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Abstract 

Forskning visar att svensk polis skjuter mycket sällan med stöd av sin laga 

befogenhet. Istället tvingas polismännen skjuta när ingripandesituationen har 

utvecklats till en nödvärnssituation. I en sådan situation befinner sig polismannen 

under påverkan av allvarlig stress varvid dennes psykiska, mentala och 

känslomässiga förmåga kan vara kraftigt begränsad. Ökar polisens medvetenhet om 

sina möjligheter att bruka sitt vapen i ett tidigare skede med stöd av laga befogenhet 

kan dödsskjutningar undvikas. Regler om den svenska polisens 

skjutvapenanvändning i laga befogenhet finns angiven i SkjutK 2 §. Paragrafen tar 

sikte på de fall då polismannen utan att nödvärn/nöd föreligger själv kan besluta om 

ett ingripande med sitt skjutvapen. Det finns tre fall då en legal vapenanvändning 

kan tillämpas i enlighet med SkjutK 2 §. Vi har valt att kalla dessa för 

gripandefallet, rymningsfallet och omhändertagandefallet. De första två fallen avser 

situationen då någon ska frihetsberövas för någon av de 27 brott som paragrafen 

omfattar eller rymmer från ett sådant frihetsberövande. Även försök och 

förberedelse till dessa brott kan möjliggöra polisens vapenbruk. Det tredje fallet; 

omhändertagandefallet avser en situation då någon som omhändertagits eller skall 

omhändertas, visar sig vara psykiskt störd eller inneha ett vapen. Genom att i detalj 

förklara rekvisitens innebörd också med hjälp av schematiska bilder underlättas 

tolkningen av de svårtolkade och något föråldrade bestämmelserna.
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1 � � Inledning 

Poliser i yttre tjänst ställs varje dag inför svåra situationer där snabba och korrekta 

beslut krävs. Ibland är situationerna sådana att väl genomtänkta motåtgärder kan 

innebära skillnad mellan liv och död. Ett mycket målande exempel på en sådan 

situation är då polismannen tvingas, alternativt väljer att, bruka sitt tjänstevapen mot 

någon annan människa.  

Under en observerad period på drygt tio år i svensk polishistoria så dokumenterades 

över 400 fall där polisen under tjänsteutövning avlossat skott med sin tjänstepistol. 

Historiskt sett har den svenska polisens skottlossning skadat i genomsnitt drygt sju 

personer per år. I genomsnitt dör knappt en person per år till följd av svenska 

polisens skjutvapenanvändning.(Knutsson, 2002, s 4)  

I åtta av tio fall, där tjänstevapnet brukats, så har detta skett i en nödvärnssituation 

(Knutsson, 2002, s 5). En nödvärnssituation innebär typiskt sett att den utsatte 

upplever påtaglig stress, ofta på grund av ett överhängande brottsligt angrepp på 

dennes person. I sådana situationer, under påverkan av allvarlig stress, är 

polismannens psykiska, mentala och känslomässiga förmåga kraftigt begränsad 

varpå felaktiga beslut lätt kan fattas (Nationell bastaktik, 2002, s 28-33). Beslut 

som, i värsta fall, skulle kunna få ödesdigra konsekvenser.  

Såväl amerikansk som nordisk forskning på området visar att tydliga regler kring 

vapenanvändningen är starkt kopplat till ett minskat antal dödsfall relaterat till då 

polisen genom verkanseld brukat sitt tjänstevapen. (Knutsson, 2005, s 120) Detta 

innebär att antalet dödsskjutningar i Sverige skulle kunna minska ifall polismän i 

större utsträckning nyttjade rättigheten, och möjligheten, att använda sitt 

tjänstevapen med stöd av bestämmelserna i andra paragrafen ur 1969 års kungörelse 

(SFS 1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten (SkjutK). 

 I ovan nämnd litteratur och artiklar påvisas även de uppenbara svårigheterna att på 

ett fullgott sätt tolka denna svårlästa och ogenomtänkta kungörelse (Norée, 

Tidningen Svensk Polis). Sådana tolkningssvårigheter medför naturliga problem då 

en enskild polisman ämnar applicera lagen i dennes yrkesutövning för att på så sätt 

kunna undvika en eventuell nödvärnssituation med dödsskjutning som följd. En del 
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av den svenska lagstiftningen i form av SkjutK, som i en rapport av Johannes 

Knutsson beskrivs som svårtolkad, gör att den svenska polisen procentuellt sett 

oftare skjuter i nöd eller nödvärn, sett till de övriga länderna i norden. Då denna 

omständighet föreligger ökar risken för dödsskjutningar, då polismannens kontroll i 

situationen är begränsad. (Knutsson, 2005, s 157) 

1.1 Syfte 

Rapporten syftar till att förklara och tydliggöra den lagstiftning som berör svenska 

polisens skjutvapenanvändning i situationer där brottsbalkens (1962:700) (BrB) 

nödvärnsbestämmelser inte föreligger. Därmed ämnar rapporten att klargöra de 

juridiska förutsättningarna som krävs för ett sådant användande.  

Mot bakgrund av tidigare nämnda syften skulle rapporten i förlängningen kunna 

leda till att den svenska polisen nyttjar bestämmelserna i SkjutK med större trygghet 

tack vare ökad förståelse. 

1.2 Frågeställningar 

Vilka objektiva och subjektiva rekvisit skall föreligga för att den enskilde 

polismannen skall få använda sitt tjänstevapen i en icke nödvärnsbetingad situation? 

1.3 Avgränsningar 

Föreliggande studie begränsar sig till att enbart belysa de juridiska aspekterna kring 

polisens vapenanvändning, således är syftet inte att på något sätt föreslå 

förändringar eller förbättringar gentemot den befintliga lagstiftningen. Därutöver 

kommer avgränsningarna att utesluta de i svensk lag stadgade bestämmelserna om 

ansvarfrihet, genom nödvärn, nöd samt excess enligt BrB 24 kap. Inga jämförelser 

kommer att göras mot andra länders lagstiftning. 

Med utgångspunkt från det juridiska fokus som aktualiseras i rapporten, bortses här 

helt ifrån de psykologiska och känslomässiga faktorerna som starkt förknippas med 

brukande av skjutvapen i polistjänsten.  

1.4 Tillvägagångssätt 

Eftersom rapportens syfte är att skapa en djupare förståelse för den lagstiftning som 
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styr svenska polisen skjutvapenanvändning, i situationer där bestämmelser om 

nödvärn inte gör sig gällande, så kommer rapporten främst att presentera en 

detaljerad sammanställning av juridiskt material på området. Det studerade 

materialet omfattar lagtext, domstolspraxis, föreskrifter och allmänna råd samt 

juridiska skrifter såsom böcker och rapporter.  

2 � � Teori 

SkjutK 2 § reglerar polisers rätt att skjuta i fall av laga befogenhet. Denna laga 

befogenhet ger en polisman rätt att skjuta, om ett omedelbart ingripande är 

nödvändigt, i tre särskilda fall. Dessa tre fall kommer i rapporten att benämnas 

gripandefallet, rymningsfallet och omhändertagandefallet. 

 

2.1 Gripandefallet 

I detta fall ger skjutkungörelsen en polisman rätt att skjuta för att gripa den som på 

sannolika skäl är misstänkt för något av vissa särskilt angivna brott eller för försök 

eller straffbar förberedelse till samma brott. 

Gripa den som på sannolika 
skäl är misstänkt för… 

…försök eller 
straffbar 
förberedelse till… 

…brott 

Hindra någon från att rymma eller för att gripa 
någon som har rymt… 

…om han är 
häktad, anhållen 
eller gripen för… 
 

…om han är dömd 
till fängelse och 
intagen i anstalt för… 

Omhänderta en person som på grund av… 

…allvarlig 
psykisk 
störning… 

…innehav av 
vapen som kan 
befaras bli 
missbrukat… 

…annan 
anledning… 

…uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa 

Varningsskott Verkanseld 

Omedelbart ingripande nödvändigt 
 

”Gripandefallet” ”Rymningsfallet” ”Omhändertagandefallet” 
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2.1.1 Att gripa 

Som polisman finns det flera sätt att inskränka en persons frihet och de olika 

tvångsmedlen aktualiseras då vissa specifika förutsättningar föreligger. I de fall då 

den enskilda polisen fattar beslut om att frihetsberöva en person i samband med ett 

brott hänvisas detta agerande till reglerna om ett gripande i rättegångsbalken 

(1942:740) (RB) 24 kap. 7 § första stycket. Med gripande förstås ett kortvarigt och 

provisoriskt frihetsberövande i väntan på ett beslut om anhållande eller häktande 

från åklagarens respektive tingsrättens sida, men även då beslut om ett anhållande 

och häktande i den misstänkte personens frånvaro verkställs kan detta tvångsmedel 

brukas. Vidare krävs det att det rör sig om brådskande fall då ett beslut från högre 

instans inte kunnat inhämtas. Av lagtexten i RB 24:7 framgår att gripandet, som i 

sin tur, hänvisar till anhållande och häktning i samma kapitel är av fakultativ 

karaktär, dvs. inte tvingande. I lagtexten uttrycks detta som att polisen får gripa. 

Däremot måste något av häktningsskälen föreligga om 

gripande/anhållande/häktning ska kunna ske. (Fitger, 2002, s 24:31) I aktuellt 

lagrum finns även bestämmelser kring begreppet envarsgripande, ett tvångsmedel 

som inte omfattas av skjutkungörelsen. Denna slutsats följer av att kungörelsen 

stadgar att det måste vara en polisman som griper den skäligen misstänkta personen 

med hjälp utav sitt tjänstevapen.(Fitger, 2002, s 24:32). Envarsgripande avser det 

frihetsberövande tvångsmedel som kan brukas av envar, alltså allmänheten, och 

således bör inte en polisman fall in under begreppet (Bring, 2007, s 340). 

Gripa den som… 

 
…försök till…  

…brott 

…på sannolika skäl är misstänkt för… 

…straffbar 
förberedelse 

till… 
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2.1.2 Sannolika skäl misstänkt 

I svensk straffprocess tillämpas olika grader av misstankar. Efter att personen 

bedömts som misstänkt till en viss grad kan polis eller åklagare med tvångsmedel 

ingripa mot denne. I RB:s bestämmelser beträffande tillämpningen av just begreppet 

sannolika skäl krävs det att det föreligger en hög misstankegrad mot en specifik 

individ kopplat till ett specifikt brott. Vidare räcker det alltså inte att en hög 

ursprungssannolikhet gentemot individen infunnit sig, utan att misstanken efter en 

objektiv bedömning styrks av omständigheterna i det enskilda fallet. (Bring, 2007, 

s158-163) Trots att tämligen kraftiga och frihetsinskränkande tvångsmedel, som 

bland annat häktande, kan tillämpas mot den som når upp till denna misstanke 

behöver omständigheterna inte vara åtalsgrundande.  

Bedömningen grundar sig i regel på en komplex kombination av bevis, indicier och 

motfakta i det enskilda fallet, en enklare form av schablonartad bedömning bör 

därför inte tillämpas då detta kan få långtgående konsekvenser för den enskilde 

individen ifråga. Erkännanden, tillsammans med trovärdiga vittnesmål, teknisk 

bevisning och fotodokumentation kan utgöra en sådan kombination av 

omständigheter som leder till att en person bedöms som på sannolika skäl misstänkt 

för ett brott.(Bring, 2007, s 160-161) 

Vidare har det inte klargjorts vilka särskilda kriterier som skall föreligga vid ett 

brott, för att en viss misstanke skall bli aktuell. Alltså kan misstankegraden bedömas 

utifrån tämligen olika kriterier beroende på vilket brott som är aktuellt. (Bring, 

2007, s 159-160) 

Med detta i åtanke kan det vara nog så problematiskt för polisen på plats 

att avgöra om en misstänkt person är på sannolika skäl misstänkt för ett 

brott som kan aktualisera legal skjutning. För polisen att kunna göra den 

bedömning torde krävas att polisen själv är vittne till det inträffade 

eller att det finns så klara och tillförlitliga vittnesuppgifter som 

binder den för ingripande aktuella personen till ett för detta ändamål 

relevant brott. 



Rapport nr. 496 

 6 

2008-05-05 

2.1.3 Försök och straffbar förberedelse 

För att en person som påbörjat utförandet av ett brott skall kunna misstänkas för 

försök krävs det att flera omständigheter föreligger. De kriminella handlingarna som 

personen företagit skall i lagstiftningen vara straffbara redan på försöksstadiet, 

vilket föranleder att en individuell granskning i praktiken måste genomföras för 

varje brott. Vidare skall alltså försök till ett visst brott anges som straffbara i en 

paragraf i det specifika kapitel som omfattar bestämmelserna. (Holmqvist, 2007, s 

23:4) Försök kan aktualiseras då personen som påbörjat utförandet antingen själv 

drar sig tillbaka, utan påverkan från yttre faktorer, eller på grund av att denne blir 

exempelvis påkommen under genomförandet av den straffbara handlingen.  

De straffrättsliga bestämmelser som aktualiserar begreppet försök anges i BrB 23 

kap. 1 §. Definitionen kräver det enligt detta lagrum att det antingen föreligger fara 

för att brottet skall nå sin fullbordanspunkt, eller att det endast på grund av tillfälliga 

omständigheter inte gör det. (Holmqvist, 2007, s 23:5) Det bör nämnas att en 

bedömning av sådan karaktär bäst görs i efterhand då den baseras på samtliga fakta i 

ärendet (Holmqvist, 2007, s 23:13).  

I BrB 23 kap. 2 § anges vilka generella rekvisit som krävs för att förberedelse skall 

vara straffbart. På samma sätt som i tidigare resonemang kring försök så krävs det 

att handlingarna personen företagit är straffbara på förberedelsestadiet och då finns 

angivna i en av det aktuella kapitlets paragrafer (Holmqvist, 2007, s 23:21). I 

huvudsak krävs det antingen att någon form av kontakt med ekonomiska medel 

skett, såsom betalning för ett brott, eller för att täcka utgifter som igenom de 

straffbara handlingarna aktualiserats (Holmqvist, 2007, s 23:23-24). De andra fallen 

av förberedelse blir aktuella då någon tagit befattning med någon som är ägnat att 

amvändas vid brott. Föremålet i detta fall skall verka för att brottet kan genomföras, 

vidare kan det exempelvis vara fråga om ett vapen, brytverktyg eller sprängämnen 

(Holmqvist, 2007, s 23:24-25) 

Begreppet befattning anges i bestämmelsen och omfattar en mängd olika saker, 

såsom att personen tillverkar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller 

tar annan liknande befattning med det aktuella föremålet.  

Vidare krävs det att det subjektiva rekvisitet omfattas av uppsåt att antingen främja 
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eller utföra den brottsliga handling som senare kan nå sin fullbordanspunkt för att 

straffbarhet skall bli aktuell (Holmqvist, 2007, s 23:28) 

Med hänvisning till rapportens huvudsakliga ämnesval är det viktigt klargöra att det 

kan innebära svårigheter gällande tolkningen av ett brott och dess rekvisit beroende 

på när polisen kommer i direktkontakt med den misstänkta personen i samband med 

brottet. Svårigheter att som första polis på plats kunna urskilja ett brott, dess förlopp 

och respektive misstankegrad blir extra viktigt då det sätts i samband med 

skjutvapenanvändningen av flera anledningar.  Eftersom att det krävs att personen 

som polisen skall verka emot är på sannolika skäl misstänkt för ett brott spelar 

ingripandemiljön och tidpunkten stor roll.  

För att konkretisera anges ett konstruerat fall. Den polis som exempelvis anländer 

till ett misstänkt bankrån och med sitt vapen avlossar verkanseld mot en av 

förövarna i tron om att förutsättningarna för rån föreligger måste verkligen, enligt 

bestämmelserna i förvarande paragraf, vara säker på att någon form av våld eller hot 

förekommit som lett till en förmögenhetsöverföring (Holmqvist, 2007, s 8:42-47). 

Skulle så inte vara fallet kan bedömningen göras att polisen på felaktiga grunder 

brukat sitt tjänstevapen. Om personen som misstanken riktade sig emot däremot, 

genom polisen ankomst, blivit tvingad att tillbakaträda kan försök till rån, enligt 

bestämmelserna i BrB 8:5, 8:12 och 23:1 §§ bli aktuella varpå polisens 

vapenanvändning kan anses som legal. 

2.1.4 Brott 

För att kunna nyttja rätten till laga befogenhetsskjutning i samband med gripande, 

enligt SkjutK 2 §, så uppställs kravet om att den som skall gripas måste vara på 

sannolika skäl misstänkt för något av brotten mord, dråp, grov misshandel eller 

människorov, våldtäkt, grov våldtäkt, rån eller grovt rån, mordbrand, grov 

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

luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta, uppror eller 

väpnat hot mot laglig ordning, högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri 

eller landsförräderi, grovt narkotikabrott. 
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Emellertid kräver inte SkjutK att brotten är fullbordade utan rekvisitet uppfylls 

redan vid sannolik misstanke om försök eller straffbar förberedelse till ovan 

uppräknade brott. 

2.2 Rymningsfallet 

Detta fall ger en polisman rätt att skjuta för att hindra någon från att rymma eller för 

att gripa någon som har rymt, om han eller hon har berövats friheten för något av de 

brott som anges ovan under 2.1.4. 

 

2.2.1 Rymingssituationen 

Att rymma avser att en person, som är intagen på anstalt, försöker avvika ifrån den 

plats eller den person som håller denne under uppsikt. Därutöver avses även fall då 

en person som på annat sätt berövats friheten (avser här häktad, anhållen, gripen) 

försöker undkomma. Detta fall skiljer sig från gripandefallet på så vis att den, för 

ingripandet, aktuella personen redan varit föremål för ett frihetsberövande. Gällande 

själva rymningen är den inte, i straffrättslig mening, en kriminell handling, förutsatt 

att personen som försöker rymma ej begår kriminaliserade gärningar. Exempel på 

ett sådant fall kan vara då en häktad person med våld eller hot om våld tvingar 

häktespersonal att öppna en dörr, i syfte att avvika från platsen.  

Med begreppet att hindra den som rymmer avses endast ett agerande under den tid 

rymningen pågår. Om en rymning nått sin fullbordanspunkt är ett hindrande enligt 

förevarande stycke inte längre aktuellt, och istället aktualiseras reglerna om 

gripande då en förrymd person på nytt berövas friheten. Det definieras inte tydligare 

vad som anses vara en fullbordanspunkt utan rimligtvis borde omständigheter i det 

enskilda fallet ligga till grund för bedömning i fråga. Ytterligare en skillnad mellan 

en pågående rymning och en fullbordad rymning åskådliggörs genom 

bestämmelserna om rätten till våldsanvändning i BrB 24 kap. 2 § respektive 

Hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han är… 

…gripen… …anhållen… …häktad… …dömd till fängelse och intagen i anstalt… 

 

…för brott (som anges under 2.1.4) 
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polislagen (1984:387) (PL) 10 § 2 p. Här fastställs att rätten till våldsanvändning 

under en pågående rymning baseras på lagrummet i BrB för att sedan övergå till 

bestämmelserna i PL. 

2.2.2 Rymma från gripande, anhållande eller häktning 

Att rymma ses vanligast som en handling då någon avviker, eller försöker avvika 

från en anstalt. I praktiken räcker det dock med att en person har berövats friheten 

för att rymingsfallet skall träda ikraft. Således kan definitionen av då någon avviker 

bli aktuell även då exempelvis en person endast tillfälligt berövats friheten genom 

ett gripande enligt RB 24 kap. 7 §. Det föreligger även en mängd andra fall då en 

person kan anses som frihetsberövad, bland annat genom ett omhändertagande av 

polismyndigheten. Dock är det endast situationer, inklusive fallet då en person 

intagits i kriminalvårdsanstalt, då en person gripits, anhållits eller häktats som 

bestämmelserna i SkjutK 2 § tar sikte på. De olika tvångsmedlen som presenterats i 

förevarande stycke är av olika karaktärer och därav kan en rymning skilja sig 

avsevärt åt beroende på vilket skede rättsprocessen är i. (Norée, 2000, s 164) 

Som polisman finns det flera sätt att inskränka en persons frihet och de olika 

tvångsmedlen aktualiseras då vissa specifika förutsättningar föreligger. I de fall då 

den enskilda polisen fattar beslut om att frihetsberöva en person i samband med ett 

brott hänvisas detta agerande till reglerna om ett gripande i RB. Gripandet 

kännetecknas av att personens rörelsefrihet kraftigt inskränks, dock innefattas inte 

gripandet av att personen att tas i förvar. Istället kan ett frihetsberövande begränsas 

till att personen hålls fast, beläggs med handbojor, eller fraktas med polisbil till 

arresten. (Norée, 2000, s 148-149) Med gripande förstås alltså ett kortvarigt och 

provisoriskt frihetsberövande fram tills dess att prövning skett av förman eller 

motsvarande (Norée, 2000, s 147). Vidare är risken att en person påbörjar en 

rymning som störst i den inledande fasen av rättsapparaten, innan frihetsberövandet 

innefattar ytterligare säkerhetsåtgärder. 

Ett anhållande är av något allvarligare slag än gripande, med tanke på karaktären 

och varaktigheten i frihetsberövandet. Beslutet, som endast kan fattas åklagare i 

ärendet, tas i de fall då en person på objektiva grunder funnits på sannolika skäl 

misstänkt för ett brott. Här anses ett anhållande, på samma sätt som ett gripande, 
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endast vara av provisorisk art, i väntan på eventuell häktning, dock av mer 

frihetsinskränkande karaktär.(Fitger, 2002, s 24:27) Frihetsberövanden av dessa slag 

är att anse som mer allvarliga än andra, denna bedömning görs dels på grund av att 

personen är tagen i förvar, med andra ord inlåst, och med mycket begränsade 

kommunikationsmjöligheter med omvärlden. På detta sätt kan en person hållas 

inspärrad i upp till 4 dagar (Bring, 2005, s 338). Vidare borde risken minska 

betydligt att personer som berövats friheten lyckas rymma då de väl anlänt med 

polisen till arresten, dock har det sista åren genomförts ett antal uppmärksammade 

rymningar från polishus runt om i Sverige. 

Begreppet häktad syftar till en situation då någon, som efter en objektiv bedömning, 

funnits på sannolika skäl misstänkt för ett brott varpå fängelse i ett år kan följa, 

varpå denne kan frihetsberövas (BrB 24:1). Ytterligare krav kan dock ställas innan 

frågan om eventuell häktning blir aktuell. Sannolika skäl är den högsta 

misstankegraden och ligger ofta till grund för ett beslut i fråga om häktning som tas 

av domstolen. 

Det skall föreligga risk för att personen på något sätt undandrar sig straff, försvårar 

utredningen genom att exempelvis undanröja bevis, eller fortsätter med den 

brottsliga verksamheten. Tanken med att frihetsberöva en person genom häktning 

har dock inte endast karaktär av att underlätta rättsprocessen utan även att skydda de 

som möjligtvis utsatts för brott (Bring, 2005, s 331). På samma sätt som i 

resonemanget kring ett anhållande så anses denna form av frihetsberövande vara 

ännu något allvarligare på grund av dess varaktighet och karaktär. Resultatet av 

detta är att endast ett fåtal personer lyckas fullborda ett rymningsförsök från en 

sådan inrättning. 

Eftersom att en person som således misstänks ha gjort sig skyldig till vissa allvarliga 

brott både kommer att gripas, anhållas och häktas, kan denne anses som 

frihetsberövad under hela denna rättsprocess. Då detta krav är uppfyllt så kan 

personen därmed genom att försöka avvika göra sig skyldig till ett rymningsförsök. 

För att genomföra en rymning behöver personen alltså inte vara inspärrad med hjälp 

av murar, staket och säkerhetsbevakning. Det räcker, med hänsyn till detta 
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resonemang, med att personen på grund av ett brott berövats friheten och därefter 

står under någon myndighetspersons uppsikt, i väntan på att föras in till arresten. 

2.2.3 Intagen i anstalt 

Med begreppet anstalt eller mera specifikt en kriminalvårdsanstalt förstås en 

institution för verkställighet av fängelsestraff. (Nationalencyklopedin) Således är 

den som i vissa fall benämns som intagen i anstalt någon som avtjänar ett 

fängelsestraff, till följd av ett begånget brott. Vidare riktar sig definitionen även till 

dem som intagits för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU), eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

(Holmqvist, 2007, s 24:23)  

Det huvudsakliga kriteriet för att en person skall anses frihetsberövad, och intagen i 

anstalt, är att den intagne är tvungen att vistas där. Inte sällan saknar anstalter eller 

liknande inrättade hem murar, stängsel eller andra liknande säkerhetsanordningar, 

detta hindrar dock inte att personen definieras som intagen. (Norée, 2000, s 163) 

SkjutK stadgar dock att personen, som skall förhindras från att rymma eller som 

skall gripas efter en fullbordad rymning, skall vara dömd till fängelse. Detta krav på 

fängelsedom borde, vid en bokstavlig tolkning av lagen, utesluta 

skjutvapenanvändning för att exempelvis hindra någon från att rymma som är dömd 

till rättspsykiatrisk tvångsvård eller ungdomsvård. Inte heller blir lagstiftningen 

aktuell då en person är dömd och intagen för andra brott än de som framgår av 

2.1.4. 

2.2.4 Brott 

För att en polisman skall beredas möjligheten till att nyttja sitt tjänstevapen i 

enlighet med SkjutK, och närmare bestämt rymningsfallet så krävs det att personen, 

mot vilken polismannen avser att verka, är dömd till fängelse och intagen i anstalt 

för vissa allvarligare brott. Förutom fängelsedom är det tillräckligt att personen är 

gripen, anhållen eller häktad för dessa tidigare angivna brott. Brotten som avses är 

samma brott som i gripandefallet. Brottskatalogen i SkjutK baseras på tanken att en 

person som utfört dessa kan anses som farlig, antingen för andra människors liv 

eller hälsa alternativt för rikets säkerhet (Norée, 2004, s 47). 
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2.3 Omhändertagandefallet 

Det tredje och sista fallet ger en polisman rätt att skjuta för att omhänderta en person 

som på grund av allvarlig psykisk störning, innehav av vapen som kan befaras bli 

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

 

2.3.1 Omhändertagande 

 
I de fall då polisen skall frihetsberöva en person som kan misstänkas för ett brott 

skall i första hand bestämmelserna i RB tillämpas, det finns dock andra tvångsmedel 

som polisen använder sig av (Westerlund, 2007, s 81). Med begreppet 

omhändertagen, som kan vara ett sådant tvångsmedel, menas det att polisen, då det 

inte föreligger misstanke om ett brott, inskränker en persons frihet. Bestämmelser 

kring flera olika typer av omhändertaganden finns angivna i PL men även andra 

lagar är aktuella på området. För att öka möjligheterna för polismyndigheten att 

hjälpa individer, som befinner sig i utsatta situationer eller tillstånd har det skapats 

skyddande lagar. De vanligaste formerna av omhändertaganden kommer att kort 

redovisas då de tillsammans som begrepp utgör en viktigt pusselbit i rapporten, men 

även andra författningar som har betydelse för att få ett samband kommer att 

presenteras.  

Bestämmelserna i PL 11, 12 och 12a §§ blir aktuella i de fall då polisen har att göra 

med utsatta individer av olika former. Minderåriga som anträffas i 

missbrukarmiljöer, narkomaner som på grund av sitt missbruk befinner sig i 

livsfara, eller en psykiskt störd människa som kan antas behöva akut vård. Närmare 

regleras möjligheterna att omhänderta för vård av en psykiskt störd människa enligt 

Omhänderta en person som på grund av… 

…allvarlig 
psykisk 
störning… 

…innehav av 
vapen som kan 
befaras bli 
missbrukat… 

…annan 
anledning… 

…uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa 
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LPT, således riktar sig PL 11 § närmast till den enskilde polismannens möjligheter 

att fatta provisoriska beslut i sådana situationer. (Berggren, 2005, s 85-93) 

(Westerlund, 2007, s 67-69) 

Ett annat fall då en person efter polismans bedömning (Westerlund, 2007, s 76) 

riskerar att bli omhändertagen aktualiseras vid störande av den allmänna ordningen, 

förutsatt att det är fråga om störning av allvarligt slag (Westerlund, 2007, s 71). I en 

situation då enskilda personer i grupp ägnar sig åt sådant liknande beteende men av 

hotfullare karaktär samtidigt som en konkret risk för brottslig handling (Westerlund, 

2007, s 32) är förestående är bestämmelserna PL 13 § på samma sätt som tidigare i 

detta stycke aktuella.  

Då en polis kommer i kontakt men någon som inte vill uppge sin identitet, samtidigt 

som polismannen fattar viss misstanke om att han skall berövas friheten på grund av 

en efterlysning eller liknande, blir bestämmelsen i PL 14 § aktuell. Enligt en av 

lagrummets förutsättningar så krävs det att den misstanke, som ska ligga till grund 

för ingripandet, når upp till kravet särskild anledning att anta och den ska rikta sig 

till ett brott som nyligen förövats, kanske i anslutning till anträffandeplatsen 

(Westerlund, 2007, s 81). Vidare behöver det inte röra sig om ett brott, utan kan 

begränsa sig till att personen motsvarar en beskrivning på en rymling som avlägsnat 

sig från en vårdanstalt. 

När det gäller berusade personer som påträffas av polisen och inte kan ta hand om 

sig själv, utgör en fara för sig själv eller annan så föreligger möjligheten att 

omhänderta dessa enligt lagen (SFS 1976:511) om omhändertagande av berusade 

personer (LoB). Lagen tar sikte på personer intagit alkohol men även andra 

berusningsmedel.  

Eftersom att bestämmelserna om omhändertaganden tar sikte på en mängd olika 

situationer, och flera olika individtyper, bland annat de som är socialt och psykiskt 

utslagna, så föreligger en uppenbar risk att ingripanden av detta slag kan utveckla 

sig till en mycket våldsam karaktär. Det finns, enligt SkjutK 2 § möjlighet för 

polisen att, efter en lägesvärdering och utan att bestämmelserna om ansvarsfrihet i 

BrB hunnit infinna sig, kunna bruka sitt tjänstevapen mot den person som 

omhändertagandet riktar sig till. Det är dock vikigt att poängtera att flera 
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förutsättningar, parallellt med polislagens bestämmelser om behov och 

proportionalitet, skall vägas in innan polisen kan bruka sitt tjänstevapen. 

Avgörande är således att omhändertagandefallet inte begränsas till att gälla 

omhändertaganden på grund av allvarlig psykisk störning, vapeninnehav eller att 

personen av annan anledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. 

Fallet omfattar polismannens rätt att använda skjutvapen för att omhänderta en 

person, oavsett vilket typ av omhändertagande som är aktuellt. Dock måste kraven 

om farlighet för annan genom allvarlig psykisk störning, vapeninnehav eller annan 

anledning uppfyllas för att själva befogenheten skall bli aktuell. 

2.3.2 Allvarlig psykisk störning 

Ett av omhändertagandefallets kriterier gäller då en polisman omhändertar en person 

som på grund av allvarlig psykisk störning uppenbarligen är farlig för annans liv 

eller hälsa. 

Som allvarlig psykisk störning bör räknas  

• psykos, dvs. tillstånd med störd verklighetsuppfattning och med något av 
symtomen förvirring, tankestörning, hallucination och vanföreställning,  

• depression med självmordsrisk,  

• svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär 
eller annan psykotisk episod, och  

• svår psykisk störning med starkt tvångsmässigt beteende.  

I vissa fall kan kleptomani, pyromani och sexuella perversioner utgöra en 
allvarlig psykisk störning. (SOSFS 2000:12) 

Både störningens art och grad vägs in i bedömningen huruvida den psykiska 

störningen är allvarlig eller inte. Arten avser typen av sjukdom och graden syftar på 

den psykosociala funktionsnivån samt på hur svåra symtomen är. 

Sett till förutsättningen att personen skall vara uppenbarligen farlig för annans liv 

eller hälsa så borde vissa allvarliga psykiska störningar uteslutas såsom skäl för ett 

vapenanvändande. Exempel på sådan allvarlig psykisk störning skulle kunna 

allvarliga former av kleptomani som inbegrips i sjukdomsbegreppet.  
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2.3.3 Innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat 

Med vapen avses utrustning för strid, jakt eller tävling. Stridsvapen anses vara 

sådana vapen som syftar till att oskadliggöra en motståndare. 

(Nationalencyklopedin) Mot bakgrund av förutsättningen att den som skall 

omhändertas innehar ett vapen som kan befaras bli missbrukat och således 

uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa, berörs främst stridsvapen av 

SkjutK:s omhändertagandefall. Dock borde både tävlingsvapen samt jaktvapen per 

definition också kunna vara stridsvapen om syftet övergår från jakt- eller 

tävlingsändamål till syftet att oskadliggöra en motståndare. Ett omvänt förhållande 

gör sig naturligtvis också gällande. Dock är typen av vapen sekundärt i förhållande 

till den primära förutsättningen att vapnet, oavsett typ, kan befaras bli missbrukat 

och således leda till den bedömningen att en person som skall omhändertas anses 

som uppenbarligen farlig för annans liv eller hälsa. 

Eftersom vapen definieras såsom utrustning för ett visst ändamål borde aldrig 

kroppsdelar såsom knytnävar, tänder eller naglar betraktas som vapen enligt 

skjutkungörelsen. Detta innebär att obeväpnade personer, som skall omhändertas, ej 

omfattas av denna del inom SkjutK:s omhändertagandefall. En bokstavlig tolkning 

av SkjutK 2 § leder till den slutsatsen att det endast är i detta specifika fall som det 

verkar finns ett krav om beväpning hos den som polisen ingriper mot.  

De vapen aktualiseras borde ofta kunna vara skjutvapen som definieras i 

vapenlagens (1996:67) (VapenL) 2 § samt knivar, andra stick- och skärvapen och 

andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa 

och som upptas i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga 

föremål (KnivL). 

Kravet om att vapen som innehas kan befaras bli missbrukat bör betraktas som en 

relativt låg grad av säkerhet. Att någonting kan befaras borde, i likhet med kan 

antas, kräva att misstanken utgörs av någon enstaka konkret omständighet och inte 

bara subjektivt tyckande från en bedömares sida. (Bring, 2005, s 146) Detta relativt 

lågt satta krav måste dock ses i sammanhang med det, betydligt starkare, 

efterföljande kravet om att personen uppenbarligen skall vara farlig för annans liv 

eller hälsa.  
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2.3.4 Annan anledning 

Den, utan tvekan, mest omfångsrika definitionen inom ramen för 

omhändertagandefallet är att en person, som skall omhändertas, av annan anledning 

uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. Vad lagstiftarna menar med annan 

anledning framgår ej och innebörden torde kunna tolkas på många vis. Enligt 

tidigare litteratur skulle en sådan annan anledning tänkas vara innehav av 

sprängmedel eller att personen bär på en livsfarlig sjukdom, exempelvis HIV 

(Norée, 2004, s 48). Att lagstiftarna inkluderat ”annan anledning” endast i 

omhändertagandefallet borde få till följd att förutsättningarna lättare uppnås här än i 

gripandefallet och rymningsfallet, där relativt strikta krav måste uppfyllas. Även här 

kan en bokstavlig läsning av SkjutK få orimliga följder. 

Dock borde dessa uppräknade fall bli svårbedömda sett utifrån vilken del av 

paragrafen som ligger till grund för en eventuell befogenhet. Detta kan 

åskådliggöras genom att föreställa sig ett exempel på ett omhändertagande av en 

person som visar sig inneha sprängmedel och därför uppenbarligen är farlig för 

annans liv eller hälsa samt att ett omedelbart ingripande är nödvändigt. Svårigheten 

uppkommer då vid bedömning om huruvida polismän därefter stödjer sig på 

omhändertagandefallet eller gripandefallet. Personen kanske istället grips för att 

denne är på sannolika skäl misstänks för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. 

Och som inledningsvis, i detta kapitel, nämndes har nämnts har RB:s regler om 

gripande företräde framför omhändertaganden. 

2.3.5 Uppenbarlig fara för annans liv eller hälsa 

Ett genomgående krav för att uppfylla rekvisiten inom ramen för 

omhändertagandefallet är att målet för ingripandet innebär en uppenbarlig fara för 

annans liv eller hälsa. Denna typ av fara är en så kallad konkret fara, vilket innebär 

att fara skall ha uppkommit i det särskilda fall som föreligger till bedömande (BrB 

3:60). Avgörande blir således om det föreligger fara för andra människors liv eller 

hälsa i det konkreta aktuella fallet. (Wennberg, 2005, s 28) 

Detta farerekvisit liknar rekvisitet för mordbrand (BrB 13:1) ”fara för annans liv 

eller hälsa” samt rekvisitet för framkallande av fara för annan (BrB 3:9), som 

förutsätter att någon ”utsätter annan för livsfara eller för fara för svår 
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kroppsskada”. SkjutK uttrycker kravet om uppenbarlig fara, vilket innebär att 

rekvisitet än tydligare skall innebära fara än i de två tidigare nämnda paragraferna. 

2.4 Omedelbart ingripande nödvändigt 

Den laga befogenheten att använda skjutvapen förutsätter, i alla tre ovan uppräknade 

fall, att ett omedelbart ingripande är nödvändigt, vilket är ett begrepp som sällan 

preciserats eller exemplifierats (Norée, 2004, s 46). Detta, som synes, snäva krav på 

att ingripandet måste ske genast för att inte förlora sin verkan är svårt att 

konkretisera och beror kraftigt av de situationer som uppkommer. Dock fastslås att 

en följd av att polisen skulle kunna ingripa vid ett senare tillfälle blir följaktligen att 

ett omedelbart ingripande inte är nödvändigt. 

En vägledning kring begreppet omedelbart ingripande nödvändigt ges i en dom från 

arbetsdomstolen (1986:15) som tog upp ansvarsfrågan för en polisman som skjutit 

ett varningsskott genom en badrumsdörr. Upprinnelsen till händelsen var att en 

person, som på sannolika skäl var misstänkt för grovt narkotikabrott, skulle gripas i 

en lägenhet varpå personen lyckades låsa in sig i lägenhetens badrum. Därefter 

hörde en av de ingripande polismännen att det spolades i toaletten och att ett fönster 

i badrummet öppnades. Polismännen misslyckades i de efterföljande försöken med 

att forcera badrumsdörren och hade inte tillgång till lämpliga brytverktyg. Den 

åtalade polismannen avlossade därpå ett varningsskott genom badrumsdörren, ett 

skott som riktades på ett sätt att ingen riskerade att komma till skada.  

Arbetsdomstolen för ett resonemang kring frågan om ett omedelbart ingripande var 

nödvändigt i kombination med frågeställningen om andra medel varit otillräckliga, 

givet de aktuella förutsättningarna. Utifrån arbetsdomstolens, något otydliga, 

tolkning kring detta så kan slutsatsen dras att ett omedelbart ingripande var 

nödvändigt i detta fall men att gripandet (tjänsteåtgärden) hade kunna genomföras 

med andra lindrigare medel, dvs. att andra medel varit tillräckliga. Man bör 

emellertid vara fullt medveten om att syftet med vapenanvändning enligt SkjutK ej 

enbart bör avse bevissäkring. Dock beslutade domstolen att felet som polismannen 

begick var av ringa karaktär och således blev det inte aktuellt med någon 

disciplinpåföljd. 
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Ytterligare en händelse som kan belysa kravet på rekvisitet omedelbart ingripande 

är ett varningsskott som avlossades i Hägersten år 2002. Här avlossades ett 

varningsskott då en person, misstänkt för försök till mord/dråp, försökte avvika från 

platsen där han påträffades av en polispatrull. Försöket till mord eller dråp bestod i 

att ha skjutit en annan person i benet en stund innan påträffandet. Varningsskottet 

avlossades, av en polisman, då personen gående från platsen befann sig ute på en 

öppen gräsyta. (Westerlund, 2003, s 104) 

Åklagaren beslutade att inte inleda någon förundersökning, mot polismannen, 

eftersom denne inte ansåg att det fanns anledning att anta att ett brott som hör under 

allmänt åtal hade förövats. Således uppfattade åklagaren att förutsättningarna för 

laga befogenhetsskjutning och därmed även kravet på omedelbart ingripande 

förelåg. 

2.5 Polisman 

Eftersom SkjutK endast behandlar rätten för polismän att bruka skjutvapen vid 

speciella situationer så krävs det förståelse för just begreppet polisman. En juridisk 

definition av polisman kan man hitta i polisförordningen (1998:1558) (PolisF) 1 

kap. 4 § där det fastställs: 

4 § Med polisman avses vid tillämpning av lag eller annan författning 
1. rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överdirektören vid Rikspolisstyrelsen, 
rikskriminalchefen och biträdande säkerhetspolischefen, 
2. länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare, 
polisöverintendent, polisintendent och polissekreterare, 
3. kommissarie, inspektör och polisassistent samt polisaspirant som under 
tjänstgöringstid fullgör aspirantutbildning vid en polismyndighet, 
4. sådan anställd vid Rikspolisstyrelsen som avses i 2 eller 3, 
och 
5. chef för arbetsenhet och avdelningschef vid Rikspolisstyrelsen liksom rektorn 
vid Polishögskolan, om dessa tidigare haft anställning som avses i 1, 2 eller 3. 
   Om polismän som anges i första stycket inte uppehåller sin befattning som 
polisman, tillämpas dock inte bestämmelser om polisman på dem. 
   Att vad som föreskrivs om polismän också gäller militärpolismän och 
beredskapspolismän följer av förordningen (1980:123) med reglemente för 
militärpolisen och förordningen (1986:616) om beredskapspolisen. Förordning 
(2006:149). 
 

Således är polisman en person som tjänstgör inom polisen med en sådan tjänstetitel 

som anges i polisförordningen. Samtliga kategorier avses vara polismän dygnet runt 
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och därför även utanför arbetstid utom polisaspiranter som endast är polismän under 

tjänstgöringstid. 

2.6 Använda skjutvapen 

Med ordet skjutvapen avses polisens tjänstepistoler. Svensk polis använder idag 

tjänstepistoler av märket Sig Sauer. (Norée, 2004, s 43) I Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. (FAP 104-2) fastställs 

att: 

• Endast sådana skjutvapen som är godkända av Rikspolisstyrelsen får tilldelas 

poliser som personlig utrustning eller som förstärkningsvapen. 

• En polis får bära och använda endast skjutvapen som tilldelats honom eller 

henne. 

• En polis skall under tjänstgöring bära det eller de skjutvapen som har tilldelats 

honom eller henne. 

• En polis får tilldelas ett skjutvapen endast om han eller hon inom 18 månader 

dessförinnan med godkänt resultat har avlagt ett kompetensprov 

Detta innebär sammanfattningsvis att polismän, som avlagt ett godkänt 

kompetensprov, är skyldiga att bära ett skjutvapen och endast får använda ett sådant 

skjutvapen som godkänts av Rikspolisstyrelsen och även tilldelats polismannen. 

En språklig tolkning av SkjutK uttryck att använda skjutvapen torde med säkerhet 

innebär att avlossa skott med vapnet. Ordet använda avser troligen inte alternativa 

användningsområden såsom exempelvis att slå någon med pistolkolven. Medvetet 

avlossade skott, ej oavsiktliga vådaskott, kan vara av typen varningsskott eller 

verkanseld. 

2.7 Proportionalitet 

Huvudsakligen behandlar rapporten den paragraf i SkjutK som ger polismän en 

legal rätt att bruka sitt tjänstevapen, och precis som vid all våldsanvändning skall 

omständigheterna i det specifika fallet vara av sådan karaktär att andra medel anses 

som otillräckliga. (Norée, 2000, s 64) Detta gör att bestämmelserna i PL 8 § i 
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praktiken skall tillämpas trots att de inte uttryckligen står angivna i SkjutK 2 §. 

De ingripanden som genomförs av polisen styrs av de allmänna principerna om 

behov och proportionalitet. Bestämmelserna, som konkretiseras i PL 8 §, är således 

övergripande och skall genomsyra alla de fall då polisen genomför en 

processrättslig eller frihetsinskränkande åtgärd. Likväl skall dessa principer gälla 

vid ingripanden av icke frihetsberövande karaktär. Då ett ingripande övervägs skall 

det stå klart att handlingen är nödvändig sett till den aktuella situationens karaktär, 

alltså skall ingripandet vara försvarligt. Väljer polisen att genomföra tjänsteåtgärden 

skall hänsyn tas till vad ingripandet kan leda till, så att de olägenheter som följer står 

i förhållande till det resultat polisen vill uppnå. (Berggren, 2005, s 56-57) I de fall 

då polisen brukar våld mot en person skall detta vara försvarligt sett till 

omständigheterna och för att konkretisera har det i PL 10 § skrivits in flera typfall 

då polisen våldsanvändning kan bli aktuell. Den allmänna principen är även här att 

de medel som polisen brukar skall stå i förhållande till målet. (Berggren, 2005, s 76-

78). 

I Rikspolisstyrelsen allmänna råd, som skapats för att förtydliga det praktiska 

handhavandet med tjänstevapnet, (FAP 104-2) har tydliga förhållningslinjer har 

satts upp gällande polisens vapenhantering. De allmänna råden skall verka för att de 

praktiska handhavanden, underordnat bestämmelserna i SkjutK 2 §, skall bli så 

säkra som möjligt. Genom reglerna i FAP 104-2 blir det tydligt att en polisman skall 

hantera sitt vapen på ett visst vis, så att risken för stor skada eller dödsskjutning 

minimeras. Brukandet skall stå i förhållande till vad som är målet med ingripandet, 

och avsikten skall endast vara att tillfälligt oskadliggöra denne (FAP 104-2, 20 §). 

3 � � Diskussion 

Under arbetets gång med rapporten har det blivit tydligt att det finns stora 

tolkningssvårigheter avseende SkjutK 2 §. Vidare har det riktats omfattande kritik 

mot bestämmelsen i de böcker och rapporter som vi läst. Både Norée och 

Westerlund har i sina skrifter uttryckt missnöje mot reglernas utformning. Den 

bristmässiga utformningen, i kombination med att paragrafen infördes för 40 år 

sedan gör att den framstår som både bristfällig och föråldrad.  
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Sett till den svenska polisens vapenanvändning, avseende verkanseld, framstår det 

som att reglernas utformning skapar en rädsla och osäkerhet i tillämpningen av 

SkjutK. Detta kan få stora konsekvenser med tanke på att svensk polis istället kan 

invänta en situation då reglerna om nöd eller nödvärn inträder, för att då kunna 

bruka sitt tjänstevapen med mindre risk för att bryta mot den svårtolkade SkjutK. 

Detta kan få till följd att risken för antalet dödsskjutningar ökar, något som varken 

polisen eller lagstiftarna ser positivt på.  

Om bestämmelsen skulle skrivas om och tydliggöras, samtidigt som större kunskap i 

ämnet skulle inhämtas av verksamma poliser, finns en möjlighet att 

skjutvapenanvändningen skulle förändras. Således skulle svensk polis kunna göra 

säkrare ingripanden, både för dem själva men även för de som ingripandet riktar sig 

mot. 

Sett till dagens lagstiftning finns det möjligheter att klargöra hur den skall tolkas 

och tillämpas. Här blir det största problemet att komplexiteten i paragraferna gör att 

detta kräver både stort tålamod och ansträngning. Det primära syftet med rapporten 

har varit att klargöra dess innebörd för oss själva och för andra. Förhoppningen är 

att detta bidrar till ökad förståelse för SkjutK, fram tills en eventuell ny utformning 

sker, både för blivande men även för redan verksamma poliser.  

I rapporten har det presenterats tre typfall då polisen kan bruka sitt tjänstevapen, 

dessa tre anser vi kunna bli aktuella i en mängd olika situationer. För att klargöra 

hur polisen skall tolka reglerna har flödesscheman upprättats. Sådana flödesscheman 

bör underlätta den juridiska förståelsen för SkjutK genom att på ett översiktligt sätt 

åskådliggöra förutsättningarna. 

Utan att ha gjort en enkätundersökning i ämnet vågar vi påstå att viljan till ökad 

förståelse, angående SkjutK, är stor hos studerande vid Polisutbildningen vid Umeå 

Universitet. Dels har det under rapportskrivningens gång visats ett stort intresse 

kring ämnet av många polisstudenter, dels har en viss frustration varit påvisbar 

under studietidens gång vid de tillfällen som reglerna aktualiserats. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lagstiftningen som idag styr polisen 

skjutvapenanvändning är svårtolkad, föråldrad och den är otydligt skriven. Vidare 
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spänner SkjutK 2 § med sina tre olika fall över ett mycket stort antal händelser och 

ingripanden. Eftersom att lagstiftarna i dagsläget inte verkar avse att ändra reglerna 

bör det göras en samlad insats från både polismyndigheterna, skolorna och andra 

berörda aktörer för att minska den kunskapsbrist och rädsla som är kopplad till 

användningen av SkjutK. 
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5 � � Bilagor 

5.1 Kungörelse (1969:84) om användandet av skjutvapen i polistjänsten 

1 § Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman 
använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller 
annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld. 

 
2 § Föreligger ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första 
stycket 2 polislagen (1984:387) och är ett omedelbart ingripande nödvändigt, 
får polismannen använda skjutvapen för att 
1. gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för 
mord, dråp, grov misshandel eller människorov, 
våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, rån eller 
grovt rån, 
mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt 
sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller 
spridande av gift eller smitta, 
uppror eller väpnat hot mot laglig ordning, 
högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi, 
grovt narkotikabrott eller 
försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har nämnts; 
2. hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han 
är häktad, anhållen eller gripen för brott som anges under 1 eller om han är 
dömd för ett sådant brott till fängelse och intagen i anstalt; 
3. omhänderta en person, som på grund av allvarlig psykisk störning eller 
innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller av annan anledning 
uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. Förordning (2005:92). 

  
3 § I andra fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller 10 § polislagen 
(1984:387) än sådana som nämns i 2 § får polischefen medge en polisman att 
använda skjutvapen för genomförande av en viss tjänsteåtgärd, om det är 
oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. Polischefen 
bestämmer vem som får lämna ett sådant medgivande, när polischefen själv inte 
är tillgänglig. Förordning (1999:736). 

  
4 § Annat skjutvapen än pistol får användas endast efter medgivande av 
polischefen eller, när ett sådant medgivande inte kan avvaktas, av den som 
polischefen bestämmer. 
   Utan hinder av första stycket får jaktvapen användas för att avliva djur. 
Förordning (1999:736). 

  
5 § Har annan än polischef lämnat medgivande som avses i 3 eller 4 § skall han 
underrätta polischefen därom så snart det kan ske. 

  
6 § Polisman som uppträder i grupp eller avdelning under direkt ledning av 
polisbefäl får använda skjutvapen endast på order av den som har befälet, om 
ej gruppen, avdelningen eller annan utsättes för sådant angrepp eller hot om 
angrepp att vapen oundgängligen måste användas omedelbart. 



Rapport nr. 496 

 26 

2008-05-05 

  
7 § Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken för att 
utomstående skadas. Skottlossning inom område, där många människor bor 
eller vistas, skall i det längsta undvikas. 
   Innan skott avlossas, skall polismannen ge tydlig varning genom tillrop, om 
sådan varning ej är otjänlig. Om skjutvapen måste användas, skall 
polismannen, när omständigheterna ej tvingar till annat, först avlossa 
varningsskott. 
   Vid skottlossning mot person skall eftersträvas att endast för tillfället 
oskadliggöra honom. 

  
8 § När en polisman använt skjutvapen, skall han eller hon lämna en rapport 
om händelsen till myndighetens chef. Förordning (1998:1561). 

  
9 § Med skjutvapen avses i denna kungörelse ej vapen för spridande av tårgas 
eller dylikt. 

  
10 § Om polismans bruk av skjutvapen vid deltagande i försvaret under krig 
gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1980:591). 
  
11 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av 
rikspolisstyrelsen 


