

pepparspray som fungerar på lite längre avstånd men som inte alltid uppnår önskad effekt på 

grund av psykisk ohälsa eller drogpåverkan. För att slå ut en person som uppträder aggressivt 

med någon form av dödligt vapen krävs därmed användande av tjänstevapnet. 

 

Detta snabba beslut som sedermera kommer att granskas oavsett om det sprayats pepparspray, 

då all användning skall dokumenteras (Utbildningsmaterial för användare av pepparspray 

OC), eller ett användande av tjänstevapnet som i värsta fall kan leda till döden för 

gärningsmannen, leder många gånger till direkt osäkerhet hos användaren(samtal 

polisstudenter samt poliser yttre tjänst). 

 

 Det har på många polismyndigheter ansetts vara ett för stort gap mellan dessa icke dödliga 

hjälpmedel och dödliga hjälpmedlet och det har funnits ett önskemål om ett effektivt icke 

dödligt hjälpmedel till poliser i yttre tjänst (Etiska rådet 2005). 

 

Ett användande av tjänstevapen innebär att vissa kriterier ska vara uppfyllda. Detta regleras 

bland annat i polislagen, där det våld som får användas benämns som laga befogenhet. Detta 

våld kan användas vid bland annat gripande av misstänkta personer som begått svårare brott 

men även vid omhändertagande av psykiskt sjuka personer. Polisen kan även använda sig av 

tjänstevapnet vid nödvärn enligt 24 kap Brottsbalken, för att skydda sig själv eller annan. 

Naturligtvis ska det göras avvägande innan användande av elpistolen, men i jämförelse med 

tjänstevapnet så slipper användaren gå igenom lagstöd på samma sätt och framför allt den 

förödande effekt som tjänstevapnet kan få (Sveriges rikes lag). 

  

Elpistolen kan inte användas vid situationer där gärningsmannen befinner sig i eller intill en 

trappa, avsats eller liknande. Elpistolen slår ut kroppens rörelsefunktion så gärningsmannen 

skulle kunna falla illa.  
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2.2 Europakonventionen 

 

Alvefuhr (2008) påpekar att ett nekande till införande av elpistolen strider mot 

Europakonventionens regler gällande envars rätt till liv. Främst är det då Europakonventionen 

artikel 1, skyldigheten att respektera de mänskliga rättigheterna, samt artikel 5, rätt till frihet 

och säkerhet. Det Alvefuhr menar är att det står att läsa i Europakonventionen att ingen skall 

slumpmässigt berövas livet och att dödligt våld endast får utövas om det absolut är 

nödvändigt, det vill säga att det inte finns några andra medel. Dessa medel utgörs av bland 

annat elpistolen, således finns medel men att polisen i Sverige ej får använda dem. Det här har 

enligt Alvefuhr blivit en central fråga inom polisväsendet på senare tid, där justitieminister 

Beatrice Ask uttalat sig positivt kring ett införande. 
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3 Resultat 

 

3.1 Elpistolens användande 

 

När Alvefuhr och hans grupp skulle ta fram ett icke dödligt hjälpmedel till polisen ansågs 

elpistolen vara ett naturligt och självklart val. Den hade en överlägsen effekt när det gällde att 

slå ut gärningsmannen och gick att hantera på ett betryggande avstånd. När väl nålarna 

träffade gärningsmannen var han satt ur spel. Något som de tidigare hjälpmedlen inte lyckats 

med. Pepparsprayen som kräver en nästintill direkt träff i ansiktet, vindkänslig när den 

används utomhus men även vid bra träff inte får önskad effekt då gärningsmannen kan vara 

drogpåverkad eller liknande. Batongen som också hör till polisens utrustning går inte att 

använda på längre avstånd utan måste användas på mycket nära håll och helst mot en 

obeväpnad gärningsman. Vid konfrontation med en beväpnad gärningsman måste en polis 

komma mycket nära för att kunna använda batongen och utsätter sig då också för stor fara när 

avståndet är så pass litet. De fakta som finns på de befintliga hjälpmedel var tillräcklig för att 

Alvefuhr skulle anse att elpistolen var nödvändig som ett ytterligare hjälpmedel för den 

svenska polisen.  

 

Vid tester av elpistolen utförda hos polismyndigheten inför fältförsöken, visar det att 

gärningsmannen blir helt fysiskt utslagen under några sekunder (Etiska rådet 2005). Detta är 

tillräckligt för att polisen ska kunna göra ett ingripande mot personen, på ett snabbt och säkert 

sätt. Det enda som krävs är att hullingarna fäster på gärningsmannen, det vill säga att det 

räcker med en träff i ett klädesplagg för att uppnå effekt. Alvefuhr menar i sina mail att det är 

detta som är styrkan med elpistolen. 

 

Alvefuhr har som sitt yrke att granska och utveckla särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning 

inom polisen och har granskat de senaste dödskjutningar med polis inblandad i Sverige. Han 

hävdar att med all säkerhet skulle de två senaste dödsfallen kunnat undvikas med hjälp av 

elpistolen. Dels vid det så kallade Lindomefallet 2005, där en psykiskt sjuk man beväpnad 

med kniv, skjöts till döds av polisen. Samt dödskjutningen av polismannen Fredrik Widén i 

Nyköping 2007, där OC-sprayen ej fick avsedd effekt på gärningsmannen och denne tog fram 

ett skjutvapen och sköt ihjäl Widén. Det är självklart enbart en bedömning och hypotes gjord 

av Alvefuhr men med hans yrkesroll och erfarenhet som polisman värd att anses vara 
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trovärdigt. Alvefuhr har haft sin anställning inom polisen i 26 år varav 9 inom sin nuvarande 

roll på RPS. 

 

Elpistolen genomgick ett flertalet olika tester innan planerade fältförsök. I intervju med 

Alvefuhr så påpekar han särskilt att grundliga medicinska tester utförda av FOI och 

Karolinska Institutet har gjorts. Det har även gjorts prövning av Delegationen för folkrättslig 

granskning, en organisation som lyder under Försvarsmakten. De har till uppgift att granska 

nya vapen så de inte strider mot humanitära regler.  

 

Det har vid granskning av elpistolens användning hos polismyndigheter i andra länder visat 

sig att elpistolen har vissa begränsningar (RPS 2007). 

 Vid användande av elpistolen i olika sorters miljöer, till exempel hårt underlag eller 

höjdskillnader, har visat sig fått allvarliga konsekvenser. Personer har skjutits och därefter 

ramlat så olyckligt att svåra skall- och kroppsskador uppkommit men även dödsfall har 

förekommit.  

 

Att elpistolen har en begränsning avseende avfyrningsföljd är också viktigt att bekta. När ett 

skott är avfyrat finns inga fler chanser, eftersom det är bara ett skott/kassett till skillnad mot 

en vanlig pistol som har flera skott i sitt magasin. Så om skytten missar första skottet med 

elpistolen så måste denne byta ut den förbrukade kassetten och sätta in en ny laddad kassett. 

 

Alvefuhr och hans grupp var klar med sin utvärdering kring införandet av elpistolen och 

presenterade sitt material till RPS i slutet av 2004. Innan fältförsöket skulle införas vände sig 

RPS till det etiska rådet inom polisen för att få ett utlåtande av dem. Det etiska rådet 

presenterade sin rapport Polisens våldsanvändning hösten 2005. Den innefattar deras 

bedömning av polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning och däribland elpistolen. 

Etiska rådet gjorde den bedömningen att elpistolen blir ett redskap för mycket att hantera för 

den enskilde polismannen. Att denne redan har verktyg att arbeta med (OC-spray, batong och 

tjänstevapen). Vidare ansåg det etiska rådet att det råder vissa tvivel huruvida elpistolen har 

testats fullt ut. De hänvisade till en rapport som Amnesty international publicerat, där det 

framkommer att upp till 40 personer har avlidit i samband med att de blivit skjutna av 

elpistolen (http://www.amnestyusa.org). Etiska rådet konstaterade att dödsorsaken inte 

nödvändigtvis till 100 procent har orsakats av elpistolen utan av andra omständigheter såsom 
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droger eller hjärtproblem. Alvefuhr hävdar att etiska rådet bortser från tester som gjorts här i 

Sverige.  

 

Att det etiska rådet så enkelt dömer ut elpistolen anser Alvefuhr vara en katastrof för 

utvecklingen inom polisen. När det etiska rådet i sin rapport presenterar att storstadslänen är 

osäkra på elpistolens roll hos polismannen, så grundar de detta på intervjuer gjorda med 

polismästarna i dessa tre län. Etiska rådet vill inte att den enskilda polisen ska ha för många 

verktyg att jobba med för att därmed skapa osäkerhet samt missbruk av våld, det vill säga att 

polismannen använder mer våld än vad som egentligen var nödvändigt. Något som de anser 

vara överhängande med ett sådant kraftfullt hjälpmedel som elpistolen är. Det skapas även en 

onödigt stor aggressiv framtoning på polismannen ju fler hjälpmedel denne bär med sig. Detta 

är det etiska rådet helt emot då de anser att en polisman ska ha en så neutral framtoning som 

möjligt.  

 

Om den enskilda polismannen fick tillgång till elpistolen i sin utrustning gör Alvefuhr den 

bedömningen att flertalet dödsskjutningar skulle kunna undvikas. Alvefuhr säger i intervjun 

att vissa situationer kräver att polismannen tvingas möta våld med våld. Just dessa situationer 

kräver inte alltid våld i form av tjänstevapnet utan av de övriga hjälpmedlen polisen bär med 

sig, men att dessa inte upplevs som tillräckliga. Det skulle med elpistolen kunna skapa ett 

lugn hos polismannen som genom detta gör ett bra och säkert ingripande. Alvefuhr kan inte se 

de problem som det etiska rådet lägger fram i sin rapport, utan tvärtom att elpistolen har en 

lugnande effekt och inte eskalerande våldseffekt.  

 

En negativ sida av elpistolen är prislappen som ligger på cirka 9000 svenska kronor, i sitt 

grundutförande. Sverige utredde också vad det skulle kosta att köpa in elpistolen med 

kameratillsatsen samt att köpa till en utökad garanti på varje elpistol. Den slutgiltiga summan 

per vapen slutade på uppemot 15 000kr. Vid samma tillfälle räknades det även på hur mycket 

det skulle kosta ungefärligt att utrusta den svenska polisen, det slutade på uppemot 90 

miljoner svenska kronor om 6000-8000 poliser skulle utrustas med elpistolen. Utöver 

summan på 90 miljoner så tillkommer kostnader för utbildning och ammunition (Utredning 

om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning 2007). 
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Diskussion 

 

– Vad skulle effekterna kunna bli om elpistolen skulle ingå i svenska polisens 

utrustning?  

 

När vi slår på teven efter att ha kommit hem från skolan så brukar kanal 3 köra programmet 

cops som filmar polisen i USA och hur deras arbetsdag kan vara. Det har blivit påtagligt att 

amerikanska poliser i de flesta av fallen använder sig av våld i mycket större utsträckning än 

vad poliser i Sverige gör. Det beror säkert till stor del av att poliserna i USA har en helt annan 

hotbild riktad mot sig än vad svenska poliser har. Trots det så reagerar vi när vi ser denne 

amerikanske polis som stoppar en rattfull kvinna som vill kliva ut ur bilen så länge inte 

polisen tar i henne på vägen ut. Det säger sig självt att om en person lyder ens kommandon i 

egenskap av polis så är det ju exemplariskt, polisen slipper handgemäng och att använda våld 

för att få personen dit de vill. Trots kvinnans samarbetsvilja så smäller det ändå till när hon är 

halvvägs på väg ut ur bilen, en av polismännen har avfyrat sin elpistol och hon faller rakt ner i 

asfalten utanför sin bil och skriker vansinnigt. 

Detta är enligt vår mening inte rätt situation att använda en elpistol utan det måste föreligga 

någon sorts fara eller hot mot polismannen eller mot någon annan och i detta fall så förelåg 

det knappast något hot eller fara alls mot någon av de inblandade parterna. 

Frågan om elpistolen kommer att missbrukas har även kommit upp när det diskuterades om 

att införa den i Sverige. Den svenska polisen är i stor utsträckning bra på att kommunicera och 

uppträda trevligt gentemot folk i allmänhet och inte lika våldsbenägen som många andra 

länders poliser. Så det är inte särskilt troligt att bara för att det införs ett nytt vapen så kommer 

detta att missbrukas. I utredningen om polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning tas 

det upp att elpistolen ska vara utrustad med den kamera som är ett tillval till X-26 modellen 

och denna kamera gör att hela händelseförloppet spelas in och missbruk kan stävjas. Vi tror 

inte att en av effekterna skulle bli att svensk polis skulle använda sig av elpistolen bara för att 

den skulle finnas tillgänglig utan vi resonerar mer mot att det skulle uppstå ett problem med 

att vi får ännu ett vapen. Det kan kännas tillräckligt svårt idag på övningar att veta och känna 

vilket vapen vi ska/bör använda i en viss situation, att införa ännu ett vapen kan bli 

problematiskt med hänseende på den mänskliga förmågan att bära med sig all utrustning samt 

den mänskliga förmågan att snabbt kunna välja vilket hjälpmedel på bältet som passar bäst i 

den uppkomna situationen. Vi har givetvis tänkt på att vi inte är erfarna poliser utan bara 

studenter som inte har lika mycket erfarenhet som en ordinarie ordningspolis har, men trots 
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den aspekten kan det ändå bli svårt även för den erfarne polisen att kunna agera på bästa sätt 

med så många olika hjälpmedel att välja bland. En lösning skulle kunna vara att polisen har en 

elpistol i varje polisbil. Detta medför också naturligtvis positiva och negativa sidor såsom att 

slippa bära med sig extra vikt samt att det går att välja utefter situationen om behovet att ta 

med sig den finns eller inte. Det negativa blir då enligt vår mening att om pistolen ska finnas 

enbart i bilen så kommer många situationer att uppstå där polispatrullen har lämnat bilen i 

tron att situationen inte kräver elpistol men situationen förändras till att behovet finns. 

 

Etiska rådet har även som argument tagit upp att poliser skulle se mer aggressiva ut om de 

skulle bära med sig en elpistol. Till viss del kan vi tänka oss det men å andra sidan gör det nog 

inte någon större skillnad att en polis har elpistolen med sig utan det är nog mer helheten av 

utrustning och uniform som gör det och inte en enskild del. Även polismannens agerande och 

kommunicerande spelar en stor del i hur han uppfattas av allmänheten, om han då har en mörk 

uniform och vapen på sig så har polismannen möjlighet att ge ett förtroendegivande och 

tryggt intryck trots att han har elpistolen och sitt tjänstevapen på sig. 

 

– Vad har elpistolen för fördelar respektive nackdelar? 

 

Modellen X-26 väger bara cirka 200gram och är mindre i jämförelse med polisens 

tjänstevapen, så storleken och vikten gör den mycket smidig att ha med sig och använda. Dess 

effekt är tveklöst hög och fixerar inte på smärta utan på att påverka kroppens nervsystem. 

Detta gör att människor som är påverkade av droger eller personer som mår psykiskt dåligt 

påverkas av elpistolen till skillnad mot vapen som inriktar sig mer mot smärta t.ex. batongen. 

Elpistolen kan användas på avstånd upp till 10meter, detta gör att polismannen inte behöver 

gå nära och riskera att få skador under ingripandet utan kan stå på avstånd och använda sitt 

vapen. Det råder heller ingen tvekan om att elpistolen är säkrare i jämförelse med OC-spray 

som kan kontaminera fler än bara gärningsmannen (Utbildningsmaterial för användare av 

pepparspray OC). Elpistolen är säkrare sett ur det perspektivet. Personerna som bli skjutna av 

elpistolen känner sig normala efter bara några sekunder och behöver inte saneras som 

personer som blivit sprejade med OC. Dock ska beaktning tas till att det har förekommit 

dödsfall där elpistolen i samband med narkotikapåverkan eller psykisk påverkan har lett till 

dödsfall. Så någon sorts uppsyn är viktig på personer som blivit skjutna av elpistolen om 

deras tillstånd skulle förvärras.  
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Eftersom elpistolen slår ut människans förmåga att styra sina muskler blir resultatet att den 

skjutna personen ramlar ner i backen, och när personen ramlar så har han inte någon förmåga 

att ta emot sig med sina händer. Detta gör att den person polismannen skjuter löper risk att 

skada sig när han faller till marken. En annan farlig faktor med elpistolen är hullingarna som 

skjuts ut mot gärningsmannen. Om polismannen har siktat mindre bra så kan hullingarna 

träffa ansiktet och i värsta fall ögonen och ge upphov till skador. Dessa risker går att likna 

med användandet av tjänstevapnet där polismannen som skjuter mot någon måste veta vad 

som finns bakom denna person för att inte skada oskyldiga. Med elpistolen så löper vittnen 

runtikring inte lika stor risk att bli träffade på grund av elpistolens begränsade räckvidd. 

Dessutom beskjuts en person med elpistolen så går inte hullingarna igenom personen och 

träffar någon annan samt att lasersiktet på elpistolen gör det oerhört mycket enklare att träffa 

målet i en stressad situation i jämförelse med att sikta med andra riktmedel. Sen i slutändan 

finns resonemanget kring om det är bättre att slå sig lite från ett fall eller att få en kula genom 

kroppen. 

 

Under vintertid klär folk på sig mer och mer kläder, detta är också ett problem för elpistolen, 

kläderna som en person har på sig gör att den elektriska pulsen försvagas på grund av 

motståndet som kläderna utgör. Hullingarna kan båda fästa i kläderna och ändå fungera men 

dess effekt reduceras av kläderna som den skjutne personen har på sig. 

 

En annan negativ aspekt är att elpistolen kostar rätt mycket pengar. Grundutförandet av just 

modellen X-26 kostar cirka 9000kr. Att köpa till kameradelen skulle kosta cirka 4000kr extra 

samt en längre garanti på pistolen kostar cirka 2000kr. Så den slutgiltiga summan för vapnet 

landar på cirka 15 000kr. Det skulle kosta cirka 90miljoner att utrusta 4000-6000 poliser och 

då är inte kostnader för utbildning inräknat. 

 

Att det finns ett stort gap mellan de olika hjälpmedlen är alla inblandade medvetna om. Från 

att spraya någon person med pepparspray till att verka med sitt tjänstevapen mot samma 

person är två helt skilda beslut och upplevelser för den enskilda polismannen. Ena situationen 

med spray är vardag medan att skjuta verkanseld med tjänstevapnet är ytterst sällsynt i 

Sverige. 

Brukande av spray resulterar i svidande ögon i upp till två timmar för den utsatte, men är i 

övrigt helt ofarligt. Dessutom skall ett protokoll över brukandet fyllas i av polismannen. Att 

skjuta verkanseld med tjänstevapnet och därmed skada eller till och med ta livet av en person 
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får helt andra konsekvenser. För den avlidnes anhöriga men även för polismannen. Gränsen 

vid en våldsam situation är hårfin, där polismannen kan tvingas använda sitt tjänstevapen eller 

där det kan tänkas vara tillräckligt med pepparspray. Att gapet mellan svidande ögon och 

eventuellt behöva ta en annans människa liv är beslut som skall fattas på någon minut i bästa 

fall och sekunder i värsta. 

 

Det kan uppfattas som en självklarhet att gapet måste fyllas. Att det sedan finns en baksida 

med att det finns för många verktyg att jobba med skall självklart beaktas. Alvefuhr med sin 

grupp kikade på flera olika typer av hjälpmedel, elpistolen var ett av dom och distansbatong 

var ett annat. Distansbatongen är ett gasdrivet vapen som skickar iväg en gummiklädd 

projektil och har träffsäkerhet upp till 30 meter och har smärta som distraktionseffekt. På en 

”normal” människa får den önskad effekt men på en väl motiverad gärningsman som 

dessutom kan vara drogpåverkad minskar smärteffekten betydligt. Valet att jobba vidare med 

ett införande av elpistolen föll sig naturligt då den var liten och därmed enkel att bära med sig 

men även uppfyllde önskemålet med ett nytt verktyg, det vill säga att effektivt slå ut en 

gärningsman och samtidigt fylla gapet mellan pepparspray och tjänstevapnet.  

 

 

– Varför blev det aldrig något fältförsök med elpistolen i Sverige? 

 

Enligt uppgifter från Roger Alvefuhr projektledare för elpistolens införande på RPS, var det 

enbart det etiska rådet som gjorde så att det inte blev några fälttester ute på 

polismyndigheterna. Fälttester skulle påbörjas men det var då som RPS ansökte till regeringen 

om att få införa ett etiskt råd. Detta råd ansåg då att polisen hade svårt att motivera varför de 

ville att elpistolen skulle ingå i polisens utrustning, de menade att poliserna bara motiverade 

med att det kunde vara ”bra att ha” (Etiska rådet). Samtidigt som det velades på polismästare 

nivå angående behovet av elpistolen så tyckte det etiska rådet att polisen skulle ha en mer 

mjuk framtoning och jobba på ett högre kommunikativt förhållningssätt. Detta kan uppfattas 

som total oförmåga att förstå polisen i utsatta situationer. Att försöka prata tillrätta en påtänd 

knivbeväpnad angripare är oftast dömt att misslyckas. 

 

 

 

 



16 
 

Referenser 

 

Internetbaserade källor: 

 

http://www.amnestyusa.org Excessive and lethal force? Amnesty International's concerns 

about deaths and ill-treatment involving police use of Tasers. 

http://www.defendor.se  

http://www.polisen.se  

1 http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=9584412  

http://www.taser.com 

1 http://www.taser.com/products/law/Pages/TASERX26.aspx 

http://sv.wikipedia.org 

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elchockpistol  

 

Litterära källor: 

  
Etiska rådet (2005). Polisens våldsanvändning, överväganden vad gäller polisens tillgång till 
särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning. Stockholm, RPS 
 
RPS (2007). Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid 
våldsanvändning. Stockholm, RPS 
 
Sveriges rikes lag, Norstedts juridik 2006 
 
1 Polislagen 1984:387 
 
Polishögskolan (2006) , Utbildningsmaterial för användare av pepparspray/OC 
 
Muntliga källor: 
 
Alvefuhr Roger, ansvarig för polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning vid RPS. 
2008-04-18 
 
Mustian Scott, Vice ordförande Taser International USA. 2008-02-18 
 
Nilsson Ulf, Vice ordförande Defendor AB. 2008-02-18 

 
 
 
 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


