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Abstract 
För att polisens ska klara av att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i landet 
har de utrustats med olika maktbefogenheter, det vill säga befogenheter att på olika sätt 
ingripa mot enskilda. I Sverige får polisen använda sitt tjänstevapen i enlighet med nöd, 
nödvärn och laga befogenhet. Den sistnämnda ger polisen rätt att använda våld och i värsta 
fall sitt skjutvapen för att genomföra en tjänståtgärd. Användandet grundar sig framförallt i 
lagstiftningen från år 1969. Det har de senaste åren förts en diskussion om att lagstiftningen 
behöver uppdateras till dagens samhälle. I och med att lagstiftningen är över fyrtio år gammal 
medför det vissa tolkningssvårigheter, vilket försätter den enskilda polismannen i en svår 
bedömningssituation. Syftet med vårat arbete är att utifrån lagstiftningen undersöka om 
regleringen av huruvida polisen har rätt att använda sitt skjutvapen är svårtolkad. 
 
I 1969 års kungörelse om användande av skjutvapen i polistjänsten reglerar första paragrafen 
en polismans rätt att skjuta i nödvärnssituationer, medan andra och tredje paragraferna 
reglerar polismannens rätt att skjuta i fall av laga befogenhet. Därutöver regleras 
polismannens rätt att skjuta i traditionell lagstiftning såsom polislagen och brottsbalken samt 
FAP 104-2 som är Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen 
m.m. Vilket innebär att polismannen måste ta ställning till fyra olika regelverk innan det kan 
fattas ett beslut.  
 
Vi har konstaterat att de nuvarande regelverken för polismannens rätt att skjuta bör ses över 
eftersom samhållet har genomgått en stor förändring de senaste fyrtio åren. Vi har även 
diskuterat om en helt ny lagstiftning bör komma till där ytterligare brott bör ingå.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Innehållsförteckning  
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 4 

1.2 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 4 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................................ 4 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................................................... 4 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................... 5 
1.6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .................................................................................................................................. 5 

2. HISTORIK ........................................................................................................................................................ 5 

3. POLISVERKSAMHETENS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER .................................................................... 6 
3.1 POLISENS UPPGIFTER ..................................................................................................................................... 6 

4. POLISENS LAGA BEFOGENHET ATT ANVÄNDA VÅLD ..................................................................... 8 
4.1 POLISLAGEN 8 § - ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR POLISENS INGRIPANDE ........................................................... 8 

4.1.2 Behovsprincipen ................................................................................................................................... 8 
4.1.3 Proportionalitetsprincipen ................................................................................................................... 9 

4.2 POLISLAGEN 10 § - POLISENS VÅLDSBEFOGENHETER I VISSA SITUATIONER ................................................... 9 
4.2.1 Polislagen 10 § första stycket 1p ........................................................................................................ 10 
4.2.2 Polislagen 10 § första stycket 2p ........................................................................................................ 11 
4.2.3 Brottsbalken 24 kap 2 § - ytterliggare fall av laga befogenhet .......................................................... 11 

5. POLISENS RÄTT TILL NÖDVÄRN ........................................................................................................... 11 
5.1 NÖDVÄRN ENLIGT BRB ............................................................................................................................... 12 

5.1.2 Kontrollerat nödvärn och paniknödvärn ............................................................................................ 12 
5.1.3 Putativt nödvärn ................................................................................................................................. 13 
5.1.4 Försvarlighetsbedömning ................................................................................................................... 13 
5.1.5 Skillnaden mellan laga befogenhet och nödvärn ................................................................................ 13 

6. POLISMANNENS RÄTT ATT ANVÄNDA SKJUTVAPEN I LAGA BEFOGENHET OCH 
NÖDVÄRN ENLIGT SKJUTKUNGÖRELSEN ............................................................................................. 13 

7. RIKSPOLISSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM ANVÄNDANDE AV 
SKJUTVAPEN I POLISTJÄNSTEN, FAP 104-2 ............................................................................................ 15 

8. SKJUTKUNGÖRELSEN ÄR SVÅRTOLKAD OCH FÖRÅLDRAD ....................................................... 15 
8.1 FLÖDESSCHEMA FÖR LAGA BEFOGENHET .................................................................................................... 16 

9. FARLIGT INGRIPANDE OCH BROTT SOM SAKNAS .......................................................................... 16 
9.1 POLISEN I KLÄM .......................................................................................................................................... 17 

10. AUTENTISKA FALL ................................................................................................................................... 17 
10.1 DÖDSSKJUTNINGEN I ESKILSTUNA ÅR 2002 .............................................................................................. 17 

10.1.1 Kommentarer till fallet ..................................................................................................................... 18 
10.2 DÖDSSKJUTNINGEN I KATRINEHOLM 2004 ................................................................................................ 18 

10.2.1 Kommentarer till fallet ..................................................................................................................... 19 
10.3 LAGA BEFOGENHETSSKJUTNING I HÄGERSTEN ÅR 2002 ............................................................................ 19 

10.3.1 Kommentarer till fallet ..................................................................................................................... 20 
10.4.SKJUTNINGEN UNDER EU-TOPPMÖTET I GÖTEBORG ÅR 2001 ................................................................... 20 

10.4.1 Kommentarer till fallet ..................................................................................................................... 20 
11. STATISTIK ANGÅENDE POLISENS SKJUTINCIDENTER ................................................................ 21 

11.1 DIAGRAM .................................................................................................................................................. 21 
11.2 DIAGRAM .................................................................................................................................................. 22 
11.3 FALLSTUDIE FRÅN SKÅNE ......................................................................................................................... 22 

12. DISKUSSION ................................................................................................................................................ 22 
12.1 SVÅRTOLKAD LAGSTIFTNING .................................................................................................................... 23 



 3 

12.2 SLUTSATS .................................................................................................................................................. 24 
13. REFERENSER .............................................................................................................................................. 25 

13.1 LAGSTIFTNING .......................................................................................................................................... 25 
14. BILAGOR ...................................................................................................................................................... 25 

 



 4 

1. Inledning 

1.2 Bakgrund 
Vi vill med det här arbetet undersöka och tydliggöra den lagstiftning som berör svenska 
polisers rätt att använda sitt skjutvapen. Enligt lagstiftningen får svensk polis använda våld för 
att genomföra en tjänsteåtgärd och den rätten heter laga befogenhet.1 Vi vill även undersöka 
vad lagstiftningen säger om laga befogenhet och hur den tillämpas i praktiken. Sedan vill vi 
granska om det finns något behov av en lagstiftning, som är anpassat efter dagens samhälle. 
Anledningen till att vi har valt att fördjupa oss i det här ämnet grundar sig i att vi efter en 
vapenlektion förstod att det finns en problematik kring laga befogenhet och dess lagstiftning. 
Vi upptäckte att regelverket kring laga befogenhet är svårtolkad för den enskilde 
polismannen, som måste beakta fyra olika regelverk innan ett beslut kan fattas. Vårt intresse 
förstärktes när vi hittade flera olika tidningsartiklar som berörde ämnet. Regleringen för när 
polisen får använda skjutvapen är idag kritiserad för att vara svårläst, ogenomtänkt och 
uråldrig. Det anses vara en vag reglering som gör det svårt för den enskilde polismannen att 
avgöra när vapnet får och bör användas.2 
 
Vi anser att varje polisman skall kunna känna sig trygg i sin yrkesroll och i och med det veta 
vad han har för lagstiftning att luta sig tillbaka mot. Under vår utbildning har vi fått möta 
olika situationer där vi har fått erfara problematiken kring dagens lagstiftning. Vår 
uppfattning är att polisen med dagens reglering känner sig osäker på huruvida de vid ett 
ingripande får använda sig av sitt skjutvapen vid laga befogenhet. Enligt vår uppfattning 
tänker polismannen utifrån envars nödvärnsrätt enligt brottsbalken och inte utifrån den laga 
befogenheten som polisen i första hand ska använda sig av.  
 
I och med att polisen utsätts för många pressade och farliga situationer i sitt arbete anser vi att 
det är en självklarhet att polisen har klara riktlinjer att följa, då de tvingas att använda våld 
och i värsta fall använda sitt skjutvapen. Om polisen inte har det finns det en risk för att en 
okontrollerad situation uppstår där både polismannen och den misstänkte utsätter sig för 
onödig fara. 

1.3 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att utifrån aktuell lagstiftning undersöka om regleringen av huruvida 
polismannen har rätt att använda sitt skjutvapen är svårtolkad.  

1.4 Frågeställningar 
• Vad innebär lagstiftningen om laga befogenhet och nödvärn för en polisman? 
• Är lagstiftningen kring laga befogenhet svårtolkad i en situation där den kan 

tillämpas?  

                                                 
1 A. Norée, (2007), Polisers rätt att skjuta, s. 12 
2 A. Norée, Skrota skjutkungörelsen!, artikel ur Svensk Polis, nr 8, 2004, s. 18 
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1.5 Avgränsningar 
Det finns olika regelverk som styr när, var och hur en polisman får använda sitt skjutvapen. I 
vårt arbete har vi valt att fokusera på den laga befogenheten och nödvärnsrätten som regleras i 
1969 års kungörelse om användande av skjutvapen i polistjänsten som även kallas för 
skjutkungörelsen. Anledningen till att vi har valt att skriva om dem är för att polismannens 
rätt att skjuta bygger på dessa två ansvarsfrihetsgrunder.3 En polisman som använder 
skjutvapnet inom ramen för den laga befogenheten eller nödvärnrätten har inte begått något 
brott. Vi har i arbetet valt att utelämna ansvarfrihetsgrunden nöd på grund av utrymmesskäl.  
 
När en polisman gör ett ingripande måste ett flertal grundläggande principer beaktas. I vårt 
arbete har vi valt att fokusera på behovs- och proportionalitetsprincipen eftersom det är de två 
principerna som är grundläggande för alla polisingripande i Sverige.4 
 
Till sist vill vi poängtera att ordet ”polisman” innefattar både manliga och kvinnliga poliser 
eftersom det inte finns någon könsneutral beteckning. Anledningen till att vi inte använder 
ordet ”polis” är att det kan vara vilseledande, eftersom det finns en skillnad mellan polisen 
som myndighet och poliser som individer.5 

1.6 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att undersöka traditionell lagstiftning utifrån polislagen och brottsbalken samt FAP 
104-2 som är Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m. 
Som komplement till lagstiftningen har vi valt att undersöka skjutkungörelsen från år 1969 
som reglerar polisens användande av skjutvapnet. Sedan har vi utgått från artiklar som vi har 
hittat genom tidningen Svensk Polis och Dagens Nyheter.  

2. Historik 
Genom tiderna har polisen till största del varit den som stått för samhällets upprätthållande av 
trygghet och säkerhet. Det är också polisen som har bekämpat kriminaliteten och haft rätten 
att använda våld i sin yrkesutövning. Svensk polis saknade i många år till skillnad från andra 
jämförbara länder ett specificerat lagstöd för brukandet av våld i tjänsten. Polismännens 
våldsanvändning grundades i lagen om nödvärn som gällde även för övriga medborgare i 
samhället. Reglerna kring nödvärn grundades år 1734 och flyttades år 1864 till strafflagen.  
 
Det här innebar att polisen inte fick använda våld förrän de själva eller någon annan blev 
angripen, det stod snart klart att nödvärnsreglerna inte var tillfredsställande för svensk polis. I 
lagen framgick det att polisen fick bruka våld vid verkställande av häktning eller för att 
stoppa en misstänkt som hade rymt. Då någon skulle gripas för brott fick överhuvudtaget 
inget våld förekomma. Det här medförde att poliserna utsattes för stora risker i arbetet och 

                                                 
3 A. Norée, (2007), s. 12 
4 Ibid. s. 23 
5 Ibid. s. 12 



 6 

deras brottsbekämpade åtgärder var begränsade. En del av polisens våldsanvändning kom 
därför att ske utan lagstöd.6  
 
År 1925 presenterades en ny lag gällande polisernas rätt till våldsanvändning i tjänsten. I den 
lagen reglerades det hur mycket våld poliserna fick använda för att genomföra en 
tjänsteåtgärd och det var aldrig tillåtet att använda mer våld än vad som behövdes. Det fanns 
stora krav på poliserna och våld fick endast användas om det fanns ett ”oundgängligt behov”.7 
 
Några år senare närmare bestämt år 1945 genomfördes en del ändringar i strafflagen på grund 
av polisens svaghet vid upplopp och andra oroligheter, vilket gjorde att militär fick kallas in 
och det ledde till förödande konsekvenser eftersom de sköt mot demonstranterna. I den nya 
lagen fick polisen nya möjligheter att använda försvarligt våld vid genomförandet av en viss 
tjänsteåtgärd dock reglerades det inte i vilka förhållanden det gällde. Det var också under 
samma period som polisen fick rätt att skjuta i tjänsten för första gången. Dessa regler 
regleras numera i 1969 års kungörelse om användande av skjutvapen i polistjänsten som även 
kallas för skjutkungörelsen.8 
 
Den nuvarande brottsbalken trädde i kraft år 1965. Polisens övergripande våldsanvändning 
flyttades från strafflagen till brottsbalkens 24 kapitel 2 §, fortfarande var dock inte polisen 
våldsanvändning fullständigt preciserad.  Genom införandet av den nya lagstiftning 
upptäcktes det att brottsbalkens 24 kapitel 2§ inte var tillräcklig, vilket gjorde att en särskild 
polislag skapades.9  
 
Ett stort steg för den kroppsliga integriteten var införandet av regeringsformen år 1974 som 
reglerar människans grundläggande fri- och rättigheter. Norée sammanfattar polisens 
våldsanvändning före och efter regeringsformens införande ”före 1974 års regeringsform var 
för polisen i princip allt våld tillåtet som inte var förbjudet, därefter är allt våld förbjudet som 
inte är tillåtet”.10 

3. Polisverksamhetens ändamål och uppgifter 

3.1 Polisens uppgifter 
Polislagen infördes den 1 oktober år 1984 efter att statens offentliga utredningar (SOU) visade 
på att det fanns ett behov av en särskild polislag i Sverige. 
 

Denna borde omfatta grundläggande regler om polisens uppgifter, 
polisorganisationen och styrningen i övrigt av polisverksamheten samt om polisens 
befogenheter.11 
 

                                                 
6 A. Norée, (2000), Laga befogenhet – Polisens rätt att använda våld, 40-41 
7 A. Norée, (2007), s. 14 
8 Ibid. s. 14-15  
9 A. Norée, (2000), s. 45 
10 Ibid. s. 79 
11 N-O. Berggren och J. Munck, (2008), Polislagen – En kommentar, s. 18 
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Inledningsvis beskrivs polisverksamhetens ändamål och uppgifter och det framgår tydligt att 
det inte finns någon möjlighet att på ett uttömmande sätt reglera polisens uppgifter.12 1 § 
polislagen har följande bestämmelse: 
 
1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens 
arbete syfta till att upprätta allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra 
allmänheten skydd och annan hjälp.  
 
Vad som menas med uttrycket ”upprätthålla allmän ordning och säkerhet” är att det bör 
inbegripa all polisverksamhet, vilket innebär att den inte bara inriktar sig på poliser i yttre 
tjänst utan inom andra områden som exempelvis brottsutredningsverksamhet. I paragrafen går 
det även att utläsa ”allmän ordning och säkerhet” och det begreppet beskriver polisens 
skyldighet och befogenhet att försöka förebygga, förhindra och vidta åtgärder mot 
överträdelser som faller under allmänt åtal.  
 
I 2 § polislagen framgår det vad som hör till polisens uppgifter: 
 
2 § Till polisens uppgifter hör att 

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat, 
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen, 
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. 

 
Inom den polisrättsliga litteraturen har man pratat om tre huvudformer för polisens 
verksamhet och de är: den preventiva, den repressiva och den hjälpande verksamheten.13 Som 
vi nämnde ovan är det inte möjligt att på ett uttömmande sätt beskriva polisens uppgifter i 
lagstiftningen. Polislagen har förändrats genom tiderna vilket innebär att polismyndigheterna 
har större frihet nu än tidigare. Det har också uppmärksammats att det nu finns uppgifter som 
av praktiska skäl inte inryms under de olika punkterna. Det har lätt till att polisens uppgifter 
även går att söka i brottsbalken, rättegångsbalken och i olika specialförfattningar. För alla 
polisingripanden förutsätts det att, en fara hotar den allmänna ordningen och säkerheten. Ett 
problem är att det inte nämns i polislagen utan där används istället ordet ”störningar”.14  
 
Polisen har utrustats med olika maktbefogenheter för att kunna klara av att upprätthålla den 
allmänna ordningen och säkerheten som står i polislagen. Ett exempel på dessa ingripande är 
att gripa eller att omhänderta en person, där rätten att använda våld anses vara den mest 

                                                 
12 Ibid. s. 28 
13 Ibid. s. 33 
14 A. Norée, (2000), s. 63 
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betydelsefulla befogenheten en polis har.15 Det har medfört att polisen i värsta fall kan bli 
tvungen att använda sitt tjänstevapen. 

4. Polisens laga befogenhet att använda våld 
Dagens poliser har både skyldighet och befogenhet att förebygga, förhindra och vidta åtgärder 
när det gäller brott som hör under allmänt åtal. För att polisen skall kunna fullgöra sina 
uppgifter finns den laga befogenheten, som innebär att polisen får använda våld i vissa 
situationer.16 Vi kommer därför att presentera i vilka situationer där polisen enligt lagstiftning 
har en laga befogenhet att använda våld och i värsta fall sitt skjutvapen.  

4.1 Polislagen 8 § - allmänna principer för polisens ingripande 
En grundläggande regel för polisen är att det vid varje fall då det krävs ett polisingripande 
mot en enskild, måste det vara försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga 
omständigheter. När polislagen infördes stadgades det generella principer som polisen skulle 
förhålla sig till vid varje ingripande. Det framgår också att om det krävs tvång vid ett 
ingripande skall det ske i den mån som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås.17Det 
ska enligt förarbetena markeras att principerna behovs- och proportionalitetsprinciperna skall 
beaktas vid varje polisingripande. Polislagens 8§ har följande lydelse: 
 
8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som 
föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 
åtgärdernas syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall det ske endast i den 
form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås.  
 Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses 
i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket.  
 
Idag anses dessa bestämmelser ha en positiv utformning medan det år 1975 hade en negativ 
utformning, ”före 1974 års regeringsform var för polisen i princip allt våld tillåtet som inte 
var förbjudet, därefter är allt våld förbjudet som inte är tillåtet”.18 Bestämmelserna skall ge 
uttryck för lagstiftarens förtroende för polisen och samtidigt markera att allmänheten kan 
räkna med att polisen handlar aktivt vid en uppkommen situation.19 

4.1.2 Behovsprincipen 
Enligt behovsprincipen får ett polisingripande ske då det är nödvändigt för att avvärja eller 
undanröja en befintlig fara eller störning. Det går att utläsa fyra grundläggande regler ur 
behovsprincipen. Den första utav dessa regler är att en polisman alltid ska välja det medel 
som innebär minsta möjliga intrång i den enskildes personliga integritet. Nästa regel styr att 
åtgärden skall vara tjänlig. Vidare följer det att ett polisingripande skall sträva till att uppnå 
det aktuella syftet. Det medför ett stort ansvar på polisman att noga avgöra vilka åtgärder som 
                                                 
15 Ibid. s. 63 
16 A. Norée, (2000), s. 61 
17 Ibid. s. 72 
18 Ibid. s. 79 
19 Ibid. s. 73 
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krävs för att klara upp en situation. Till sist finns regeln om ingripandets varaktighet och som 
belyser att polisingripandet skall upphöra så snart syftet med ingripandet har uppnåtts eller då 
det visar sig vara resultatlöst. Behovsprincipen med dess fyra grundregler begränsar alltså på 
ett betydelsefullt sätt polisens laga befogenhet att använda våld.20 

4.1.3 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen syftar till att det måste vara en rimlig proportion mellan medel och 
mål. Ur lagtexten går det att läsa att polismannen skall ”ingripa på ett sätt som är försvarligt 
med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter”. Med det menar lagstiftaren att 
polisen får använda mer medel ju allvarligare eller omfattande faran är. Den skada och de 
olägenheter som följer på grund av åtgärden får inte stå i missförhållande till dess syfte.21 
Kravet på proportionalitet medför att det dessutom måste framstå som rimligt att en åtgärd 
genomförs med våld.  
 
Av som framgår av texten så samverkar behovs- och proportionalitetsprinciperna med 
varandra. Det innebär att de kan inverka på ingripandets syfte på så sätt att polisen får inrikta 
sig eller endast delvis undanröja den aktuella faran eller störningen, vilket kan leda till att 
polisen måste uppskjuta eller helt avstå från ett ingripande.22 

4.2 Polislagen 10 § - polisens våldsbefogenheter i vissa situationer 
I polislagen 10 § har lagstiftaren angett ramarna för när en polisman har rätt att använda våld 
för att genomföra en tjänsteåtgärd. Paragrafen har följande lydelse: 
 
10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 
omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om  
1. han möts med våld eller hot om våld, 
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker 
undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant 
frihetsberövande, 
3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull 
egendom eller för omfattande skada i miljön, 
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller 
utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 
liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan 
husrannsakan som avses i rättegångsbalken, 
5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall 
kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 
6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller 
utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller 
någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 

                                                 
20 A. Norée, (2000), s. 75 
21 Ibid. s. 76 
22 Ibid. s. 77 
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7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller 
säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. 

I fall som avses i första stycket 4 och får våld mot person brukas endast om 
polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. Om rätt att i vissa fall bruka våld 
finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. Brottsbalken.23 
 
Författaren Noréen formulerar tre förutsättningar för att kunna tillämpa laga befogenhet: 

1. Syftet med våldsanvändningen skall vara att genomföra en tjänsteåtgärd 
2. För att våldsanvändningen skall komma ifråga krävs det att andra medel är 

otillräckliga 
3. I varje enskilt fall måste våldet vara försvarligt med hänsyn till omständigheterna.24 

 
Förutom dessa tre förutsättningar måste polismannen dessutom ha befunnit sig i någon av de 
sju uppräknade situationerna som nämns ovan för att kunna använda sig av den laga 
befogenheten.25 En avgörande regel utifrån dem är att polisen måste mötas av ett motstånd, 
vilket beskrivs nedan. 

4.2.1 Polislagen 10 § första stycket 1p 
Ur PL 10 § 1p går det att läsa att en polisman får använda våld om ”han möts med våld eller 
hot om våld” då en tjänsteåtgärd skall genomföras. Det har inte ställts upp något krav på att 
tjänsteåtgärden skall vara av en viss karaktär.26 I paragrafen finns det ingen närmare definition 
på vad som är en tjänsteåtgärd dock menar Norée att det måste gälla en uppgift som har stöd i 
lag.27 För att befogenhet för poliser att använda våld skall bli aktuell, skall han mötas av 
motstånd i omedelbar anslutning till tjänsteåtgärden, vars syfte är att förhindra 
genomförandet. Någon sådan befogenhet föreligger ej om tjänsteåtgärden har slutförts.28  
 
Enligt paragrafen framgår det att polismannen får använda våld om situationen kräver det 
dock framgår det inte i lagtexten och förarbeten vad som avses med uttrycket ”möts av våld”. 
Norée beskriver i sin bok att förarbetena uttrycker att det skall finnas aktivt motstånd i en 
sådan situation, det räcker inte med att motståndet är passivt. Motstånd behöver inte riktas 
mot polisman för att denne skall få bruka våld.29 
 
Punkten 1 inkluderar även ”hot om våld”, vilket innebär att det räcker om polismannen möts 
med hot om att utöva motstånd med våld. Med andra ord får polismannen använda våld för att 
undkomma ett befarat motstånd om det finns ett konkret hot.30 

                                                 
23 N-O. Berggren och J. Munck, (2008), s. 76 
24 A. Norée, (2008), Polisers rätt till våld, s. 56 
25 A. Norée, (2007), s. 23 
26 A. Norée, (2000), s. 144 
27 A. Norée, (2008), s. 56 
28 A. Norée, (2000), s. 144 
29 Ibid. s. 145 
30 A. Norée, (2008), s. 59 
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4.2.2 Polislagen 10 § första stycket 2p 
Ur paragrafen går det att läsa att polisen får använda våld vid laga frihetsberövande. Det 
innebär att ”någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten 
försöker undkomma”, blir våld tillämpligt för att verkställa ett sådant frihetsberövande.31 I 
boken Polislagen - en kommentar går det att läsa att förutsättningen för att våld skall få 
användas är att den som skall omhändertas försöker undkomma eller när polismannen som 
skall verkställa åtgärden möts av motstånd. Begreppet motstånd innefattar inte bara aktivt 
motstånd med våld utan även passivt motstånd till skillnad mot punkten 1.32 Det vill säga att 
om en person skall frihetsberövas och genom sin kroppstyngd omöjliggör för polisman att 
verkställa det, får våld användas.  

4.2.3 Brottsbalken 24 kap 2 § - ytterliggare fall av laga befogenhet 
I denna paragraf finns ytterliggare två situationer där en polisman får använda våld, 
paragrafen har följande lydelse: 
 
2§ Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller 
annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör 
han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom 
till ordningen, får det våld brukas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att 
rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla, om någon annan 
än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall. 

Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 
polislagen (1984:387). 
 
Av paragrafen framgår det att den skiljer sig mot polislagen 10 § i och med att den här 
tillämpas när någon är frihetsberövad, medan polislagen reglerar våldsanvändningen då någon 
ska frihetsberövas. Anledningen till att paragrafen är placerad i brottsbalken beror på att den 
gäller alla och inte bara polismän.33 

5. Polisens rätt till nödvärn 
I brottsbalken hittar vi nödvärnsrätten som varje polisman och medborgare har rätt att 
använda sig av. Norée påpekar att nödvärnsrätten ska tillämpas för individen och inte för 
polisen som myndighet.34  Anledningen till att vi har valt att skriva om nödvärn är för att 
förhållandet mellan den laga befogenheten och rätten till nödvärn är viktig för att klargöra 
vårt syfte med arbetet, som är att utifrån lagstiftningen undersöka om regleringen av huruvida 
polisen har rätt att använda sitt skjutvapen är svårtolkad.  
 

                                                 
31 A. Norée, (2008), s. 60 
32 N-O. Berggren och J. Munck, (2008), s. 81 
33 A. Norée, (2007), s. 23 
34 Ibid. s. 33 
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5.1 Nödvärn enligt BrB 
Rätten till nödvärn hittar vi i brottsbalken 24 kap 1 §, där det beskrivs fyra olika situationer då 
den kan tillämpas. Vi kommer dock bara behandla den situationen då någon blir utsatt för ”ett 
påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom”, eftersom det är 
endast i en sådan situation som en polisman kan komma att använda sitt tjänstevapen. 
Paragrafen har följande lydelse: 
 
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 
oförsvarligt. 
 Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. 
 
Nödvärn går under rubriken allmänna ansvarsfrihetsgrunder, vilket innebär att en gärning som 
någon begår i nödvärn inte utgör något brott trots att den faller under en brottsbeskrivning. 
För att få rätt till nödvärn krävs tre förutsättningar, det skall vara ett angrepp, det skall vara 
aktuellt och gärningen får inte vara uppenbart oförsvarlig. Av paragrafen går det att utläsa 
”brottsligt angrepp” vilket innebär att det uppfyller rekvisiten för ett brott. Alla brott är inte 
brottsliga angrepp på person eller egendom, utan det förutsätts att de innehåller en fysisk 
kränkning.35  
 
För att ett angrepp på person eller egendom ska få mötas med nödvärn förutsatts att angreppet 
är ”påbörjat eller överhängande”, vilket innebär att när angreppet har upphört föreligger inte 
längre nödvärnsrätten. I paragrafen går det även att utläsa att det skall vara ”överhängande” 
vilket betyder att angreppet skall vara nära i tiden. Angreppet behöver dock inte vara 
omedelbart förstående då ett relativt tidigt ingripande ibland kan leda till att angreppet 
avvärjes med lindrigare medel.36 

5.1.2 Kontrollerat nödvärn och paniknödvärn 
Westerlund skriver i sin bok om skillnaderna mellan kontrollerat nödvärn och paniknödvärn. 
En kontrollerad nödvärnssituation är när poliserna har full kontroll över situationen. Det kan 
vara om de möts av en gärningsman som har en kniv i handen som han hotar att döda 
poliserna med. Poliserna har då möjlighet att analysera situationen och kan agera utefter det, 
det kan exempelvis vara så att de väljer att skjuta gärningsmannen i benet för att avvärja den 
aktuella faran om han vägrar att släppa kniven. I en sådan situation kan man ställa högre krav 
på poliserna så att de inte agerar uppenbart oförsvarligt.37 Det som skiljer paniknödvärn från 
ett kontrollerat nödvärn är om den livsfarliga situationen uppstår helt plötsligt och där det inte 
finns tid till att analysera situationen. När det uppstår en sådan situation finns det ingen 
skillnad mellan poliser och andra människor, ingen av dem har kontroll över situationen. 

                                                 
35 A. Norée, (2000), s. 219- 220 
36 Ibid. s. 221 
37 G. Westerlund, (2004), Polisens vapenanvändning, s. 28 
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Paniknödvärn är en otroligt stressfylld situation, där det är svårt att veta hur en person 
reagerar oavsett om det är en polis eller en annan människa.38 

5.1.3 Putativt nödvärn 
För att få skydda sig själv eller någon annan får polisen skjuta i nödvärn. Polisen har även rätt 
att skjuta då polismannen felaktigt tror att han eller någon annan är utsatt för en livshotande 
situationen som inte kan lösas på något annat sätt (då andra medel är otillräckliga). Det här 
gäller inte endast poliser utan även andra personer. Det som domstolen skall ta hänsyn till är 
hur personen tolkade situationen i det aktuella ögonblicket.39 

5.1.4 Försvarlighetsbedömning 
Ur nödvärnsparagrafen framgår det att en nödvärnshandling ska vara fri från ansvar om det 
med hänsyn till ”angreppets beskaffenhet”, ”det angripnas betydelse” och ” omständigheterna 
i övrigt” inte är uppenbart oförsvarligt. Det innebär att det alltid måste göras en avvägning 
mellan angrepp och försvar, vilket leder till att ett större våld med exempelvis vapen ger 
större rätt till nödvärn än ett mindre våld med knytnävar. Försvarlighetsbedömningen när det 
gäller nödvärn ska ske med beaktande av såväl de faktiska förhållandena som den angripnas 
uppfattning av situationen i handlingsögonblicket.40  

5.1.5 Skillnaden mellan laga befogenhet och nödvärn 
Polismans våld ska först och främst grundas i den laga befogenheten. Polismannen som 
individ omfattas som övriga i samhället även om rätten till nödvärn. Det finns dock en 
väsentlig skillnad mellan laga befogenhet och nödvärnsrätten. Våldsanvändningen vid laga 
befogenhet skall vara försvalig med hänsyn till omständigheterna medan nödvärnsrätten 
kräver att den inte är uppenbart oförsvarlig. Nödvärnsrätten sträcker sig utöver behov och 
propotionalitetsprinciperna tillskillnad från laga befogenheten. Vilket alternativ som åberopas 
måste bedömmas från  situation till situation.41 

6. Polismannens rätt att använda skjutvapen i laga 
befogenhet och nödvärn enligt skjutkungörelsen 
Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten reglerar när en polis får 
skjuta i situationer av laga befogenheter och i nödvärn. Nödvärnsrätten regleras i 
skjutkungörelsen 1 § och följande lydelse: 
 
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. 
 

                                                 
38 G. Westerlund, (2004), s. 29 
39 Ibid. s. 29 
40 A. Norée, (2000), s. 222 
41 A. Norée, (2007), s. 33 
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För att en polisman skall kunna använda sig av nödvärnsparagrafen måste han först avgöra 
om det föreligger en sådan situation. Av vad som framgår av paragrafen får en polisman 
endast skjuta för att ”avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som 
innebär trängande fara för sådant våld”. Det har dock inte diskuterats om vad som avses med 
”svårare våld” men det borde röra sig om ett angrepp med livsfarligt vapen eller tillhygge, 
eller att angreppet innebär en risk för svårare kroppsskada. Behovs- och 
proportionalitetsprinciperna gäller inte i en nödvärnssituation.42 
 
2 § Föreligger ett fall som avses i 24 kap 2 § brottsbalken eller i 10 § första stycket 2p i 
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). 
 
I 2 § går det att läsa om tre olika situationer där en polisman får skjuta med stöd av laga 
befogenhet. Kravet på att få tillämpa laga befogenhet är att ett omedelbart ingripande är 
nödvändigt samt att polisman möts av ett motstånd såväl aktivt som passivt.   
 
I skjutkungörelsen reglerar första paragrafen en polismans rätt att skjuta i nödvärnssituationer, 
medan andra och tredje paragraferna reglerar polismannens rätt att skjuta i fall av laga 
befogenhet. Med tanke på att en polisman i första hand skall använda våld med stöd av den 
laga befogenheten hade en omvänd ordning varit mer på sin plats, anser Norée43 I första 
paragrafen nämns det att den misstänkte skall vara ”på sannolika skäl misstänkt”. I RB: s 

                                                 
42 G. Westerlund, (2004), s. 45 
43 A. Norée, (2008), s. 43 
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bestämmelser beträffande tillämpningen av just begreppet på sannolika skäl krävs det att det 
föreligger en hög misstankegrad mot en specifik individ kopplat till ett specifikt brott.44 

7. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
användande av skjutvapen i polistjänsten, FAP 104-2 
Polisens vapenanvändning regleras även i författningen FAP 104-2 som är Rikspolisstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. vars senaste utgåva kom år 2002. 
Författningen omfattar alla poliser vid Rikspolisstyrelsen och är en ytterligare instruktion för 
poliser. Den reglerar att varje polisman skall innan vapen tilldelas avlägga ett kompetensprov 
varje år och om en polisman som redan bär vapen inte klara kompetensprovet ska 
polismyndigheten återta vapnet. 
 
Författningen reglerar även hanteringen av skjutvapnet. Ett vapen skall hanteras säkert och får 
inte bäras laddat. Om en polisman hamnar i en situation som kräver en höjd beredskap får 
vapnet bäras i handen, laddat och osäkrat men fingret ska inte vara placerat på avtryckaren. 
Då situationen inte längre kräver den höjda beredskapen ska vapnet hölstras och återställas till 
ursprungligt bärande. 
 
Enligt författningen skall en polisman, om det inte är verkningslöst ge sig till känna innan 
vapnet avlossas samt tala om att polismannen har för avsikt att skjuta. Om det är möjligt skall 
polismannen skjuta varningsskott om det kan ske utan risk för skada. Författningen hänvisar 
till 7 § i Skjutkungörelsen där det går att läsa att syftet ska i första hand vara att tillfälligt 
oskadliggöra personen därför bör verkanseld riktas emot benen.  Det är också viktigt att 
polismannen beaktar skottfältet och omgivningen, författningen tar upp ett exempel att en 
polisman ska undvika att skjuta genom vägg eller dörr då polismannen själv inte ser vad som 
är bakom. Även risken för rikoschetter, långt skjutavstånd och dåliga siktförhållanden ska 
beaktas innan skott avlossas. Den polisman som avlossat skott oavsett om det rör sig om ett 
vådaskott eller ett avsiktligt skott rapportera det till närmaste förman samt verkställande befäl. 
En skriftlig rapport ska sedan avges av polischefen till Rikspolisstyrelsen.45 

8. Skjutkungörelsen är svårtolkad och föråldrad 
Den nuvarande lagstiftningen kring polisens vapenanvändning regleras i skjutkungörelsen 
från 1969.46 Universitetslektor Norée har i en rad artiklar argumenterat för att den svenska 
skjutkungörelsen borde skrotas.  I atikeln Polis försätts i livsfara i onödan publicerad i 
tidningen Svensk Polis 2005 förklarar Norée att dagens regler både är otydliga och föråldrade. 
"De otydliga reglerna gör det mycket svårt att skjuta med stöd av den laga befogenheten. När 
läget väl har utvecklats till en nödvärnssituation har poliserna i regel mindre kontroll över 
situationen och då är riskerna för skador betydligt större".47  

                                                 
44 T. Bring, (2009), Förundersökning, s. 159 
45 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. FAP 104-2 
46 A. Norée, (2008), s. 15 
47 A. Norée, Poliser försätts i livsfara i onödan, artikel ur Svensk Polis, nr 9, 2005, s. 18 
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8.1 Flödesschema för laga befogenhet 
Innan en polisman kan skjuta enligt laga befogenhet måste han ta ställning till ett antal frågor. 
Polisinspektör Ulf Petersson har genom ett flödeschema tydligt påvisat vad en polisman ska ta 
ställning till innan vapen avlossas i laga befogenhet48: 

1. Föreligger något av de tre särskildt kvalificerade fall som anges i 2 § Skjutkungörelsen? 

2. Är ett omdelbart ingripande nödvändigt? 

3. Är det försvarligt att skjuta? 

4. Är det yttersta utvägen? 

5. Har behovs- och proportionalitetprinciperna beaktats? 

6. Finns det någon risk för utomstående kan komma till skada? Finns det risk för rikoschetter? 
Är det stort skjutavstånd? Finns det risker med att skjuta? 

7. Ska varningsrop användas eller är det otjänligt? 

8. Varningsskott? 

9. Försök att oskaldliggöra? 

10. Verkansskott? 

9. Farligt ingripande och brott som saknas 
Noreé skriver i sin artikel Skrota Skjutkungörelsen att  det är viktigt att poängtera att den laga 
befogenheten kräver att polisen möts med motstånd men att skjutkungörelsen inte säger något 
om den saken.49  Norée vidarutvecklar sitt resonemang i boken Polisens rätt att skjuta. Om 
motståndet inte finns, aktivt eller passivt får en polisman inte skjuta. Men om endast 
skjutkungörelsen skulle tolkas bokstvaligen skulle det kunna ge förödande konsekvenser 
menar Norée. Det finns även ett krav  på att ett omedelbart ingripande ska vara nödvändigt, 
vilket innebär att det ska vara uteslutet att polisen kan ingripa vid ett senare tillfälle.  Men 
någon vidare förklaring än så ger inte skjutkungörelsen.50 En person som har begått något av 
de allvarliga brott som finns uppräknade i skjutkungörelsen behöver inte vara farlig vid 
gripandet. Med farlig menas för andra människor liv och hälsa eller rikets säkerhet. På samma 
sätt som det kan uppstå en situation där en person begått ett mindre allvarligt brott som inte 
finns uppräknat och som uppträder mycket farlig vid ett ingripandet men då får  inte 
skjutvapnet användas av polisman för att gripa personen. 

I skjutkungörelsen saknas dessutom några brott såsom våldsamt upplopp och grov stöld. I 
praktiken kan det var mycket svårt för en polisman att avgöra om det rör sig om en grov stöld 
eller rån.51 Sanna Blomqvist tar i sitt examensarbete Polisens laga befogenhet att använda 
skjutvapen upp ett exempel på vilken svår situation en polisman kan hamna i vid ett pågånde 

                                                 
48 S. Blomqvist, (2009), Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen, s. 26 
49 A. Norée, (2004), s. 18 
50 A. Norée, (2007), s. 45-46 
51 Ibid. s. 47 
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inbrott. Det är då mycket svårt att på förhand att veta om det är en grov stöld eller ett rån, där 
en nattvakt kanske har blivit nedslagen inne i lokalen. För att få skjuta krävs det att det 
föreligger ett rån.52 Norées råd till polisen i en sådan situation är ett träffsäkert citat från en 
professor som säger ”I ett sådant läge, då brottsrubriceringen inte är klar, bör tydligen polisen 
akta sig för att skjuta, för såvitt inte en nödvärnssituation uppkommer”.53 

9.1 Polisen i kläm 
Norée menar att de otydliga reglerna försätter polismannen i svåra situationer och därmed 
även allmänheten. Det är den enskilda polismannen som ska avgöra situationen och får stå för 
konsekvenserna för användning av tjänstevapnet. Enligt Norée är det inte  tillfredställande att 
den enskilda polismannen kommer i kläm på grund av den snåriga lagstifningen. Norée vill 
att polisens rätt att använda vapen ska skrivas in i Polislagen, på likande sätt som för 
handfängsel.54 Rikspolisstyrelsen har ställt en framställan till Justicedepartementet om att en 
utredning ska tillsättas som ska titta på polisens våldsanvändning då lagstiftningen är splittrad 
på fler lagar. Justicedepartementet bereder för tillfälligt ärrendet.55  

10. Autentiska fall 
För att kunna tydliggöra de oklarheter som råder kring dagens lagstiftning har vi valt att 
presentera ett antal fall från verkligheten. 

10.1 Dödsskjutningen i Eskilstuna år 2002 
Polisen jagade en 20-åring man som misstänktes ha tillgripit en taxibil genom att hota 
taxichauffören. Uppgifter fanns om att han var beväpnad med en kniv. I samband med att 
polisen försökte stoppa taxibilen backade mannen på polisbilen. Efter att 20-åringen backat på 
en polisbil och två skott avlossats mot taxibilens däck, vilka inte träffade, så vände plötsligt 
taxibilen om och kolliderade med en av polisbilarna. En av poliserna uppmanade mannen att 
visa händerna och komma ut ur bilen. Den misstänkte vägrade komma ut från bilen och 
ropade ”döda mig då” efter det avlossades tre varningsskott. Då mannen sedermera gick ur 
taxibilen fanns fem polismän på plats som alla hade dragit sina vapen och höjt beredskapen. 
De beordrade mannen att visa sina händer och lägga sig ned på marken. Den misstänkte 
började gå mot polismännen, vilka backade ett tjugotal meter. Plötsligt ändrade mannen 
riktning och började springa rakt mot en polisman samtidigt som han förde ner händerna till 
midjan och plockade i sitt bälte. Den utsatta polismannen avlossade då ett skott mot mannens 
ben vilket inte träffade utan mannen fortsatte springa mot honom. Då han var cirka två till tre 
meter från polismannen avlossade denne ytterligare ett skott som träffade den misstänkte i 
bröstet. Skottet var dödande. Vid visitationen visade det sig att den misstänkte inte varit 
beväpnad. 
  

                                                 
52 S. Blomqvist, (2009), s. 24 
53 J. Knutsson, (2005), Politiets bruk av skytevåpen i norden, s 116 
54 A. Norée, (2007), s. 87-88 
55 K. Erlingsson, 100510 
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Polismannen som sköt uppfattade det som att den misstänkte plockade fram något då han 
sprang mot honom. Han trodde att han var utsatt för en livsfara och sköt två skott för att freda 
sig själv. Polismannen uppgav att han riktade det första skottet mot mannens ben för att för 
tillfället oskadliggöra honom. Vid det andra skottet var den misstänkte dock endast några 
meter från honom, varför han inte siktade utan bara sköt. Förundersökning inleddes och 
polismannen underrättades om misstanke om vållande till annans död. Åklagaren beslutade att 
lägga ner förundersökningen eftersom polismannen ansågs ha haft fog för sin bedömning att 
han befann sig i en nödvärnssituation. Den misstänkte hade tillgripit en taxibil, uppgifter 
fanns om att han var beväpnad och han hade gjort en oförutsebar och plötslig framryckning 
mot polismannen. Det ansågs inte som uppenbart oförsvarligt av polismannen att avlossa 
skotten.56 

10.1.1 Kommentarer till fallet 
I och med att polisen förmodade att 20-åringen var beväpnad anser Westerlund att det fråga 
om ett kontrollerat putativt nödvärn. Polismannen trodde att han befann sig i omedelbar 
livsfara. Det var anledningen till att han inte hade tid att närmare överväga hur han skulle rikta 
vapnet. Det medförde att 20-åringen bara var några meter från honom då han avlossade 
skottet som dödade honom. Westerlund anser därför att polismannen använt sitt tjänstevapen i 
enlighet med gällande bestämmelser. Det skall dock nämnas att polismannen inte hade rätt att 
skjuta objektivt sett eftersom mannen inte var beväpnad vi tillfället, något som polismannen 
trodde att han var. Däremot ifrågasätter Westerlund om inte polismännen hade kunnat agera 
på ett annat sätt i och med att det fanns flera polismän med dragna vapen på plats.57 
 
Poliserna hade inte, med gällande lagstiftning, någon möjlighet att skjuta i laga befogenhet i 
det skede då 20-åringen gick emot dem och de retirerade 20 meter. Under den tiden fanns inte 
pepparspray, som kanske hade varit ett alternativ. Från början var det en kontrollerad situation 
som övergick till panik där polismannen inte hade något annat alternativ än att i nödvärn 
skjuta mot de centrala kroppsdelarna. 

10.2 Dödsskjutningen i Katrineholm 2004 
En amfetaminpåverkad man som tidigare under kvällen knivhuggit sin hustru befann sig med 
en yxa på ett torg i Katrineholm. Då polisen kom till platsen gick mannen mot polismännen 
med yxan. Polismännen retirerade, tog skydd bakom polisbilarna och uppmanade mannen att 
släppa yxan samtidigt som de höjde sin beredskap. Mannen vägrade dock släppa yxan och 
fortsatte gå mot polismännen. Han uppmanade polisen att skjuta högt och attackerade 
dessutom flera bilar med sin yxa. Tillslut gick han mot en fotgängare med yxan varpå en av 
polismännen sköt ett varningskott upp i luften. Mannen slutade då gå mot fotgängaren och 
rusade istället mot polismannen. Denne avlossade då ett skott mot mannen. Skottet som 
avlossades på cirka åtta meters avstånd träffade mannen i buken och han avled.  
 
Polismannen uppgav att han hade kännedom om den här mannen sedan tidigare och att han 
visste att mannen var farlig. Han blev livrädd då mannen sprang mot honom med yxan i 
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dubbelfattning. Polismannen uppger att han hade tänkt sikta lågt, men att han på grund av 
rädslan inte visste hur han sköt. Han såg bara kroppen komma farandes mot honom. 
Förundersökning inleddes och polismannen delgavs misstanke om grov misshandel och 
vållande till annans död. Den lades dock ner. Som skäl angavs att polismannen under ett 
mycket kort ögonblick hade att avgöra hur han skulle avvärja ett överhängande angrepp. Att 
han använde sitt tjänstevapen såsom han gjort ansågs inte ha varit uppenbart oförsvarligt.58 

10.2.1 Kommentarer till fallet 
Westerlund instämmer i att det var fråga om en nödvärnssituation och att polismannen använt 
sitt tjänstevapen i enlighet med gällande bestämmelser. I en sådan stressfylld situation som 
polismannen befann sig i försvinner till stor del förmågan att handla ändamålsenligt. Den 
hotade tar då istället sin tillflykt till invanda och reflexmässiga reaktioner. Westerlund 
ifrågasätter dock varför polismännen väntade så länge innan en av dem tvingades skjuta i en 
”paniksituation”. Det var ett förhållandevis utdraget händelseförlopp under 25-30 minuter där 
det uppstod många nödvärnssituationer. Mannen till och med attackerade två bilar med 
människor i. Hade polismännen skjutit tidigare hade de troligen haft en sådan kontroll av 
händelsen att någon av dem istället hade kunnat sikta mot mannens ben och således endast 
skadeskjutit. Att i ett tidigare läge skjuta mot benen än att i en paniksituation skjuta utan att 
veta var kulan kommer att träffa är att föredra menar Westerlund. 
 
Med gällande lagstiftning, under ett utdraget händelseförlopp, ingen möjlighet att skjuta i laga 
befogenhet, varken då mannen gick mot bilarna och slog med yxan eller för det han utsatt sin 
fru för (det var inte yttersta utvägen). När mannen tillslut gick mot en fotgängare hade 
polismännen rätt att skjuta honom i nödvärn. Polismännen valde då att skjuta ett 
varningsskott. När mannen rusade mot polismannen med yxan, är det ett solklart fall av 
nödvärn där polismannen hade rätt att skjuta. Återigen fanns inte pepparspray vid den tiden, 
vilket annars kanske hade fungerat.  

10.3 Laga befogenhetsskjutning i Hägersten år 2002 
Vid Örnsbergs tunnelbanestation hade en man (A) skjutit en annan man i benet och sedan 
avvikit från platsen. Efter en stund såg en polispatrull den misstänkte. Poliserna beordrade 
mannen att stanna och lägga sig ned på marken samtidigt som de höjde beredskapen. Mannen 
sa då ”jag skjuter mig” och började gå från platsen. När mannen kom ut på en öppen gräsyta 
beordrade piketchefen ett varningsskott. Varningsskottet avlossades rakt upp i luft. Även fast 
polismannen avlossade ett varningsskott så började mannen springa från platsen. Poliserna 
följde efter mannen på ett behörigt avstånd. När vägen tog slut vände sig mannen om mot 
poliserna, samtidigt som han riktade vapnet mot sitt huvud och hotade med att ta sitt liv. 
Medan han gjorde det frågade mannen om den andra mannen dog av hans skott. Poliserna 
berättade att han inte hade dött varpå mannen då utbrast ”då måste jag ta mitt liv”. Därefter 
stoppar han in nästan hela vapnet i munnen och tryckte av och dog.59 
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10.3.1 Kommentarer till fallet 
Enligt Westerlund sköt poliserna i laga befogenhet eftersom mannen inledningsvis var 
misstänkt för försök till mord/dråp. När polisen har en misstänkt för ett så grovt brott får de 
skjuta med stöd av skjutkungörelsen 2 §, som ger poliserna rätt att använda sitt tjänstevapen 
för att gripa den misstänkte om ett ”omedelbart ingripande är nödvändigt”. Enligt 
skjutkungörelsen 7 § skall polisen beakta risken för att utomstående skadas och om 
möjligheten finns, först avlossa ett varningsskott. Westerlund anser att poliserna följde vad 
som står i skjutkungörelsen genom att avlossa varningsskottet först när mannen kom ut på den 
öppna gräsytan.60 

10.4.Skjutningen under EU-toppmötet i Göteborg år 2001 
När det var EU-toppmöte i Göteborg i början av juni 2001 gick ett flertal folksamlingar till 
våldsamt angrepp mot polisen, andra närvarande och egendom. Under de dagarna som EU-
toppmötet höll på utbröt ett flertal våldsamma upplopp där många kom till skada. Bland alla 
händelser utspelade sig den allvarligaste händelsen på Vasagatan i centrala Göteborg. Fem 
poliser som ingick i en piketgrupp blev omringade och var tvungna att backa tillbaka, en av 
poliserna fick en gatsten i huvudet och blev medvetslös och föll till marken. När han föll till 
marken tappade han sin hjälm. För att poliserna skulle kunna skydda sin kollega sköt de ett 
varningsskott varpå de flesta aktivisterna sprang från platsen, dock stannade några kvar och 
fortsatte kasta gatsten. För att skydda kollegan var poliserna tvungna att avlossa ett skott mot 
en utav aktivisterna, skottet träffade oturligt nog i bröstet och han fick föras till sjukhus. Som 
tur var överlevde han skottet. Utöver honom träffades även två andra personer men de klarade 
sig bra. 
 
Efter det inträffade inleddes en förundersökning för att utreda vad som hände under den 
aktuella tidpunkten, de ville undersöka om det hade begåtts något brott i samband med 
polisskjutningen. När förundersökningen var klar konstaterade överåklagaren att poliserna 
utsattes för ett allvarligt angrepp. Han kunde konstatera att aktivisterna inte var ute efter något 
politiskt utan de var endast ute efter att skada poliserna. Poliserna på plats befann sig i en 
nödvärnssituation både innan och efter skottlossningen. Av vad som framgår av texten ovan 
så använde inte poliserna sina vapen förrän en kollega föll till marken. För att kunna bedöma 
om poliserna agerade rätt krävs det att man ser det hela ur ett helhetsperspektiv med 
utgångspunkt i hur situationen tedde sig för dem. Eftersom det inte fanns någon anledning att 
anta att något brott hade begåtts lades förundersökningen ner.61 

10.4.1 Kommentarer till fallet 
Efter den dramatiska händelsen på Vasagatan och under EU-toppmötet är det många som 
anser att man bör dela upp händelseförloppet i olika skeden. Det tycker dock Westerlund är 
helt orealistiskt eftersom det bör bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. I början av den 
uppkomna händelsen var det frågan om en kontrollerad nödvärnssituation, dock vändes det 
till en paniknödvärn så fort polismannen träffades av gatstenen som gjorde att han föll till 
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marken. ”Poliserna kunde nu inte längre dra sig undan utan de var tvungna att fatta ett 
sekundsnabbt beslut om att skydda sin fallne kollega”.62 Poliserna var därför tvungna att 
skjuta flera varningsskott. De flesta aktivisterna flyttade på sig förutom några personer som 
fortsatte att kasta gatsten mot poliserna. För att kunna skydda sin kollega och sig själva 
avlossades ett skott mot den personen som de upplevde som ett hot. 
 
Det kan diskuteras om poliserna handlade rätt i den aktuella situationen. Enligt Westerlund 
skall bedömningen tas med hänsyn till bland annat angreppets beskaffenhet och 
omständigheterna i övrigt. I nödvärnsparagrafen står det att handlingen inte skall anses vara 
uppenbart oförsvarlig vilket Westerlund inte tycker att den var, han tycker inte att poliserna 
skall straffas för att ha skjutit på Vasagatan.63 
 
Fortsättningsvis skriver Westerlund att poliser allt oftare utsätts för mycket fysiska och 
psykiska situationer. Detta är något man bör tänka på då en polisman utsätts för exempelvis 
våldsamma upplopp, där det gäller att tänka snabbt. Westerlund avslutar med att skriva ”det 
går inte att träna sådana situationer”.64 

11. Statistik angående polisens skjutincidenter 
Statistik sedan mitten av 70-talet till in i 2000-talet visar att svenska polisens benägenhet att 
använda skjutvapen har varit stabil. Statistiken för antalet som skadats eller dödats av polis i 
samband med att polisen skjutit ligger även den på en stabil nivå. I skjutincidenter mellan 
1985 till 2002 har det i genomsnitt 1,1 person avlidit och 7,1 har skadats per år.65  

11.1 Diagram 

 
Figur 1. Antal incidenter där polis i samband med tjänsteingripanden avlossas skott 1970-
2002 
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11.2 Diagram  

 
Figur 2. Antal skjutincidenter där personer dödats eller skadats av polis i samband med 
skjutincident 1985-2002 
 
Knutsson skriver i sin bok att nödvärn dominerar när det kommer till antalet avlossade skott 
med 81 procent och få fall med laga befogenhet som är på ca 19 procent. Vidare dömer 
Knutsson ut den svenska skjutkungörelsen, han anser att reglerna är otydliga vilket gör det 
svårt för den svenska polisen att skjuta med stöd av den laga befogenheten. 66 

11.3 Fallstudie från Skåne 
Polisinspektör Petersson har genomfört intervjuer med samtliga poliser som använt sitt 
skjutvapen inom polismyndigheten i Skåne mellan 1985-2004. Med utgångspunkt från 
polisens kompetensprov bad Petersson poliserna att uppskatta avståndet till gärningsmannen 
då de sköt. Resultatet visade att det genomsnittliga avståndet var 4, 4 meter. Det tolkar 
Petersson som att de flesta poliser skjuter i nödvärn och inte i laga befogenhet. Peterson tror 
att om fler poliser skulle skjuta i laga befogenhet hade avståndet blivit längre samt att polisen 
ingripit tidigare vilket medfört mindre skador.67  

12. Diskussion 
Vårt intresse för den svenska lagstiftningen kring laga befogenhet att använda skjutvapen 
väcktes efter en vapenlektion där vi själva upptäckte hur svårtolkad dagens lagstiftning är. 
Vårt intresse förstärktes efter att vi läst flera artiklar som berörde ämnet. Vårt syfte med 
arbetet var att undersöka om lagstiftningen kring laga befogenhet är svårtolkad i en situation 
där den kan tillämpas. Under tidens gång har våra föreställningar kring ämnet visat sig vara 
sanna. Det förvånar oss också att inget har skett inom området trots att diskussionen har 
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pågått i flera år. För i slutändan är det den enskilda polismannen som får stå för 
konsekvenserna av en svårtolkad lagstiftning. 

12.1 Svårtolkad lagstiftning 
Dagens poliser har både skyldighet och befogenhet att förebygga, förhindra och vidta åtgärder 
när det gäller brott som hör under allmänt åtal. Enligt den laga befogenheten får polisen den 
enskilda polismannen använda våld inklusive vapen för att genomföra en tjänsteåtgärd. För att 
kunna tillämpa laga befogenhet enligt skjutkungörelsen krävs det att den enskilda 
polismannen tar ställning till ett antal frågor. Det bör tilläggas att polismannen ofta befinner 
sig i en hotfull och stressfylld situation och måste fatta ett beslut snabbt. Utifrån Peterssons 
flödesschema ser vi hur många frågor som en polisman får ta ställning till i den aktuella 
situationen innan ett beslut kan fattas. Vi tror att en polisman sällan hinner besvara samtliga 
frågor och bedöma situationen korrekt. Vilket leder till att polismannen i många fall inte 
använder sig av den laga befogenheten. Istället väntar polismannen ut situationen vilket kan 
leda till att en nödvärnssituation uppstår, vilket kan få betydligt allvarligare konsekvenser. 
Precis som Norée säger har polismannen mindre kontroll i en nödvärnssituation. För i en 
nödvärnssituation skjuter inte polismannen för att för tillfället oskadliggöra den misstänkte 
utan istället agerar de för att kunna stoppa angreppet. Vilket får till följd att skottet ofta blir 
dödande. Med en tydligare lagstiftning till laga befogenhet tror vi att polismännen kan agera 
tidigare och en nödvärnssituation kan undvikas.  
 
Vi håller med Norée om att lagstiftningen då en polisman får använda sitt tjänstevapen är 
föråldrad och svårtolkad. I och med att skjutkungörelsen skrevs 1967 är den idag över 40 år 
gammal och det har skett en väsentlig utveckling i samhället sedan dess. Det har kommit 
andra regelverk efter 1967 till exempel polislagen samt Riskpolisstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. vilket talar för att en uppdatering av 
skjutkungörelsen bör ske. Redan år 1970 riktades det kritik mot skjutkungörelsen men någon 
större förändring har dock inte skett trots att det under åren som gått fortfarande riktats kritik 
mot regelverket. Enligt Norée, som får medhåll från Westerlund och Knutsson, borde 
skjutkungörelsen ses över.  
 
Ett ytterliggare problem med den föråldrande lagstiftningen som Norée påtalar, är att vissa 
brott saknas som till exempel våldsamt upplopp och grov stöld. I och med att samhället har 
förändrats har det visat sig att våldsamt upplopp har kommit att bli allt vanligare, vi anser 
därför att det bör ingå i skjutkungörelsen. En polisman utsätts ofta för mycket fysiska och 
psykiska situationer, där snabba beslut skall fattas och där våldsamt upplopp är ett vanligt 
förekommande. Westerlund nämner i sin bok att när det gäller våldsamt upplopp bör man se 
det ur ett helhetsperspektiv för att kunna förstå hela situationen och kunna handla korrekt 
utefter den. Vi håller med om det eftersom det blir svårt att bedöma situationen om man ska 
dela upp den i olika sekvenser. I vårt autentiska fall från Göteborg 2001 tvingades 
polismännen att agera först när en tydlig nödvärnssituation uppstod då en annan polisman 
slogs till marken av en gatsten. Det här tror vi kunde ha undvikits om upplopp funnits med i 
skjutkungörelsen. Situationen hade kunnat få en annan utgång eftersom polismännen istället 
kunnat för tillfället oskadliggöra gärningsmannen genom att skjuta mot ben istället för 
överkropp.  Vilket hade lett till mindre allvarliga skador för gärningsmannen. 
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Vi förstår även den problematik som kan uppstå när det är svårt att avgöra om det rör sig om 
en grov stöld eller ett rån. I vårt arbete har vi nämnt ett exempel där en polisman inte vet om 
en väktare har kommit till skada vid ett inbrott, vilket gör att polismannen inte kan avgöra om 
han kan skjuta i laga befogenhet eller ej. Vi tror att det här ställer polismannen i en oerhört 
svår situation eftersom grov stöld är ett vanligt förekommande brott. Vi förstår också att 
polismannen avstår från att använda sig av laga befogenhet för att undvika att handla 
felaktigt. Norée anser därför att skjutkungörelsen bör skrotas och att en mer anpassad 
lagstiftning måste tas fram. Vi ställer oss dock frågande till om det är försvarligt att skjuta 
någon som endast har gjort skador på egendom. Efter att vi läst Norées artiklar uppkom 
funderingar kring hennes argument till varför grov stöld ska ingå i skjutkungörelsen. Vi har 
varit i kontakt med Norée för att få svar på dessa funderingar dock kunder hon ej ge oss svar 
på grund av kraftig arbetsbelastning just nu. Vi fick därför inga svar på våra funderingar. Vi 
har även varit i kontakt med Justitiedepartementet för att höra hur de arbetar med frågan i 
dagsläget. De bereder ett ärende från Rikspolisstyrelsen om att tillsätta en utredning som ska 
se över polisens våldsanvändning. Utifrån det har vi fört en diskussion kring grov stöld och 
våldsamt upplopp och kommit fram till att vi anser att brotten måste vara mot person för att 
kunna tillämpas i skjutkungörelsen. Med den kunskap som vi besitter i nuläget har vi den 
åsikten att grov stöld inte bör ingå men däremot våldsamt upplopp anser vi som en 
självklarhet. Kanske kommer vi få en annan syn när vi kommer ut i det praktiska polisarbetet. 

12.2 Slutsats 
Den laga befogenheten enligt skjutkungörelsen är till för polisen, för att han eller hon ska 
kunna genomföra en tjänsteåtgärd medan nödvärnsrätten tar över när polismannen, i egenskap 
av individ, ska rädda sig ur en situation som annars kan kosta honom eller henne livet. Det är 
enligt vår mening emellertid inte rimligt att en hotfull situation ska behöva utvecklas till den 
grad att en polisman är tvungen att använda sitt liv som insats när det från början var fråga om 
ett ingripande som denne gjorde i sin tjänsteutövning. Med en tydligare lagstiftning kring den 
laga befogenheten att använda skjutvapen tror vi att polismannen skulle känna sig säkrare i 
sin vapenanvändning. Vi anser därför att lagstiftningen omgående bör ses över. 
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14.1 Artikeln från tidningen Svensk Polis 2004-10-08 

Skrota skjutkungörelsen!  
En polis ska alltid försöka hitta andra utvägar än våld för att lösa en uppgift. Men ibland är 
våld oundvikligt, och då kan sista möjligheten vara att använda tjänstevapnet.  
En fråga av praktisk betydelse är när en polis får skjuta mot en annan människa och, kanske 
viktigast, när han eller hon inte får skjuta. Generellt gäller att våld från polisens sida måste ha 
stöd i polislagen. Får våld inte användas, får inte heller skjutvapen användas.  
Lagstiftaren har emellertid ansett att regler av hithörande slag kan meddelas på en lägre 
författningsnivå, dels i skjutkungörelsen, dels i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om användande av skjutvapen. Tanken är att dessa regler ska säkerställa att skjutvapen 
används med ”utomordentlig restriktivitet”.  
Men skjutkungörelsen är från 1969 och det kan på goda grunder ifrågasättas om den har skäl 
för sig. Jag menar att den inte har det. Papperskorgen är en mer adekvat placering. Låt mig 
kort förklara varför. 
I fråga om laga befogenhet ger skjutkungörelsen en polis rätt att skjuta endast när ett 
omedelbart ingripande är nödvändigt för att  
1) gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för något av vissa särskilt angivna allvarliga 
brott,  
2) hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han 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 hälsa.  
När det gäller rätten att skjuta i fall av laga befogenhet är reglerna i skjutkungörelsen både 
svårlästa och ogenomtänkta. Att en person har begått något av de allvarliga brott som anges i 
kungörelsen behöver ju inte betyda att personen är farlig vid tiden för ingripandet.  
Omvänt gäller att en person som har begått ett mindre allvarligt brott kan vara mycket farlig. 
Det kan även vara så att ett ”omedelbart ingripande” inte alls är nödvändigt, nämligen om 
polisen kan ingripa vid ett senare tillfälle.  
Det finns skäl att understryka att den laga befogenheten som regel kräver att en polis möts av 
motstånd. Skjutkungörelsen tiger på den punkten. 
För att vara tydlig: om det är uppenbart att en person som ska gripas eller omhändertas likväl 
inte är farlig vid tiden för polisingripandet får polisen inte skjuta för att gripa eller omhänderta 
honom. En bokstavlig läsning av kungörelsen kan få obehagliga konsekvenser.    
Även i fråga om nödvärn ger skjutkungörelsen en polis rätt att skjuta endast i vissa särskilt 
kvalificerade fall. Enligt kungörelsen har en polis rätt att skjuta vid angrepp på person enbart 
för att avvärja svårare våld eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.  
Det krävs att det är fråga om ett angrepp med livsfarligt vapen eller tillhygge, eller att 
angreppet innebär en risk för svårare kroppsskada.  
Att en polis får bruka skjutvapen endast i dessa ”svårare” nödvärnsfall kan möjligen uppfattas 
som en inskränkning av polisens nödvärnsrätt jämförd med alla andras. Men så är det inte.  
Den rätt till nödvärn som alla har enligt brottsbalken kan inte inskränkas genom 
skjutkungörelsen, eftersom lag går före kungörelse.  
När det gäller nödvärnsrätten är reglerna i skjutkungörelsen både överflödiga och 
missvisande. Eftersom nödvärnsrätten inte är avsedd för polisen som myndighet hör den inte 
hemma i kungörelsen över huvud taget.  
Varje polis som använder skjutvapen får själv stå för följderna om vapenanvändningen var 
otillåten. Detta är inte tillfredsställande, eftersom regleringen är vag och det endast i vissa fall 
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går att skaffa sig någon vägledning genom Rikspolisstyrelsens föreskrifter.  
 
De stora luckorna i handfasta råd medför att den enskilde polisen kommer i kläm, och i 
förlängningen därmed även den som polisen skjuter mot. 
Problemet är inte olösligt. En lösning kunde vara att i lag reglera polisers rätt att bruka 
skjutvapen. Lagstiftaren kunde helt enkelt skriva in en regel i polislagen som kan kombineras 
med den laga befogenheten, på samma sätt som den numera lagreglerade rätten att använda 
fängsel.  
Till skillnad från dagens svåröverskådliga och föråldrade föreskrifter kan lagen tillämpas av 
våra domstolar och vara till ledning för poliserna. Saken är straffrättslig och då bör den också 
hanteras så.  
I våras kom Annika Norée ut med boken ”Polisers rätt att skjuta” (Norstedts juridik). Hon har 
tidigare publicerat bland annat avhandlingen ”Laga befogenheter. Polisens rätt att använda 
våld” (Jure).  
  
  
Text: Annika Norée, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet. Publicerad: 2004-10-
08 00:00. 
Uppdaterad: 2008-11-20 13:22.  
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14.2 Artikel från Svensk Polis 2005-09-01 

Poliser försätts i livsfara i onödan  
Reglerna för när svenska poliser får skjuta i tjänsten är så otydliga att poliserna ofta tvekar 
tills de tappat kontrollen över situationen och skjuter i nödvärn. 
Det medför att såväl poliserna som deras motparter i onödan försätts i livsfara. I Finland och 
Norge är detta mycket mer ovanligt.  
 
Det är en av slutsatserna i en ny forskningsrapport där forskare från Danmark, Finland, Norge 
och Sverige redovisar hur poliser använder sina skjutvapen i respektive land. En 
sammanfattande jämförelse görs av Johannes Knutsson, professor i polisforskning vid 
Politihøgskolen i Oslo men även verksam vid Polishögskolan i Solna, och Annika Norée, juris 
doktor vid Stockholms universitet.  
 
De framhåller att Finland har den klart modernaste regleringen av hur poliser ska använda 
sina skjutvapen. Sverige har det äldsta regelverket med "Kungörelse om användande av 
skjutvapen i polistjänsten" från 1969 som grund. 
– Det är en klar brist att polisen tvingas rätta sig efter regler om vapenanvändning som skrevs 
för flera decennier sedan, säger Annika Norée. 
Sverige utmärker sig även på andra sätt. I de tre andra länderna ska allt bruk av skjutvapen 
rapporteras till en central instans, alltså även hot med skjutvapen. I Sverige är poliserna bara 
skyldiga att rapportera incidenter då skott faktiskt avlossas. Detta, menar forskarna, borde 
ändras, både för att det är viktigt att kunna göra uppföljningar och för att en rapporteringsplikt 
kan medföra ökad försiktighet med att använda vapnet för att hota. 

Försiktiga finländare? 
Rapporten visar att dansk, finländsk och svensk polis utslaget på befolkningsmängden avfyrar 
sina vapen ungefär lika ofta och nästan sex gånger så ofta som norsk polis. Inte så konstigt 
med tanke på att norsk polis i normalfallet är obeväpnad. Uppgifterna gäller åren 1996–2003. 
När det gäller hur ofta någon skadas eller dödas av polisens kulor är siffrorna i Sverige och 
Danmark snarlika, knappt en person per en miljon invånare och år. I Finland skadas eller 
dödas någon mindre än hälften så ofta och i Norge mindre än en tredjedel så ofta. 
– Finländska poliser skjuter alltså lika ofta som danska och svenska men det är betydligt 
ovanligare att de skadar eller dödar sin motpart, konstaterar Johannes Knutsson. 
En förklaring är att en högre andel av de finländska skotten avlossats mot marken eller luften, 
det vill säga i varningssyfte. Detta hänger samman med att finländsk polis oftast skjuter på 
grund av laga befogenhet det vill säga med stöd av polisens särskilda rätt att skjuta. De 
danska poliserna och i ännu högre grad de svenska skjuter däremot oftast först i 
nödvärnssituationer. 
– Vi bedömer att den föråldrade svenska skjutkungörelsen är en viktig förklaring till detta. De 
otydliga reglerna gör det mycket svårt att skjuta med stöd av den laga befogenheten. När läget 
väl har utvecklats till en nödvärnssituation har poliserna i regel mindre kontroll över 
situationen och då är riskerna för skador betydligt högre, säger Annika Norée. 
– Skjutkungörelsen borde skrotas. Det går inte att försvara att poliser försätts i sådana 
situationer. Det gäller liv och död, fortsätter Johannes Knutsson. 
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Internutredningar 
En annan omdebatterad fråga som tas upp i rapporten gäller internutredningar, det vill säga 
utredningar där poliser misstänks för brott. 
Hos polisen i Danmark, Finland och Sverige finns det särskilda enheter som sköter dessa 
utredningar. I Norge har man en annan ordning. Den 1 januari 2005 bildades "Spesialenheten 
for politisaker" som står helt vid sidan om polis och åklagare. Enheten leds av jurister och 
verkar över hela landet.  
Forskarna menar att den nuvarande ordningen i Danmark, Finland och Sverige är den bästa 
med tanke på effektivitet och rättssäkerhet. Å andra sidan är den norska lösningen den bästa 
med tanke på allmänhetens förtroende för utredningarna. Den rimmar också bättre med 
Europakonventionens krav. 
Värt att notera är också att den finländska polisen sedan 1990 använder expanderande 
ammunition. I Sverige bytte polisen till denna typ av ammunition under 2003. Den har blivit 
mycket omdiskuterad och har befarats leda till fler dödsskjutningar. Statistiken från Finland 
pekar dock på att andelen omkomna inte ökat vid skjutincidenter med expanderande kulor. 
Rapporten, "Politiets bruk av skytevåpen i Norden", är resultatet av ett samarbete mellan 
polisutbildningsinstitutionerna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den har Johannes 
Knutsson som redaktör och ges ut av Politihøgskolen i Oslo. Den kan beställas från 
Polishögskolan i Solna på tel 08-4016812. 
Text: Mattias Wising . Publicerad: 2005-09-01 00:00. 
Uppdaterad: 2008-11-19 09:52.  
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14.3 Artikel från Dagens Nyheter  

Snåriga regler ökar risken för 
dödsskjutningar 
Publicerat 2007-07-04 16:09 

Reglerna för när polisen får använda skjutvapen är så snåriga att 
både polis och allmänhet utsätts för onödig fara, hävdar Annika 
Norée, universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. 
Skriv ut   Textstorlek  
• 0 kommentarer  

Dela med andra: 
•  
•  
•  
•  
•  
ANNONS: 

 

   
- Sverige är sämst i klassen. Reglerna är svårlästa, föråldrade och inte 
särskilt genomtänkta, säger hon. 

Gårdagens skottdrama i Älvsbyn är bara ett av många. De senaste nio åren 
har minst en person skjutits till döds av polisen varje år. Enbart förra året 
rapporterades totalt 20 skjutningar. Tre personer kom till skada och en 
dödades. 

Totalt fyra poliser har fått sätta livet till de senaste femton åren, nu senast i 
Nyköping. Sedan början av 1900-talet har totalt 30 poliser skjutits till döds. 

Annika Norée har forskat om polisens bruk av skjutvapen. Hon vill flytta 
fokus från de enskilda poliserna och riktar istället skarp kritik mot 
regelverket. 

- Dagens regelverk ökar riskerna för såväl enskilda poliser som för 
allmänheten. Det är olyckligt att vi inte har ett tydligare regelverk, säger 
hon. 
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http://www.dn.se/nyheter/sverige/snariga-regler-okar-risken-for-dodsskjutningar-1.787374�
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=file%3A%2F%2F%2FF%3A%2FSn%C3%A5riga%2520regler%2520%C3%B6kar%2520risken%2520f%C3%B6r%2520d%C3%B6dsskjutningar%2520-%2520DN_se.mht&t=Sn%C3%A5riga%20regler%20%C3%B6kar%20risken%20f%C3%B6r%20d%C3%B6dsskjutningar%20-%20DN.se�
http://twitter.com/home?status=Läser%20file%3A%2F%2F%2FF%3A%2FSn%C3%A5riga%2520regler%2520%C3%B6kar%2520risken%2520f%C3%B6r%2520d%C3%B6dsskjutningar%2520-%2520DN_se.mht�
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http://www.dn.se/module/articleForward?articleId=1.787374&departmentId=2.684�


 31 

Den så kallade skjutkungörelsen, som reglerar när polisen får skjuta eller 
inte skjuta, kom till 1969. Formuleringarna är snåriga och skapar en onödig 
osäkerhet, anser Annika Norée.  

Polisen har till exempel rätt att öppna eld vid rån, men inte vid grov stöld. 
Terroristbrott och våldsamt upplopp nämns inte ens i kungörelsen. 

- För den enskilde polisen kan det inte vara lätt att på förhand veta om det 
rör sig om en grov stöld eller om ett rån, vilket rätten att skjuta förutsätter. 

Enligt Annika Norée borde skjutkungörelsen kastas i papperskorgen. Hon 
efterlyser istället en ny lag, som tydligt anger när polisen får dra vapen och 
när vapnet måste stanna i hölstret.  

- En kungörelse har inte samma dignitet som en lag, fastslår hon. 

Sedan 1990 har 16 personer skjutits ihjäl av polisen. I samtliga fall har det 
handlat om nödvärn. Forskningen visar att skotten oftast avlossas på 
mycket nära håll. Hälften avfyras från mindre än sex meter. Totalt har sex 
dödsskjutningar lett till åtal, varav två resulterat i fällande dom. 

Fredrik Öjemar 
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