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Sammanfattning 
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av stor relevans att varje ingripande av polisen 

sker med största möjliga omsorg och respekt för den enskilde individen i den mån det 

är möjligt. Svensk polis ges idag inte möjlighet att efterleva denna princip på grund av 

invecklad och krånglig lagstiftning som står i dess väg. Denna rapport visar att det idag 

skadas och dödas personer i onödan på grund av otillräcklig lagstiftning. De finländska 

lagstiftarna har löst mycket av problematiken genom att tillåta en öppen och ej 

fallbunden tolkning av lagen. Statistik visar på en markant skillnad i skadebilden 

länderna emellan. I Sverige skadas och dödas människor fyra gånger så ofta som i 

Finland i samband med polisiära ingripanden. Detta trots att Finland har en högre 

brottsintensitet. Svenska poliser tillämpar främst nödvärnsrätten i de skjutsituationer 

som uppstår, vilket medför en direkt fara för liv och hälsa. Finländska poliser tillåts 

däremot att genom modernare lagstiftning kunna agera i ett tidigare skede vilket 

förhindrar att akuta nödvärnsituationer uppstår. Denna rapport visar att det med några 

få enkla medel drastiskt skulle förändra den skadebild som i dag råder i Sverige. Det 

borde vara en självklarhet utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv att minimera antalet 

skadade och döda vid polisiära ingripanden. Ändå har Sverige inte reviderat sin 

skjutlagstiftning på nästan 40 år. 
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1 Inledning 

  

Varje år inträffar cirka 32 incidenter i Sverige som resulterar i att polisen avlossar 

sitt skjutvapen1. Detta medför att det årligen dör i snitt en människa samt att sju 

skadas2. Polisens skjutvapenanvändning är ett ständigt aktuellt ämne i 

samhällsdebatten och det har under de senaste åren skett incidenter som bidragit till 

ytterligare fokus på ämnet.  

 

Att polis brukar sitt skjutvapen är den yttersta form av våldsanvändning som inom 

lagens ramar kan användas mot den enskilde medborgaren. Detta ställer i sin tur 

höga krav på varje enskild polisman och det gällande reglementet som styr polisens 

agerande. I dagsläget bringar delar av detta reglemente mer förvirring än klarhet3. 

Varje år både dödas och skadas människor i samband med polisiära ingripanden. 

Det måste av förståeliga skäl finnas en önskan att ur ett samhällsperspektiv 

minimera dessa skadeeffekter. Denna rapport vill undersöka om en mer tidsenlig och 

klargörande lagstiftning medför att ett färre antal människor behöver skadas 

respektive dödas än vad som sker idag. 

 

En snabb jämförelse med finsk polis visar att ingripanden av svensk polis oftare 

leder till att människor kommer till skada4. Vid granskning av den rådande 

lagstiftningen som behandlar polisens vapenanvändning i Sverige och Finland så 

tydliggörs stora differenser. Den svenska skjutkungörelsen5 utgavs år 1969 och är 

fortfarande gällande, medan Finlands motsvarighet ständigt reviderats, den senaste 

upplagan är från 20046. Det är lagstiftningen som reglerar varje enskild polisman 

och dennes agerande i olika situationer. En svårtydlig lagtext kan därför inverka 

negativt på polisen och dennes möjlighet att påverka utgången i ansträngda lägen, 

det vill säga situationer under kraftig stress där livsavgörande beslut måste fattas 

omgående. I sådana lägen är det av yttersta vikt att polisen besitter stor kunskap i 

                                                
1 Knutsson 2005 s.134 
2 Knutsson 2005 s.135 
3 Norée 2004 s.47 
4 Knutsson 2005 s.162-163 
5 Kungörelse om användande av skjutvapen i polistjänsten 1969:84 
6 Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel 979/2004 
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hur denne får agera. Med tanke på den oklarhet som skjutkungörelsen förmedlar kan 

det antas att många poliser saknar denna kunskap. Detta kan i sin tur skapa 

förvirring och otrygghet hos den enskilde polisen. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är 

det av stor relevans att varje ingripande av polisen sker med största möjliga omsorg 

och respekt för den enskilde individen i den mån det är möjligt. Det borde därför 

vara ett självskrivet krav att varje demokratisk stat gör allt i sin makt för att efterleva 

detta förhållningssätt. Den myndighet som har rätt att utöva våld måste därför ges 

möjlighet att med en tydlig lagstiftning kunna fullgöra sitt åtagande på ett rättssäkert 

sätt. 

  

1.2  Syfte 

Denna rapport avser att utröna om lagstiftningens utformning kan ha betydelse för 

den skadeverkan som uppstår i samband med polisens vapenanvändning. För att nå 

detta syfte kommer en jämförande studie mellan Sveriges och Finlands 

vapenlagstiftningar att göras. Rapporten ämnar även ge förslag till vad som kan 

göras för att minska antalet dödade och skadade i samband med polisens användning 

av skjutvapen. 

 

1.3   Frågeställningar 

1. När använder svensk polis sitt skjutvapen och med vilket lagstöd? 

2. Hur många av dem som utsätts för svenska polisens vapenanvändning dör 

respektive skadas? 

3. Hur ser motsvarande situation ut i Finland? 

4. Vad kan göras för att minska antalet skadade och dödade i samband med polisens 

användning av skjutvapen? 
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1.4   Avgränsningar 

I dagsläget finns det ett antal rapporter skrivna som behandlar detta ämnet i Norden. 

Denna rapport avser att inrikta sig på Sveriges och Finlands rådande lagstiftningar 

och därtill lyfta fram den problematik som uppenbart föreligger i svensk lagstiftning. 

Den statistik och de siffror som rapporten bygger på är framtagen före 2003. 

 

1.5  Tillvägagångssätt 

I denna rapport görs en litteraturstudie, samt intervjuer med en erfaren polis från 

respektive land. För att kunna belysa problematiken kring nuvarande svensk 

lagstiftning har ett annat lands reglementen evaluerats. För att få en rättvis 

jämförelse valdes Finland på grund av dess likheter med Sverige, såväl kulturella 

som geografiska, men även genom landets nyligen reviderade skjutlagstiftning1. 

                                                
1 Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel 979/2004 
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2   Juridik 
 

2.1  Svensk Lagstiftning 
 

Enligt svensk lag har polisen tre möjligheter att bruka sitt tjänstevapen,  dessa är 

nödvärn, laga befogenhet samt nöd. Att polisen brukar sitt vapen i nödsituationer är 

ytterst ovanligt. Nöd används endast vid ett ickebrottsligt angrepp som till exempel 

då ett djur attackerar en människa. Därför har endast de två förstnämnda 

förutsättningarna valts att presenteras. 

 

Nödvärn  

BRB 24:11 

1§ En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn 
till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt 
är uppenbart oförsvarlig. 
Rätt till nödvärn föreligger mot 
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom 
återtas på bar gärning, 
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, 
eller 
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458). 
 

Nödvärnsrätten föreligger enligt brottsbalken under tre förutsättningar; 1) det skall 

vara fråga om ett fysiskt brottsligt angrepp, 2) det skall vara påbörjat eller 

överhängande och 3) nödvärnsgärningen får inte vara uppenbart oförsvarlig2.  

Uppenbart oförsvarligt innebär att det våld som används inte får vara överdrivet till 

vad situationen kräver. Enligt lagtext grundar sig det befogade våldet på ”angreppets 

beskaffenhet”, ”det angripnas betydelse” och ”omständigheterna i övrigt”3. 

                                                
1 Brottsbalk 1962:700  
2 Norée s. 27 
3 Dahlström, Nilsson, Westerlund s.54-63 
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Skjutkungörelsen1 

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. 

Ur ett polisiärt synsätt så kan inte brottsbalkens lydelse tillämpas rakt av. Polisens 

rätt att använda skjutvapen i nödvärnssituationer kräver att våldet skall vara av 

svårare karaktär. Det krävs alltså att det är fråga om ett angrepp med livsfarligt 

vapen eller tillhygge, eller att angreppet innebär en risk för svårare kroppsskada2. 

Rätten till nödvärn är således den yttersta utvägen för en polis i tjänsteutövning. Den 

tar således vid när det primära inte längre är att genomföra en tjänsteåtgärd, utan att 

rädda polismannen från en situation som i värsta fall kan kosta honom livet3. 

 

Laga befogenhet4 

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). 

Den 2 § i skjutkungörelsen behandlar när polisen i övriga fall än i 1 § får använda 

skjutvapen, så kallad ”laga befogenhet”. Här är denna rätt starkt reglerad utifrån 

följande förutsättningar så till vida ett omedelbart ingripande är nödvändigt; 1) för 
                                                
1 1969:84 Kungörelse om användande av skjutvapen i polistjänsten 
2 Norée s. 192  
3 Westerlund s. 21 
4 1969:84 Kungörelse om användande av skjutvapen i polistjänsten 
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att gripa någon som på sannolika skäl är misstänkt för ett antal allvarliga brott, 2) 

hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han eller hon 

har berövats friheten för ett sådant brott eller 3) omhänderta en person som på grund 

av allvarlig psykisk störning, innehav av vapen eller annan anledning uppenbarligen 

är farlig för annans liv eller hälsa1.  

Med ett omedelbart ingripande menas att åtgärden absolut inte kan vänta utan måste 

ske ofördröjligen, detta för att undvika att skada mot liv eller hälsa uppstår vid ett 

senare skede. 

I den första förutsättningen har ett antal allvarliga brott räknats upp för vilket det 

krävs en misstankegrad av på sannolika skäl. På sannolika skäl är den högsta graden 

av misstanke inom ramarna för en förundersökning2. De 22 brott som i paragrafen 

räknas upp är de brott som år 1969 ansågs vara de grövsta enligt svensk lag. Även 

försök eller straffbar förberedelse till uppräknade brott ingår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Norée s. 45 
2 Bring T, Diesen C s.158-163 
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2.2  Finsk lagstiftning 

I den finska lagstiftningen används ordet maktmedel för att beskriva de olika former 

av våldsanvändning som polisen har att tillgå. Den finska polisen har 1997 års 

vapenreform att stödja sig på gällande bruket av vapen1. Där framgår det att de får 

använda vapnet på tre olika sätt; 1) varna om vapenanvändning, 2) hota med vapen 

samt 3) avlossa skott. 

Vid hot från polis så måste den som utsätts för hotet ha full förståelse för hotets 

innebörd. Lagen tar alltså hänsyn till allmän livserfarenhet samt situationen i fråga2. 

 

Nödvärn 

Strafflag 4 Kap.3 

4 §  Nödvärn 
En försvarshandling som är nödvändig för att avvärja ett påbörjat eller 
överhängande obehörigt angrepp är tillåten som nödvärn, om inte handlingen 
uppenbart överskrider det som utifrån en helhetsbedömning skall anses försvarligt. 
Vid bedömningen skall beaktas angreppets art och styrka, försvararens och 
angriparens person samt övriga omständigheter../ 
 

Den finska lagstiftningen gällande nödvärnsrätten liknar i grunden den svenska, men 

skiljer sig på så sätt att den har ett vidare juridiskt omfång. Nödvärnsrätten 

föreligger enligt två förutsättningar; 1) det ska handla om ett påbörjat eller 

överhängande obehörigt angrepp och 2) nödvärnsgärningen skall anses försvarlig 

utifrån en helhetsbedömning. Att lagstiftaren valt formuleringen ”obehörigt 

angrepp” är för att alla brottsbeskrivningsenliga handlingar ska innefattas.  

 

Polislagen4 

2 § Allmänna principer för polisens verksamhet. Polisen skall i sin verksamhet vara 
saklig, opartisk och främja försonlighet.  
 
Polisens åtgärder skall inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är 

                                                
1 Knutsson s. 69 
2 979/2004 Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel 
3 Strafflag 2003/515 
4 Polislagen 493/1995 
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nödvändigt för att en uppgift skall kunna fullgöras. Åtgärderna skall vara 
motiverade i förhållande till hur viktig och brådskande uppgiften är samt till övriga 
omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.  
 
Polisen skall i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar sträva efter att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Polisen får inte göra större ingrepp i 
någons rättigheter än vad som är nödvändigt för utförande av polisens uppgifter. 
 
27 §. Användning av maktmedel. I ett tjänsteuppdrag får en polisman för att bryta 
ner motstånd, avlägsna en person från en plats, gripa en person, förhindra att 
någon som berövats sin frihet flyr, avlägsna ett hinder eller avvärja ett 
överhängande brott eller någon annan farlig gärning eller händelse använda 
maktmedel i den mån det behövs och kan anses försvarligt.  
 
Huruvida maktmedlen är försvarliga skall bedömas med hänsyn till hur viktigt och 
brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, vilka resurser som står till 
förfogande samt övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av 
situationen.../ 
 

Dessa paragrafer kan liknas vid den svenska skjutkungörelsen. Skillnaden är även 

här dess bredare juridiska omfång. Här räknas inga brott eller misstankegrader upp, 

ej heller att ett omedelbart ingripande är nödvändigt. Den finska lagstiftaren har valt 

att i större utsträckning lägga ansvaret på varje polis. Lagen säger att maktmedel får 

användas vid de tillfällen som den enskilde polismannen anser att det behövs.  

 

Polisförordningen1 

4 § Val och användning av maktmedel 
De maktmedel som avses i denna förordning kan användas i sådana situationer som 
avses i 27 § 1 mom. i polislagen. 
När det gäller val och användning av maktmedel bör man beakta sannolika effekter 
och följder av användningen av maktmedel med avseende på den person som blir 
föremål för dem och i synnerhet utomståendes säkerhet. Bedömningen av effekter 
och följder bör vara fortgående. Det kraftigaste maktmedlet är användning av 
skjutvapen. Skjutvapen får endast användas om det inte finns några mindre farliga 
medel att tillgå för att klara av en situation och det är fråga om att stoppa en 
persons verksamhet som förorsakar direkt och allvarlig fara för en annan persons 
liv eller hälsa. Skjutvapen får även användas under brådskande och viktiga uppdrag 
i syfte att avlägsna hinder som utgörs av föremål, djur eller fast egendom. 
Skjutvapen får inte användas för att skingra folksamlingar eller avlägsna en person 
från en plats, såvida inte i 18 § 2 mom. 4 punkten i «polisförordningen» avsedda 

                                                
1 Polisförordningen 1112/1995 
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gaspatroner eller andra patroner används i skjutvapnet i enlighet med särskilda 
föreskrifter. Beslut om användning av skjutvapen för att skingra allmänna 
sammankomster fattas av en polisman som hör till befälet. 
 
Denna förordning beskriver mer ingående de förutsättningar som den finska polisen 

har att stödja sig på vid användningen av skjutvapen. 

 

3  Hypotes 
 

Givet de distinktioner som råder mellan svensk och finsk skjutlagstiftning kan det 

förväntas ge utslag i den skadebild som råder i respektive land. Den svenska 

lagstiftningen är som framkommit väldigt strikt, vilket medför en fallbundenhet som 

gör den svårapplicerbar i vardagen. Finlands lagstiftning tillåter en vidare tolkning 

som i sin tur gör den lättare att omsätta i praktiken. Dessa juridiska skillnader kan 

därför antas bidra till ett resultat som visar att fler personer skadas och dödas i 

Sverige när poliser använder sitt skjutvapen. 

 



 

 10 

 

4   Resultat 

 
Statistiken nedan är hämtad ur Knutssons rapport1. De för ämnet relevanta graferna 

och tabellerna har använts för att kunna belysa problematiken kring svensk 

skjutlagstiftning. 

4.1 Statistik över Sverige 

 

Figur 1. Fördelningen av skjutincidenter efter grund, samtliga incidenter 1985-1998. N= 427. 

I figuren ovan framgår det att en klar majoritet av de svenska skjutincidenterna sker 
i nödvärn. 
 

 
 

 

Tabell 1. Antal incidenter där polis i tjänst hotat med skjutvapen, avlossat skott samt skadat 

eller dödat motpart, Sverige 1996-2002. 

I tabellen ovan framgår det att relativt många varje år skadas och dödas i paritet med 
hur många skjutincidenter som faktiskt sker. U.s innebär att det saknas statistik inom 
området.  
 

                                                
1 Knutsson J: Politiets bruk av skytevåpen i norden 
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4.2 Statistik över Finland 

 

 

Figur 2. Fördelningen (%) av grunden för polisens skjutvapenanvändning. Hela landet 1997-

2003. N= 282. 

I figuren ovan framgår det att en klar majoritet av de finska skjutincidenterna sker 
med maktmedel. Maktmedel är Finlands motsvarighet till den svenska ”laga 
befogenheten”. 
 

 

Figur 3. Antal incidenter där polis i tjänst hotat med skjutvapen eller avlossat skott. Hela 

landet 1997- 2003.  

Figuren visar hur väl 1997 års reform har implementerats hos den finska polisen.  
Det framgår klart att hot om vapenanvändning har ökat efter 1997 samt att antalet 
skjutningar har minskat. 
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Tabell 2. Antal incidenter där polis i tjänst hotat med skjutvapen, avlossat skott samt skadat 

eller dödat motpart, Finland 1997-2003 

I tabellen framgår att hot om vapenanvändning efter 1997 successivt ökar för varje 
år medan antalet skjutincidenter respektive år minskar. Antalet skadade och dödade 
personer är relativt litet i paritet med de skjutincidenter som sker. Detta framgår allt 
tydligare när en jämförelse görs med motsvarande tabell för Sverige. 

 
 

4.3 Jämförande statistik 

 

Tabell 3. Antal fall där polis under tjänsteutövning brukat skjutvapen, hotat med skjutvapen, 

avlossat skott samt skadat eller dödat motparten. I genomsnitt per år samt per miljoner 

invånare i Sverige, 1996-2002 och Finland 1997-2003. 

Denna tabell tydliggör differenserna mellan de bägge länderna utslaget per miljoner 
invånare samt det totala snittet per år. Även här framgår det tydligt att fler personer 
skadas och dödas i Sverige. 
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Tabell 4. Situationer där poliser skadat/dödat motparten respektive inte skadat motparten 

(andel procent). Sverige 1996-2002 och Finland 1997-2003. 

Tabellen ovan visar att skjutincidenter i Sverige mer än dubbelt så ofta leder till att 
en person skadas eller dödas. 
 
Sammanfattningsvis så visar tabell 1 att svensk polis avlossar sitt skjutvapen ca 32 

gånger årligen vilket resulterar i att omkring en person dödas och sju skadas. Antalet 

skjutincidenter varierar något mellan åren men har i stort legat på samma nivå. I 

Sverige har det mellan åren 1996-2002 skadats 43 personer och dödats nio i 

samband med skjutsituationer. En jämförelse med Finland visar enligt tabell 2 att 

den finska polisen medverkar i ca 16 skjutincidenter per år vilket i snitt leder till 1,7 

skadade och 0,3 dödade. Mellan åren 1997-2003 skadades i Finland totalt 12 

personer och två dödades. Dessa siffror visar med all tydlighet att det råder en stor 

skillnad länderna emellan, en skillnad som i botten skulle kunna ha sin förklaring i 

den gällande lagstiftningen. Den hypotes som presenterats lägger tyngdpunkten på 

just de juridiska skillnader som råder länderna emellan.  
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4.3 Intervjusammanställning 

En erfaren polis från Sverige1 respektive Finland2 har svarat på frågor gällande det 

aktuella ämnet. Intervjuerna gick till på så sätt att de bägge poliserna har fått svara 

på samma frågor gällande respektive land. All korrespondens har skett via e-post. 

Nedan följer en sammanställning över deras svar: 

 

Poliserna tillfrågades huruvida de är tillfredställda med respektive lands lagstiftning 

avseende bruk av skjutvapen vid en icke nödvärnssituation. Den svenska polisen 

anser att skjutkungörelsen bör omarbetas för att bli lättare att förstå. 

”Jag tycker att skjutkungörelsen skulle ses över och omarbetas så att den blir 
lättare att tolka och förstå. Dessutom innehåller den formuleringar som i 
princip inskränker nödvärnsrätten för poliser vilket ej är möjligt eftersom lag 
ligger över kungörelse../” 

Den finska polisen var däremot relativt nöjd med hur deras lagstiftning är utformad. 

”Ja polisen i finland är relativt nöjd med förordningen om polisens 
användning av maktmedel. Den gäller alltså all maktanvändning från order 
till skjutvapen. Den är lättläst och bra skriven. Den är också mycket 
omfattande från polisens centrala principer till utförandet.  Den är heller inte 
fall-bunden utan den tillräckligt öppen för olika fall.  
Det ända problemet med förordningen är, att den kräver väl mycket av en 
enskild polis (skicklighet) och av hela distriktet i form av resurser att nå 
målet.” 

 

Poliserna ombads sedan att redogöra för vad som är problemen respektive fördelarna  

med deras lagstiftning. Den svenska polisen ansåg att den frågan redan hade 

besvarats i föregående fråga. Den finska polisen ansåg att lagstiftningen är strängt 

skriven ur polisens perspektiv, men att den istället möjliggör ett tidigare agerande. 

”Den är lite väl strängt skriven om man tänker på polisen, men sen ger den 
dock god möjlighet till att agera i god tid istället för att hamna i en nödvärns 
situation.” 

 

 På frågan hur de anser att attityden är hos övriga poliser valde den svenske polisen 

att inte svara eftersom denne ej bedömer sig vara tillräckligt insatt i hur andra poliser 

tycker och tänker. Den finska polisen anser att lagstiftningen har god förankring hos 

övriga poliser men att den ändå kan upplevas som krånglig. 

                                                
1 Bilaga 1 
2 Bilaga 2 
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”Jag tror att vi i finland har sålt ideologin med förordningen ganska bra men 
att en vanlig polis inte riktigt fattar allt det som den handlar om. Det är alltid 
ändå svårt att dra skillnad mellan maktmedelsanvändning och rätt till 
nödvärn.” 

 

Poliserna frågades sedan om de tror att det sker onödiga skjutincidenter på grund av 

lagstiftningens utformning i deras land. Den svenska polisen valde att inte svara på 

frågan men tyckte att det skulle kunna ställas högre utbildningsmässiga krav 

gällande lagstiftningen. Enligt den finska polisen sker det aldrig några onödiga 

skjutningar och skulle så vara fallet beror det på att utbildningen misslyckats.  

 ”Absolut inte i finland. 
Onödiga skjutincidenter sker aldrig på grund av utformning av lagstiftning 
utan det är för det mästa en utbildningsfråga. Vi agerar som vi blir lärda, och 
om vi gör det är vi enligt min åsikt fria från ansvar som enskild polis. Och 
ifall domstolen tar ett annat beslut, måste vi inse att utbildningen har 
misslyckats. 
Det gäller bara att medge det och skapa vidare för att få bättre resultat.” 

 

  

 4.4 Kritisk granskning av resultatet 

Den statistik som presenterats har hämtats direkt ur Johannes Knutssons rapport1. 

Någon ytterligare sammanställd statistik i ämnet finns inte att tillgå. Detta kan vara 

en omständighet som gör att sanningshalten i den data som presenteras kan 

ifrågasättas. Även polisens egen statistik kan ifrågasättas eftersom de ej har valt att 

redovisa samtliga fakta. De poliser vi intervjuat kan enligt oss ej heller stå till svars 

för hur samtliga poliser i deras länder tycker och tänker, men de kan ändå ge sin bild 

av hur de uppfattar den rådande situationen. Denna studie tar inte heller någon 

hänsyn till hur allmänhetens attityd gentemot polisen ser ut i respektive land. Detta 

kan ha betydelse i hur polisen bemöts och i vilka situationer som polisen tvingas 

agera. Sverige och Finland har inte heller en exakt likadan brottslighet vilket tål att 

tänkas på när jämförande slutsatser dras. 

 

 

 

                                                
1 Knutsson  J: Politiets bruk av skytevåpen i norden 
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5  Diskussion 

Den anmälda brottsligheten i Sverige uppgick 2007 till 1 306 324 brott vilket 

innebär 14 280 brott per 100 000 invånare. Motsvarande statistik för Finland var 

2007 814 000 anmälda brott respektive 15 654 brott per 100 000 invånare. Det är 

således högre brottsintensitet per invånare i Finland vilket borde ge ett negativt 

utslag i den statistik som presenteras i rapporten. Istället visar den i rapporten 

framlagda statistiken över skjutincidenter att så inte är fallet. Följaktligen borde det 

finnas andra omständigheter till varför det ser ut som det gör.  

 

Som nämnts tidigare regleras den svenska polisens vapenanvändning i brottsbalken 

samt skjutkungörelsen. Den senare av dessa är utkommen år 1969 och har aldrig 

reviderats. Med tanke på dess ålder kan dess aktualitet ifrågasättas i dagens 

samhälle. Både litteraturstudien samt den intervju som har gjorts bekräftar behovet 

av en uppdaterad lagstiftning. Skjutkungörelsen är situationsbunden och de 

förutsättningar som krävs för att kunna använda sig av den gör det väldigt svårt för 

den enskilde polismannen att agera i enlighet med författningen. De krav som ställs 

är i praktiken orimliga. Polismannen måste först veta vilket brott som är aktuellt och 

därefter fastställa misstankegraden på personen i fråga. Därpå måste polismannen 

avgöra huruvida ett omedelbart ingripande är nödvändigt eller inte. Om någon av 

dessa tre förutsättningar inte uppfylls kan ej heller polismannen agera med sitt 

vapen. I praktiken innebär detta att alldeles för mycket tid går åt till att försöka 

fastställa dessa förutsättningar och under denna tid kan situationen förändras. Ofta 

tenderar det att utmynna i nödvärnssituationer vilket innebär att det blir en fråga om 

liv och hälsa. 

 

Som figur 1 visar utgör nödvärnsskjutningar en klar majoritet sett ur det totala 

antalet skjutningar i Sverige. Enligt samma figur används bara laga befogenhet i 16 

procent av fallen. Detta tyder på en dålig förankring av lagstiftningen på 

gräsrotsnivå. Skulle svensk polis använda sig av skjutkungörelsen i högre 

utsträckning skulle det mest troligt resultera i ett färre antal döda respektive 

allvarligt skadade. Poliserna skulle lättare kunna agera i ett tidigare skede och 

således undvika nödvärnssituationerna. 
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Finlands lagstiftning har ständigt bearbetats för att behålla dess aktualitet. I grunden 

liknar den finska lagstiftningen mycket den svenska. Här stödjer sig den enskilde 

polismannen på 2004 års förordning om polisens användning av maktmedel, som är 

den finska motsvarigheten till skjutkungörelsen. Den största samt den mest 

betydelsefulla skillnaden är att de finska poliserna tillåts agera i ett tidigare skede. 

Detta möjliggörs genom att lagstiftningen inte är situationsbunden utan kan anpassas 

till olika förhållanden. På så vis undviks ofta en upptrappning av våldet vilket gör att 

nödvärnssituationer inte behöver uppstå. Detta bekräftas av den polisman som 

intervjuats samt figur 2 där det tydligt framgår att maktmedel utgör en majoritet av 

det totala antalet skjutningar.  

 

En annan viktig aspekt där Finland särkskiljer sig från Sverige är 1997 års reform. 

Denna reform lägger tyngdpunkten på den preventiva verksamheten och hur polisen 

på bästa sätt skall undvika användandet av skjutvapnet1. Denna reform tillåter bland 

annat polismannen att hota om vapenanvändning. Reformen har implementerats väl 

vilket tydligt framgår av figur 3 där hoten efter 1997 har ökat medan skjutningarna 

minskat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Knutson s 67 
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5.1  Slutsatser och förslag 

Ett drastiskt sätt att minimera antalet skadade och dödade skulle kunna vara att 

avväpna svensk polis. Den lösningen tror vi dock inte är hållbar i längden, eftersom 

det enligt oss alltid kommer att finnas situationer där användningen av skjutvapen är 

nödvändig. En avväpning av den svenska poliskåren skulle även kräva ett helt nytt 

taktiskt förhållningssätt för att undvika situationer där vapen krävs.  

Annika Norée ger i sin bok ”Polisers rätt att skjuta” ett förslag på hur en eventuell 

lösning på problemet skulle kunna se ut. Hennes primära önskan är att helt och 

hållet avveckla skjutkungörelsen för att istället införa den ”laga befogenheten” i 

polislagen. Hon ger ett förslag på hur en ny lydelse skulle kunna se ut: 

”Bruk av skjutvapen är en yttersta utväg som får komma i fråga endast då andra 
medel är otillräckliga. En polisman får inte använda skjutvapen för att gripa eller 
omhänderta en obeväpnad person som inte är våldsam, även om personen är 
misstänkt för brott och försöker fly. Bruk av skjutvapen kan vara försvarligt endast 
om det är nödvändigt för att hindra flykt och polismannen har skälig anledning att 
tro att den misstänkta utgör ett uppenbart hot mot polismannen eller någon annan 
till liv eller allvarlig fysisk skada.” 

Att reglera skjutvapenanvändningen utifrån polislagen tycker vi är en god idé. I 

dagsläget regleras polisens övriga våldsanvändning just där. Genom att koncentrera 

all våldsanvändning i en lag tror vi att mycket av den osäkerhet som i dag råder 

kring skjutvapenanvändningen skulle kunna förhindras. De juridiska svårigheter 

som det innebär att ha flera författningar som reglerar en och samma sak borde 

kunna förebyggas genom att förena de olika lagarna. Vi tror att det skulle innebära 

en större trygghet för poliser i sitt agerande i och med att lagstiftningen blir mer 

hanterbar. 

Den formulering som Annika Norée föreslår skulle enligt oss kunna vara en 

alternativ lösning för att komma tillrätta med den problematik som föreligger inom 

svensk skjutlagstiftning. Denna formulering liknar mycket den lagstiftning som idag 

finns i Finland. Den möjliggör ett situationsanpassat agerande och är inte strikt 

fallbunden.  



 

 19 

 

Genom en modernare lagstiftning menar vi att många nödvärnssituationer skulle 

kunna undvikas. Detta skulle istället tillåta ett tidigare agerande från polisens sida 

och då i enlighet med laga befogenhet.   

Som tidigare nämnts har Finland kontinuerligt reviderat sin lagstiftning vilket har 

möjliggjort en minskning av situationer där poliser agerar i nödvärn. Detta har 

tydligt gett utslag i den presenterade statistiken kring skadade respektive dödade 

personer vid polisiära ingripanden. Vi anser att Norées modernisering av den 

svenska lagstiftningen på samma sätt skulle ge en liknande effekt i Sverige. 
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Bilaga 1  

Svensk Polisintervju 

 

Är du nöjd med gällande lagstiftning avseende bruk av skjutvapen vid icke 

nödvärnssituation? 

Jag tycker att skjutkungörelsen skulle ses över och omarbetas så att den blir lättare 

att tolka och förstå. Dessutom innehåller den formuleringar som i princip inskränker 

nödvärnsrätten för poliser vilket ej är möjligt eftersom lag ligger över kungörelse. 

 

Jag tycker att Annica Norée beskriver detta mycket bra i sin bok ”polisers rätt att 

skjuta”(Norstedts juridik ISBN 91-39-10706-X) Hon ger också i sin bok exempel på 

en formulering av en regel som tex. skulle kunna införas i Polislagen som i 

kombination med laga befogenheten skulle kunna vara en bra utgångspunkt för en 

ev. omarbetning av den nuvarande lagstiftningen. 

 

Vilka är problemen respektive fördelarna med nuvarande lagstiftning?  

Se ovan 

 

Hur upplever du att attityden är hos övriga poliser i frågan? 

Pass 

 

Tror du att det sker onödiga skjutincidenter på grund av lagstiftningens 

utformning? 

Pass 

Övrigt. 

Vid samtal med dig via tfn den 27/3 uppgav du att du hade uppfattningen att många 

av de poliser du pratat med tyckte att lagstiftningen runt polisens vapenanvändning 

var svår att förstå sig på. 

En fundering fån min sida är att det skulle till viss del också kunna bero på att mig 

veterligen så sker det regelmässigt ingen kontroll/prövning av de juridiska 

kunskaperna i samband med genomförandet av RPS kompetensprov. 

Om detta också regelmässigt genomfördes på varje polismyndighet i samband med 

kompetensprovet så borde i rimlighetens namn kunskapen/förståelsen om den 
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nuvarande lagstiftningen bli bättre än vad den är idag oaktat den nuvarande 

lagstiftningens lydelse. 
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Bilaga 2  

Finsk Polisintervju 

 

Är du nöjd med gällande lagstiftning avseende bruk av skjutvapen vid icke 

nödvärnssituation?      

Ja polisen i finland är relativt nöjd med förordningen om polisens användning av 

maktmedel. Den gäller alltså all maktanvändning från order till skjutvapen. Den är 

lättläst och bra skriven. Den är också mycket omfattande från polisens centrala 

principer till utförandet.  Den är heller inte fall-bunden utan den tillräckligt öppen 

för olika fall.  

Det ända problemet med förordningen är, att den kräver väl mycket av en enskild 

polis (skicklighet) och av hela distriktet i form av resurser att nå målet. 

 

Vilka är problemen respektive fördelarna med nuvarande lagstiftning? 

Den är lite väl strängt skriven om man tänker på polisen, men sen ger den dock god 

möjlighet till att agera i god tid istället för att hamna i en nödvärns situation.   

 

Hur upplever du att attityden är hos övriga poliser i frågan? 

Jag tror att vi i finland har sålt ideologin med förordningen ganska bra men att en 

vanlig polis inte riktigt fattar allt det som den handlar om. Det är alltid ändå svårt att 

dra skillnad mellan maktmedelsanvändning och rätt till nödvärn. 

 

Tror du att det sker onödiga skjutincidenter på grund av lagstiftningens 

utformning?  

Absolut inte i finland. 

Onödiga skjutincidenter sker aldrig på grund av utformning av lagstiftning utan det 

är för det mästa en utbildningsfråga. Vi agerar som vi blir lärda, och om vi gör det är 

vi enligt min åsikt fria från ansvar som enskild polis. Och ifall domstolen tar ett 

annat beslut, måste vi inse att utbildningen har misslyckats. 

Det gäller bara att medge det och skapa vidare för att få bättre resultat. 
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