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Abstract 
 

I denna rapport vill jag försöka belysa de fördelar och eventuella nackdelar med den OC-

spray som svensk polis använder sig av. Tanken med den här rapporten är att man ska få reda 

på hur man gick till väga när man provade fram sprayen och på vilket sätt den är tänkt att 

hjälpa den enskilde polisen. En enkätundersökning har gjorts hos ordningspolisen i Linköping 

där en fingervisning ges om vad poliserna idag tycker om OC-sprayen. Jag har även 

genomfört kortare intervjuer med en OC-instruktör samt den ansvarige för rapporten 

Fältförsök OC (som även ligger till grund för större delen av mitt arbete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport nr. 486 
 

3 

Innehållsförteckning 
 

1.  Inledning 1 

 1.1  Bakgrund 1 

 1.2  Syfte 1 

 1.3  Frågeställningar 1 

 1.4  Avgränsningar 2 

 1.5  Tillvägagångssätt 2  

2  Teori 3  

 2.1  Innan fältförsöket 3 

 2.2  Fältförsöket 4 

 2.3  Ekonomi 4 

 2.4  Erfarenheter från fältförsöket 4 

 2.5  Ingripandevåld 5 

 2.6  Skador 5 

 2.7  Skador under utbildningen 5 

 2.8  Slutsatser Fältförsök OC 6 

 2.9  Resultat från Fältförsök OC 6 

3  Resultat 6  

 3.1  Enkät 6 

 3.2  Sammanställning av enkät 7 

 3.3  Kompletterande intervjuer 9 

 3.3.1  Intervju med OC-instruktör 9 

 3.3.2  Intervju med enkätdeltagare 11 

 3.3.3  Intervju med ansvarig för Fältförsök OC 12 

 3.4  Kritisk granskning 14 

 3.5  Resultatsammanfattning 14  

4  Slutsatser 15 

Referenser  15 

 Bilaga 1  16 

 
 
 



Rapport nr. 486 
 

1 

 

1. Inledning 
 

Amerikansk polis har använt pepparspray sedan 1977. Även finsk, holländsk och tysk polis 

använder det sedan länge1. 

OC är förkortning av det latinska namnet på växtsaft från paprikafrukten Oleoresin Capsicum, 

vilket också är en internationell benämning på pepparspray. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Då pepparspray använts av olika länders poliser under så pass lång tid började jag fundera på 

hur man kom fram till vilken sorts OC-spray som var lämplig för den svenska polisen. 

Då pepparsprayen är ett mycket effektivt hjälpmedel som används, som jag har förstått det, 

relativt ofta är det helt klart av intresse för egen del att ta reda på bakomliggande fakta kring 

detta hjälpmedel. Jag kommer inte att inrikta mig på verkningsgrader eller effekter av 

pepparspray, min fokus kommer istället att ligga på hur man gick till väga under försöken vid 

utredandet om OC-spray var något för svensk polis och hur de idag upplever själva 

handhavandet när OC-sprayen använts i tjänst under några år. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur man kom fram till att OC-spray var något för 

svensk polis samt belysa de fördelar och nackdelar som finns med pepparsprayen som 

används idag. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Jag kommer även att försöka sätta ihop en enkät som, förhoppningsvis, kommer att besvaras 

av poliser på myndigheter i Linköping. 

 

Frågor som berörs på enkäten kommer att vara t ex: 
                                                
1 http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=39937 
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• Känner du till några varianter på dagens OC-spray? 

• Hur många gånger har du använt OC-spray i tjänst? 

• Upplever du att hölstret till OC-sprayen sitter i vägen vid vissa tillfällen? 

 

En fullständig enkät kommer att utformas i samråd med handledaren. 

 

Jag kommer även att försöka få reda på vilka ekonomiska medel som avsattes för försöken 

med OC, vilka tekniska krav som fanns, hur framprovningen under försökstiden gick till, hur 

man tyckte att utfallet av denna var och vad det initiala syftet med att införa OC hos svensk 

polis var. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Även om jag helst skulle vilja vända mig till hela svenska polisen för att kunna få en mer 

sammantagen bild av hur oc-sprayen upplevs inser jag naturligtvis att detta inte är rimligt. 

Jag kommer istället att vända mig till den myndighet jag kommer att göra min aspirant vid. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Jag kommer att använda mig av de informationskällor jag kan hitta. 

För närvarande är det tidningsurklipp, Internet samt den person som ansvarade för 

utredningen av utformningen för den pepparspray som idag används av svensk polis. 

Jag kommer att försöka få låna denna utredning samt intervjua den aktuella personen. 

En enkät kommer också att göra och de sammanställda svaren kommer att meddelas i denna 

rapport. Jag kommer under tiden jag använder mig av dessa informationskällor kontinuerligt 

att fortsätta söka efter nya. Skulle sådana av intresse påträffas kommer dessa naturligtvis 

inkluderas i arbetet. Kortare intervjuer kommer även att hållas med några av deltagarna i 

enkätundersökningen samt med en riksintruktör i OC. 
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2. Teori 
 

Från hösten 2004 ingår pepparsprayen även i svensk polis utrustning. OC, eller ”pepparspray” 

som det kallas, är ett hjälpmedel som skall ses som ett komplement till den övriga 

polisutrustningen. Den ska inte ersätta vare sig batong eller tjänstevapen, utan kommer att ge 

polismannen ytterligare handlingsalternativ vid ingripanden på avstånd upp till 3 – 4 meter. 

Ett av syftena vid införandet av OC-spray till svensk polis var att minska risken för bestående 

skador/obehag i samband med polisingripanden, dels på gärningsmannen dels på polismannen 

samt tredje part. 

 

2.1 Innan fältförsöket 
 

Innan fältförsöket kunde inledas fördes flera diskussioner med organisationer som Amnesty 

International och Svenska Helsingforskommitén. Inledningsvis var tonen mycket hård mot 

Rikspolisstyrelsens förslag men mildrades avsevärt då intentionen blev klarlagd2. Trots 

massiv massmedial bevakning under fältförsöket framfördes ingen kritik från ovan nämnda 

organisationer.  

 

Utvecklingen av denna typ av hjälpmedel följer även FN’s intentioner. I dokumentet ”Basic 

Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials” framgår det 

tydligt att utvecklingen av polisens utrustning ska peka i en sådan riktning att behovet av att 

använda tjänstevapnet minskas3. 

 

Förutom den rent tekniska/operativa värderingen av OC behandlades den också av 

Delegationen för folkrättslig Granskning av Vapenprojekt. Denna delegation konstaterade i 

sitt beslut att användandet av OC ej stred mot folkrätten och gav med detta sitt klartecken med 

en erinran om att en rapport skulle ske till Delegationen ett år efter att OC tagits i bruk4. 

 

                                                
2 Rapport Fältförsök OC sid 4 
3 Rapport Fältförsök OC sid 4 
4 Rapport Fältförsök OC sid 4 
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2.2 Fältförsöket 
 

Fem polismyndigheter valdes ut att ingå i försöket. De om omfattades var Stockholms län, 

Norrbotten, Västra Götaland, Hallands län och Skåne. Under försöksperioden tillkom 

dessutom SÄPO (personskyddsroteln) och Västerbotten (Skellefteå). Totalt ingick ca 675 

poliser i fältförsöket5. 

 

Fältförsöket inleddes med att utbilda två huvudinstruktörer vid PHS Solna. Tanken när man 

valde ut dessa var att den ena instruktören skulle representera självskyddet och den andre 

vapentjänsten.Tillsammans med huvudinstruktörerna sattes nu ett utbildningsmaterial ihop 

och en utbildning planerades för instruktörerna på respektive ingående polismyndighet. Varje 

myndighet utsåg sedan själv sina instruktörer med tanken att få två representanter, en från 

självskyddet och en från vapentjänsten. Sjukvården informerades också om detta projekt via 

Giftinformationscentralen6. 

 

Sista veckan i augusti 2002 genomfördes sedan en fyra dagar lång instruktörsutbildning vid 

PHS i Solna. Denna utbildning genomfördes med mycket gott resultat och detta bekräftades 

av en på områden erfaren person från USA som närvarade. Efter att denna utbildning 

genomförts åkte instruktörerna hem till respektive myndighet för att börja utbilda användarna 

av OC-sprayen så snart som möjligt. 

 
 
 
 

2.3 Ekonomi 
 

För 2002 avsattes 800 000 kr och 215 000 för 2003. Detta skulle täcka utbildning av 

polismyndigheternas instruktörer, inköp av materiel och kostnader för uppföljningsmöten. 

När Rapporten om Fältförsök OC slutfördes hade 836 833 kr förbrukats. Det återstod dock 

kostnader för komplettering av befintlig utrustning och slutmöte med rapportskrivning. Dessa 

kostnader beräknades dock inte överskrida budgeten7. 

 
                                                
5 Rapport fältförsök OC sid 4 
6 Rapport fältförsök OC sid 5 
7 Rapport fältförsök OC sid 6 
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2.4 Erfarenheter från fältförsöket 
 

Rent allmänt kunde man säga att erfarenheten av användandet av OC var positivt för polisen. 

Möjligheten att ingripa i ett tidigare skede innan våldsnivån nått så högt att ett grövre våld 

måste användas sågs som något mycket positivt8. 

 

2.5 Ingripandevåld 
 

Tack vare OC-sprayen minskades våldsnivån drastiskt. Våldet från gärningsmännen trappades 

ned och behovet av att använda batong har minskat. Användandet av tjänstevapnet undveks 

sannolikt också i flera fall9. 

2.6 Skador 
 

Skaderisken minskade vid ingripanden som exempelvis isättning i fordon, under transport och 

i arrester. De flesta skador uppstår när poliser ingriper vid kortare avstånd och vid 

användandet av OC undviks ofta ett regelrätt handgemäng och polisen kan agera på avstånd. 

Under fältförsöket rapporterades inga OC-relaterade skador på gärningsman, polisman eller 

tredje part10. 

 

2.7 Skador under utbildningen 
 

Under fältförsökets inledande utbildning rapporterades det att tre poliser fick problem med 

ögonen efter exponeringsmomentet. Efter undersökning av ögonspecialister visade det sig att 

några skador ej uppkommit. Reaktionen som uppstod var helt normal efter att ögonen utsatts 

för retning och gick över av sig själv. 

 

Dåvarande chefläkaren för St Eriks Ögonsjukhus genomförde en bedömning av 

exponeringsmomentet och bedömde att ingen fara förelåg. Bedömningen som gjordes 

baserades på hur själva exponeringen gjordes samt innehållet i OC-sprayen11. 

                                                
8 Rapport Fältförsök OC sid 7 
9 Rapport Fältförsök OC sid 8 
10 Rapport Fältförsök OC sid 8 
11 Rapport Fältförsök OC sid 8 



Rapport nr. 486 
 

6 

 

2.8 Slutsatser av Fältförsök OC 
 

Polisingripandena blev säkrare och därmed upplevdes även en ökad trygghet. Sett från ett 

genusperspektiv ger OC främst kvinnliga poliser en möjlighet att möta det fysiska våldet på 

ett sådant sätt som minskar skillnaderna i fysisk kapacitet jämfört med en eventuell 

gärningsman. Tillgången till detta nya alternativa hjälpmedel upplevdes som 

stressreducerande och ledde i sin tur till mindre våld i ingripanden12. 

 

2.9 Resultat från fältförsök OC 
 

Projektet fann att: 

• Användandet av tjänstevapnet kunde undvikas i 17 fall 

• I två fall räddades självmordskandidater 

• Tryggheten för alla inblandade parter ökades 

• Arbetsmiljön för polispersonalen förbättrades 

• Våldet från gärningsmännen reducerades 

• Våldsanvändningen från polisen reducerades 

• Vårdnadskostnader minskade eller uteblev 

• Inga skadeståndsanspråk restes vid användandet av OC13 

 

3. Resultat 

 

3.1 Enkät 
För att få en någorlunda uppfattning om vad poliser i yttre tjänst (ordningen) tycker om den 

nuvarande OC-sprayen satte jag ihop en enkät som de anställda på myndigheten i Linköping 

fick besvara. Enkäten utformades på sådant sätt att det skulle vara lätt och gå fort för 

deltagaren att fylla i. 

                                                
12 Rapport Fältförsök OC sid 10 
 
13 Rapport Fältförsök OC sid 11 
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Jag gav alltså inte utrymme för speciellt mycket fritext då jag antog att detta skulle leda till att 

färre skulle välja att deltaga i undersökningen även om jag skulle få mer uttömmande svar. 

 

3.2 Sammanställning av enkät 
 

Jag kommer nu att gå igenom varje enskild fråga på enkäten och redovisa svaren. 

Då det på enkäten utlovades total anonymitet kommer redovisningen av svaren ske genom att 

jag påvisar den generella uppfattningen angående OC-sprayen. 

 

Jag lämnade 60 enkäter och fick 42 av dessa besvarade. 

Nio stycken besvarades av kvinnor och återstående 33 var av män. 

 

Fråga 1-2. Ålder 

 

Män:  25-29 år 8st 

  30-34 år 20st 

  35+        5st 

 

Kvinnor : 25-29 år 4st 

  30-34 år 2st 

  35+        3st 

 

Fråga 3. Antal år i tjänst 

 

Män  3 mån – 29 år 

 

Kvinnor 3 mån – 6 år 

 

 

 

 

Fråga 4. Hur många gånger har du använt OC-spray i tjänst? 
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Här visade det sig att hela 57% av de som svarade på enkäten aldrig hade använt OC-sprayen 

skarpt under tjänstgöring. Procentuellt sett låg en klar majoritet av användandet hos de 

manliga poliserna. 

 

Fråga 5a. Handhavandet med utrustningen fungerar oftast problemfritt 

 

På det stora hela verkar det som att det finns mer att önska angående handhavandet med 

utrustningen då det totala medelvärdet ligger mellan tre till fyra på denna fråga. Det var 

endast sju stycken av de 42 svarande som ansåg att utrustningen fungerade helt problemfritt. 

Tilläggas ska dock att det bara var en deltagande som graderade svaret på frågan lägre än tre. 

 

Fråga 5b. Jag upplever att OC-sprayen kan vara i vägen på bältet 

 

Här verkar de flesta vara helt överens om att behållaren och hölstret inte alls är i vägen. 

Endast sex svarande som upplevde OC-sprayen som ett problem. 

Det totala medelvärdet på denna fråga ligger väldigt nära ett vilket betyder att svarande inte 

alls instämmer med ovan ställa påstående. 

Av de som upplevde att sprayen var i vägen låg medeltalet på ca fyra. 

Procentuellt sett upplevde de kvinnliga deltagarna av enkäten oftare att OC-sprayen kunde 

vara i vägen. 

 

Fråga 5c. Jag upplever att uniformshandskarna kan vara ett problem vid handhavandet av 

OC-sprayen 

 

Här upplever hela 95% att uniformshandskarna kan ställa till problem vid användandet. 

Endast tre av de svarande har angett att det fungerar helt problemfritt. 

Medeltalet ligger relativt högt på denna fråga och landar mellan tre till fyra. 

Här är det inte någon större skillnad mellan kvinnor och män. Det verkar finnas en generell 

uppfattning om att uniformshandskarna inte fungerar helt tillfredsställande vid användandet 

av sprayen. 

 

Fråga 5d. Jag upplever att det kan vara svårt att få upp behållaren vid akuta situationer 
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Deltagarna av enkäten redovisar även här att detta kan vara ett visst problem då medelvärdet 

av svaren ligger strax under tre. Fem stycken av de deltagande anger att det inte är något 

problem alls medan fyra stycken graderar svaret till en fyra. 

Ingen anmärkningsvärd skillnad finns här mellan kvinnor och män. 

 

Fråga 6. Känner du till några andra modeller av OC-sprayen och dess hölster? 

 

Endast 11% av de tillfrågade hade hört talas om andra modeller. 

 

Fråga 7. Har du egna kommentarer/önskemål om OC-sprayen och dess hölster (t ex 

utformning, storlek)? 

 

Då detta var en fråga som krävde en del fritext hade jag inga större förväntningar på en hög 

svarsfrekvens på just denna, och så var även fallet. 

Det kom dock några önskemål om ett mindre och smidigare hölster, att det skulle finnas 

någon form av säkerhetslina mellan behållare/hölster om man skulle tappa sprayen när man 

plockar upp den. 

På det stora hela verkar dock ordningen i Linköping vara nöjd med sprayens nuvarande 

utformning och dess tillhörande hölster. 

 

3.3 Kompletterande intervjuer 
 

Efter enkätens sammanställning dök det upp nya frågor. Därför bestämde jag mig för att hålla 

kompletterande intervjuer med enkätdeltagare, Roger Alvefuhr (projektledare Fältförsök OC) 

och Per Fherm (riksintruktör OC) 

 

3.3.1 Intervju med OC-instruktör 
 

Per Fherm är OC-instruktör i Skellefteå och svarade enligt följande på de frågor jag hade att 

ställa: 

 

Känner du till några andra varianter av OC-sprayen? 
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Det finns en annan variant av SABRE som svensk polis idag använder och den kallas MK3. 

Den enda egentliga skillnaden som samtidigt är ganska väsentlig är att man med SABRE får 

träffbilden indikerad med hjälp av ett färgämne i vätskan.  

    

 
På bilden visas exempel på hur en träffbild av OC-spray kan se ut 

 

Vad anser du vara bra/dåligt med OC-sprayen 

 

Det som är bra är att man har ett mellanläge mellan batong och tjänstevapnet. Grövre våld kan 

på sådant sätt förhindras och det gör miljön säkrare för både polis och eventuell gärningsman. 

Det som är negativt är att poliser ibland tenderar att sätta lite för stor tilltro till OC-sprayen 

och blir överraskade när ingen verkan uppstår, t ex vid ingripanden mot drogpåverkade 

personer. 

 

En del poliser upplever att det är svårt att få upp burken ur hölstret, vad beror detta på? 

 

Hölstret är från början relativt stelt, men det går att avhjälpa med lite ”motion”, d v s genom 

att öppna och stänga det ett antal gånger så att det mjuknar lite. 

 

Vart anser du att bästa placeringen för hölstret är? 
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Hölstret och behållaren bör placeras centralt  så att OC-sprayen blir tillgänglig för båda 

händerna. 

 

Flera av enkäterna jag har fått tillbaka indikerar att uniformshandskarna kan vara ett 

problem vid användandet av OC-sprayen, är detta något du känner till? 

 

Det som kan uppstå med handskar rör främst vinterhandskarna enligt Per. Problemet brukar 

helt enkelt ligga i att kunna få tummen på avtryckaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Avtryckarens placering på OC-behållaren 

 

 

 

 

3.3.2 Intervjuer med enkätdeltagare 
 

Då anonymitet utlovades på enkäten kan jag inte hänvisa till några namn på de personer som 

svarade på frågorna. Jag har här istället gjort en sammanfattning om vad tio personer ur 

Linköpings ordningspolis tyckte. 

 

Handhavandeproblemen som verkar finnas tycks främst bero främst på uniformshandskarna. 

En viss svårighet att fälla upp luckan och få tummen på avtryckaren har upplevts av flertalet 

av de tillfrågade. Detta är också något som en instruktör jag pratat med är medveten om. 

En av de tillfrågade upplevde att bilbältet ibland kunde fastna i hölstret till behållaren men att 
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detta inte ansågs vara ett stort problem då det snabbt kunde avhjälpas. Ett önskemål om ett 

effektivare saneringsmedel som kunde användas vid sekundärkontaminering uttalades också 

under en av intervjuerna. 

 

På det stora hela är dock de tillfrågade mycket nöjda med OC-sprayen som används idag och 

har ingen önskan om att ändra på den befintliga modellen. Den upplevs som väldigt driftsäker 

och har, som jag har förstått det, aldrig krånglat rent mekaniskt vid användandet. 

 

3.3.3 Intervju med Roger Alvefuhr 
 

Roger Alvefuhr var den person som var projektledare för Fältförsök OC. 

 

Varför valdes just SABRE? 

 

En upphandling skedde under strikta regler och det gavs ej utrymme för egen tolkning. 

SABRE hade helt enkelt bäst testvärden och vad dessutom mycket bra ur ekonomisk 

synvinkel. 

 

I rapporten talas det om en snodd till OC-hölstret, vad var detta? 

 

Från början användes ett så kallat Peter Jones – hölster för att undvika att man skulle tappa 

behållare. Man förstod dock redan från början att detta hölster inte skulle fungera 

tillfredsställande och därför ersattes det med det som används idag. Risken för att snodden för 

säkring av OC-behållaren skulle trassla in sig i tjänstevapnet vid växling mellan 

OC/tjänstevapen ansågs för stor. 
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Peter Jones – hölster på bälte 

 

 
 

Peter Jones – hölster med hållare urkopplad respektive kopplad 

 

En våtservett omnämns vid sanering under fältförsöken, vad hände med denna? 

 

Våtservetten finns eventuellt kvar i vissa förråd men är ingenting som anses vara nödvändigt 

idag. 

 

I min enkät nämndes ett önskemål om någon form av saneringsvätska för de poliser som blivit 

kontaminerade. Är detta något som är under övervägande? 
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Någon saneringsvätska är inte aktuell för svensk polis i dagsläget. Ofta är de kemiska 

produkter som finns missvisande. Initialskedet i saneringsprocessen består av frisk luft och 

sedan vatten för att skölja ögonen. Detta är också vad som enligt erfarenhet fungerar bäst. 

 
Vatten och frisk luft fungerar bäst! 

 

3.4 Kritisk granskning 

Vid skrivandet av denna rapport hade det helt klart vart önskvärt om jag hade haft möjlighet 

till en mer omfattande undersökning. Visserligen var svarsfrekvensen relativt bra på den enkät 

jag skickade ut, men i det stora hela så blir det bara en liten fingervisning. Ett annat problem 

vid redovisningen av enkäterna var att endast 43% av de tillfrågade hade använt OC-sprayen i 

tjänst. Vidare indikerar enkäten att flertalet upplever, eller har upplevt vissa problem vid 

handhavandet. Detta var dock inget som någon hade problem med under intervjuerna. När 

dessa hölls fick jag istället intrycket av att OC-sprayen i stort sett är bra som den är. 

 

3.5 Resultatsammanfattning 

 

Att polisen idag anser OC-sprayen vara ett näst intill oumbärligt hjälpmedel råder ingen 

tvekan om. Utrustningen fungerar problemfritt och de gånger brister finns beror det, enligt 

enkätens utslag på handhavandet. Människoliv sparas, våldsanvändning minskar och 

stressnivån samt arbetssituationen för dagens poliser har tack vare detta hjälpmedel 

förbättrats. Som även framgår i rapporten finns ett genusperspektiv i användandet av detta 

hjälpmedel. Den fysiska styrkan blir i och med detta inte heller lika avgörande längre. 
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4. Slutsatser 

 

Vid inledningen av detta arbete förväntade jag mig att kunna hitta några brister på 

utrustningen, men allt eftersom jag läste utredningen och talade med poliser som använt OC-

sprayen i tjänst började jag inse att så kanske inte var fallet. RPS verkar här ha implementerat 

en produkt som funktionsmässigt är de flesta till freds. Något som jag kan tycka är lite 

märkligt är dock problemet med vinterhandskarna. Borde inte ett sådant problem kunnat 

förutsetts? Vi lever och arbetar trots allt i Sverige och åtminstone 35 – 40% av året kräver 

klimatet att man har något varmare på händerna. Detta har dock aldrig förts fram till någon 

högre instans, så någon åtgärd har heller aldrig kunnat vidtagits mot problemet. Man får helt 

enkelt lösa situationen genom att kasta handsken som det ser ut nu. Detta problemet är det 

enda jag anser vara värt att ta någon notis om idag som man inte kan påverka själv. 

Handhavandet handlar ju trots allt om träning på eget ansvar. Så istället för att sitta och 

konstruera problem som inte finns så får jag helt enkelt gratulera RPS, för att ha 

implementerat ett sådant bra hjälpmedel, och polisen i övrigt som har tillgång till OC-sprayen. 
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Enkät angående handhavande med Oc-spray 
 
Jag heter Marcus Kjettselberg och går på polishögskolan i Umeå. 
Vi har fått i uppdrag att göra en rapport om valfritt ämne och jag har då valt handhavandet av Oc-sprayen. Jag har valt ordningsenheten i 
Linköping som undersökningsplats p g a att jag kommer att göra min aspirant här. Det är mycket viktigt för mig att så många som möjligt 
svarar på denna enkät då den kommer att ligga som grund för min rapport. Vid eventuella frågor nås jag på 073-626 64 00. 
 
 
Sätt kryss i den ring som  bäst passar för ditt svar! 
 
 
1. Ålder ……… 
 
 
2. Kön O Man O Kvinna 
 
 
3. Antal år i tjänst ……… 
 
 
4. Hur många gånger har du använt Oc-spray i tjänst? ………… 
 
 
Följande frågor graderas 1-5, där ett innebär att du inte instämmer och fem att du instämmer helt 
 
5a. Handhavandet med utrustningen fungerar oftast problemfritt 
     1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 
 
 b.  Jag upplever att Oc-sprayen kan vara i vägen på bältet 
   1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 
 
 c.  Jag upplever att uniformshandskarna kan vara ett problem vid handhavandet av Oc-sprayen 
   1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 
 
d.  Jag upplever att det kan vara svårt att få upp behållaren ur hölstret vi akuta situationer 
      1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 
 
 
6. Känner du till andra modeller av Oc-sprayen och dess hölster? 
  O Ja O Nej 
 
 Kommentar: …………………………………………………………………… 
      
     …………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………… 
 
 
7. Har du egna kommentarer/önskemål om Oc-sprayen och dess hölster (t ex utformning, storlek)? 
 
            …………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………… 
 
Kortare intervjuer kommer eventuellt att hållas som uppföljning av den här enkäten, skulle Du kunna tänka dig 
att ställa upp på en sådan vore jag tacksam om du uppgav ditt namn nedan så jag kan kontakta Dig via GW. 
Alla svar kommer att redovisas anonymt och jag är den ende som kommer att titta på de ifyllda enkäterna. 
 
 


