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1. Inledning 
 

1.1 Om ämnet 
Denna uppsats behandlar polismans laga befogenhet att använda skjutvapen 

när tredje man befinner sig i närheten. Även om polisens våldsanvändning be-

handlats i två avhandlingar publicerade under 2000-talet, har frågan om skjut-

vapenanvändning i förhållande till tredje man inte behandlats.1 Sådana situat-

ioner är viktiga att se över i detalj, eftersom användningen av skjutvapen på 

öppen gata riskerar att skada allmänheten. Ett fall som påvisar dessa risker ut-

spelades i centrala Stockholm i mars 2012.2 I samband med ett ingripande av-

lossade en polisman ett antal skott mot en beväpnad rånare. Avståndet till råna-

ren var ungefär trettio meter. Tio av polismannens kulor gick igenom ett föns-

ter till ett gym, inne i gymmet befann sig tre kvinnor. 

 

Polisens användning av våld väcker ofta starka reaktioner och får ofta en vid 

spridning, inte minst eftersom ögonblickliga händelser i allt större utsträckning 

fångas på film. Ett av de senast uppmärksammade fallen rör en polisman som 

använder sin tjänstehund och batong för att försvara sig mot, samt gripa, en 

person misstänkt för misshandel.3 För att möjliggöra ett effektivt genomdri-

vande av de rättsstatliga intressena av allmän ordning och säkerhet, beivrandet 

av brott etc. har dock polismän befogenhet att använda våld, polislagen 

(1984:387) [cit. PL] 10 §. Om en polisman använder våld för att utföra sina 

lagstadgade uppgifter, gör hon det i så kallad laga befogenhet.4 Enligt kungö-

relsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten [cit. skjutkungö-

relsen] 2 § har en enskild polisman i vissa situationer även rätt att använda sitt 

skjutvapen i laga befogenhet. 

 

Det är viktigt att klarlägga rätten att utsätta tredje man för fara eftersom det 

möjliggör säkrare polisiära ingripanden. Polismän tränas i mental förbere-

                                                
1 Se Norée 2000; Boucht 2011. 
2 Svea hovrätt 2013-12-20, mål nr. B 2042-13. 
3 Stockholms tingsrätts dom 2014-02-10, mål nr. B 10990-13. 
4 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 63, s. 240 ff. 
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delse. I denna förberedelse ingår att inför ett ingripande göra juridiska övervä-

ganden, eftersom en polisman i en akut situation sällan har tid att fundera över 

om hon har rätt att skjuta eller inte.5 Idag skjuter svenska polismän oftast i 

nödvärn, brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] 24 kap. 1 §.6 Genom att skjuta i ett 

skede innan en nödvärnssituation uppstår, kan en polisman bättre upprätthålla 

kontrollen över situationen och därigenom minska skaderiskerna för samtliga 

inblandade.7 En annan vinst med att klargöra skjutvapenanvändningen är att 

förtroendet för den polisiära verksamheten kan stärkas.8 Genom att förtydliga 

syftet med och förutsättningarna för polisens våldsanvändning, kan förståelsen 

för polismäns ageranden förstärkas. Detta är särskilt viktigt, eftersom polisens 

våldsanvändning ofta väcker stor uppmärksamhet. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska polisens rätt att använda våld i relation till 

tredje man, särskilt vad gäller polisens skjutvapenanvändning. Det närmare 

syftet för uppsatsen är att undersöka det gällande regelverket för poliser när det 

gäller användningen av skjutvapen i situationer där tredje man kan komma att 

bli inblandad. Mer specifikt är syftet att analysera försvarligheten att i laga 

befogenhet skjuta när tredje man finns i närheten. Huvudfokus i uppsatsen är 

skjutkungörelsen 2 § samt PL 10 § 1 st. 2 p. och BrB 24 kap. 2 §, men även 

Europakonventionen samt de föreskrifter som Rikspolisstyrelsen har utfärdat 

angående den polisiära vapenanvändningen behandlas. Därför kan ett syfte 

med uppsatsen sägas vara att i allmänhet kritiskt granska de instrument som 

reglerar polisens användning av skjutvapen. 

 

Ytterligare ett syfte är att belysa polisens skjutvapenanvändning i förhållande 

till tredje man i praktiken och den rättsliga bedömningen härav. Därför ska 

resultatet av den kritiska granskningen av de instrument som styr polismans 

laga befogenhet att använda våld i allmänhet, och skjutvapen i synnerhet, jäm-

föras med åklagares och domstolars bedömningar av polismäns ageranden när 
                                                
5 Hasselrot, bastaktik s. 40 ff. 
6 Knutsson 2005, s. 125 f. 
7 Norée 2004, s. 61; Knutsson 2005, s. 158; Boucht 2011, s. 237. 
8 Se Rikspolischefens inriktning 2013, s. 8. 
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skott avlossats med utomstående personer i närheten. På så sätt ska rättstill-

lämpningen av den laga befogenheten att skjuta i förhållande till tredje man 

analyseras. 

 

1.3 Frågeställningar 
Huvudfrågan för min uppsats är: Vad gäller angående polisers rätt att skjuta i 

situationer där tredje man riskerar att bli inblandad? Frågan väcker en rad 

följdfrågor. 

I vilka situationer får en polisman verka med skjutvapen och mot vilka mål? 

Får en polisman skjuta trots att hon inte är säker på målet och omgivningen? 

Vad krävs för att en polisman ska få avlossa skjutvapen när utomstående är i 

närheten, får polismän utsätta utomstående för risk att träffas av skott? Vilka 

risker och följder är försvarliga vad gäller tredje man? I uppsatsen ska även 

utrönas vilka omständigheter som åklagare och domstol tenderar att fästa vikt 

vid, vad gäller tredje man och vad gäller försvarlighetsbedömningen. 

 

1.4 Disposition 
I del I presenteras konstitutionella och internationella aspekter av polisens 

skjutvapenanvändning. Uppsatsens två huvudsakliga delar är del II och del III, 

som visserligen hänger samman, men som behandlar frågeställningen utifrån 

olika perspektiv. Avslutningsvis företas en övergripande analys av frågeställ-

ningen i del IV. 

 

I del II (och till viss del i del I) redogörs för de rättsliga instrument och princi-

per som reglerar polisens rätt att använda våld och att använda skjutvapen. Här 

fokuseras på att utifrån systematiken kring polisens våldsanvändning förklara i 

vilka situationer en polisman får skjuta och hur försvarlighetsbedömningen bör 

göras. Tanken är att denna del ska bidra till att klarlägga de teoretiska ramarna 

inom vilka en polisman har rätt att använda skjutvapen, och på så sätt ge en 

bakgrund till uppsatsens del III. 
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Del III innefattar ett mer praktiskt perspektiv på polisens rätt att skjuta i situat-

ioner där tredje man riskerar att skadas eller på annat sätt påverkas av polis-

mannens skott. Här redogörs för och kommenteras sex fall där polismän skjutit 

på öppen gata. I del IV företas en övergripande analys, men jag har genomgå-

ende i uppsatsen sökt arbeta in mina egna slutsatser (markerade ”enligt min 

mening”; ”jag anser” etc. för att tydliggöra detta). 

 

1.5 Metod och material 
Uppsatsens del I och del II har ett teoretiskt perspektiv. Här behandlas den po-

lisiära våldsanvändningen, särskilt den laga befogenheten att skjuta, och vad 

som gäller i förhållande till tredje man. Del III är mer praktiskt inriktad. Här 

refereras och kommenteras domstolspraxis och åklagares beslut vad gäller po-

lisiär skjutvapenanvändning, i ljuset av del I och del II. 

 

Del I och del II syftar till att identifiera och analysera rättsreglerna gällande 

den polisiära användningen av skjutvapen. Det handlar således om den upp-

sättning regler som en rättstillämpande, praktiskt verksam jurist har att rätta sig 

efter på området. Rättslig argumentation är begränsad eftersom det finns fasta 

förutsättningar för denna, förutsättningar vilka återfinns i de så kallade rättskäl-

lorna, innefattande lag, förarbeten och rättsfall.9 Trots detta kan även andra 

argument få rättslig betydelse, särskilt när argumentationen efter det att 

rättskällorna är tömda inte har gett utslag.10 Ju högre upp i rättskällehierarkin 

ett argument återfinns desto större chans att det beaktas eller godtas i en juri-

disk process. På detta sätt kan rättskälleläran sägas inte ha någon botten.11 Efter 

de traditionella rättskällorna följer därför bland annat allmänna lämplighetsre-

sonemang och moraliska argument, som således kan betraktas som rättskäl-

lor.12 

 

                                                
9 Asp 1998, s. 32. 
10 Oftast torde dock de flesta relevanta argument återfinnas i författningar, förarbeten, praxis, 
doktrin eller sedvana, jfr Asp 1998, s. 33 ff. 
11 Asp 1998, s. 36. 
12 Asp 1998, s. 36. 



10 

Med grund i det ovan anförda utrönas ”gällande rätt” – i bemärkelsen av den 

uppsättning regler en praktiskt verksam jurist har att beakta – genom en 

granskning av följande rättskällor:13 (1) lag, samt författningar av lägre valör, 

(2) förarbeten och (3) domstolspraxis inklusive Europadomstolens avgöranden. 

Lag, förarbeten och prejudicerande praxis betraktas som auktoritativa skäl där 

lag ska beaktas medan förarbeten och prejudikat bör beaktas (om tillräckligt 

starka skäl föreligger måste inte dessa beaktas). Utöver dessa rättskällor an-

vänds (4) övrig rättspraxis och myndighetspraxis, (5) sedvanerätt (rikspolissty-

relsens föreskrifter) och (6) rättsvetenskaplig doktrin. Dessa källor får beak-

tas.14 

 

Då det saknas prejudikat på förevarande område finns det ett intresse av att 

belysa ”gällande rätt i faktisk mening”, det vill säga den rätt som tillämpas av 

åklagare och underrätterna.15 Detta material används inte primärt för att analy-

sera innehållet i gällande rätt, men är trots detta intressant eftersom lagstift-

ningen kring polisens verksamhet ansetts svår att detaljreglera samt eftersom 

det saknas vägledande praxis på området.16 Genom denna granskning kan den 

rättsvetenskapliga analysen i viss mån vidgas.17 Jag ser denna del, del III, som 

ett komplement till del I och del II, för att belysa polismännens verklighet, syna 

praktiska problem och identifiera teleologiska resonemang.18 

 

1.6 Forskningsläget 
Innan PL infördes skrev Erik Sjöholm två monografier på polisrättens område; 

Om politimakten och dess begränsningar från 1964 och När och hur får poli-

sen ingripa, som utkom i en andra upplaga 1978. I den senare av dessa analys-

eras de polisiära befogenhetsnormerna, innefattande såväl behovsprincipen och 

                                                
13 Strömholm 1996, s. 151. Denna form av gällande rätt kan kallas ”gällande rätt i sedvanlig 
mening”, se Sandgren 1996 I, s. 732. Avseende rättskällebegreppet se Strömholm 1996, s. 311 
ff. 
14 Det presenterade är influerat av Bouchts rekonstruerade rättskällelära för den rättsstatliga 
polisrätten, Boucht 2011, s. 70 ff., men jag har även beaktat Strömholm 1996, 311 ff.; Asp 
1998, s. 31 ff.; Sandgren 2007, s. 36. 
15 Sandgren 1996 I, s. 732. 
16 Sandgren 1996 II, s. 1040; Sandgren 1996 II, s. 1036 f.; se till exempel prop. 1983/84:111, s. 
75. 
17 Jfr Sandgren 1996 I, s. 728. 
18 Sandgren 1996 II, s. 1040. 
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proportionalitetsprincipen som våldsanvändningen och skjutvapen-

användningen. Även om denna publicerades innan PL:s tillkomst är den 

alltjämt i stora delar relevant, eftersom förarbetena till PL synes ha tagit inspi-

ration från denna. Nils-Olof Berggren och Johan Munck har kommenterat PL i 

Polislagen. En kommentar, vars tionde upplaga utkom 2013. Denna ger en god 

överblick över PL, men är i vissa delar tämligen kortfattad. Under 2000-talet 

har ett par verk specifikt behandlat polisens våldsanvändning. Annika Norées 

doktorsavhandling Laga befogenhet. Polisens rätt att använda våld publicera-

des 2000. Hon gör en djupgående analys av PL 10 § och andra rättfärdigande 

omständigheter och företar en omfattande analys av praxis, vilket bidrar till att 

ge perspektiv på polisens våldsanvändning. Norée har även författat Polisens 

rätt att skjuta (2004) där skjutkungörelsen behandlas och Polisers rätt till våld 

(2008) som är en mer översiktlig framställning. Gösta Westerlund Polisens 

vapenanvändning. Polisens befogenheter att använda skjutvapen i livshotande 

och liknande situationer publicerades i en andra upplaga 2009. Westerlund 

förklarar i vilka situationer en polisman får skjuta och granskar ett antal fall där 

polismän skjutit. Johan Boucht har i sin doktorsavhandling Polisiär våldsan-

vändning. En straff- och offentligrättslig undersökning, publicerad 2011, av-

handlat bland annat den laga befogenheten. Han för ett ingående resonemang 

om bestämmelsernas betydelse och legitimitet samt ett intressant resonemang i 

förhållande till Europakonventionen och Europadomstolens praxis. 

1.7 Avgränsningar 
Den polisiära våldsanvändningen är ett spörsmål med implikationer i både 

straffrättslig och förvaltningsrättslig riktning. Laga befogenhet utgör å ena si-

dan en förvaltningsrättslig befogenhet som tillkommer polisen som statlig 

myndighet i syfte att utföra polisiära tjänsteplikter.19 Å andra sidan uppfattas 

den laga befogenheten som en rättfärdigande omständighet som, liksom de 

allmänna ansvarsfrihetsgrunderna nödvärn och nöd, BrB 24 kap. 1 och 4 §§, 

gör att gärningen är tillåten trots att den är brottsbeskrivningsenlig.20 Även om 

de allmänna ansvarsfrihetsgrunderna också tillkommer polismän behandlas de 

                                                
19 Boucht 2011, s. 20 f. 
20 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 60 ff., 63 f., 240 ff. 
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inte vidare i denna uppsats.21 Detta beror främst på att de rättfärdigande grun-

derna tillgodoser olika syften. Den laga befogenheten att använda våld till-

kommer polisen som ett led i det offentliga våldsmonopolet vars syfte främst är 

att tillgodose behovet av en effektiv polis. Tanken är att en gärning i laga befo-

genhet utgör ett led i en värdefull och godtagbar verksamhet som inte bör hind-

ras. En gärning i nödvärn eller nöd behövs för att skydda eller rädda någon 

eller något.22 De rättfärdigande omständigheterna har alltså särskilda syften 

och bör därför behandlas var för sig, även om de i det praktiska polisarbetet 

ofta överlappar varandra. 

 

Uppsatsen avser inte att i detalj redogöra för polisens förutsättningar att an-

vända våld eftersom detta behandlas ingående i den rättsvetenskapligt oriente-

rade doktrinen på området.23 Däremot är det ofrånkomligt att detta ämne behö-

ver behandlas överskådligt, för att kunna ge en bild av vad som allmänt gäller 

för polisens våldsanvändning. En polisman har rätt att skjuta i syfte att genom-

föra en tjänsteåtgärd enligt skjutkungörelsen 2 och 3 §§. Skjutkungörelsen 3 §, 

som ger en polisman rätt att använda skjutvapen efter polischefs medgivande, 

behandlas inte vidare i denna uppsats. Inte heller behandlas de särskilda straff-

stadganden vilka kan aktualiseras när polismans skjutvapenanvändning påver-

kar tredje man.24 Gällande Europakonventionen behandlas endast artikel 2 (rät-

ten till liv). Trots att Europadomstolen uttalat att polisiär våldsanvändning oft-

ast är att bedöma enligt Europakonventionen artikel 3, bedöms de flesta fall av 

polisiär skjutvapenanvändning enligt artikel 2.25 

 

I del III presenteras och kommenteras som sagt ett begränsat antal fall. Det rör 

sig naturligtvis inte om en heltäckande redovisning. Däremot avses att härmed 

belysa de praktiska överväganden polismän ställs inför och hur åklagare och 

domstol bedömt relationen till tredje man. 

 

                                                
21 Se Norée 2000, s. 217 ff. Nödvärnsregleringen anses för övrigt särskilt betydelsefull vad 
gäller polismäns våldsanvändning, Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 244. 
22 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 209. 
23Se bland annat av Asp, Ulväng & Jareborg 2013, Boucht 2011 och Norée 2000. 
24 Se vidare Holmqvist m.fl. 2014, kommentaren till 3 kap. 7-9 §§. 
25 Ilhan v. Turkey, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2000-VII, p. 76. 
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1.8 Terminologi 
Inledningsvis bör även klargöras vissa återkommande begrepp. Termen polis-

man (polismän) avser enskilda polismän och inbegriper både kvinnliga och 

manliga poliser. Polisman är tjänsteman hos polismyndighet, jfr PL 4 § 2 st. 

och polisförordningen (1998:1558) [cit. PF] 1 kap. 4 §. Med polis(en) menas 

polisväsendet, polisen som organisation, exempelvis en viss polismyndighet. 

Med begreppet tjänsteåtgärd eller tjänsteuppgift avses uppgifter som polisman 

tilldelats enligt särskilda författningar, exempelvis husrannsakan, kroppsvisitat-

ion och frihetsberövande enligt PL eller rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB], 

men även upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i den mån det rör sig 

om konkreta åtgärder, jfr PL 2 och 10 §§.26 (Polisiärt) ingripande kan i viss 

mån användas synonymt med tjänsteåtgärd, ingripandet måste dock syfta till att 

åstadkomma ett konkret resultat, rikta sig mot åtminstone en person och kunna 

förenas med tvång.27 Termen våld används främst för att beteckna ett polisiärt 

ingripande mot person med begagnande av fysisk kraft, med eller utan poli-

siära hjälpmedel.28 Begreppen tredje man, utomstående och allmänhet används 

i denna uppsats avseende en person som inte är polisman och inte är föremål 

för ett polisiärt ingripande. 

  

                                                
26 Se Norée 2000, s. 64 f. 
27 Jfr dock SOU 1993:60, s. 86; Norée 2000, s. 64 ff.  
28 Jfr FAP 933-1. 
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2. Den konstitutionella grunden och internationella 

aspekter 
 

2.1 Inledning 
En uppsats som behandlar den svenska polisens rätt att använda våld har en 

naturlig utgångspunkt i att redogöra för de grundläggande reglerna på området. 

Med anledning av detta presenteras inledningsvis den statsrättsliga grunden för 

polisiär våldsanvändning. Därefter presenteras Europakonventionen artikel 2 

och Europadomstolens tolkning av bestämmelsen. Avslutningsvis redogörs för 

tre regleringar av soft law-karaktär. 

 

2.2 Regeringsformen 
I regeringsformen (1974:152) [cit. RF] RF 2 kap. finns skydd för mänskliga 

friheter och rättigheter. Bestämmelserna avser bland annat att skydda den per-

sonliga integriteten mot intrång från det allmänna, exempelvis polisens offent-

liga maktutövande.29 Den fri- och rättighet som främst aktualiseras vid polisiär 

skjutvapenanvändning är skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp, RF 2 

kap. 6 §.30 

 

Enligt förarbetena avses främst våld mot människokroppen med begreppet 

”kroppsligt ingrepp”.31 Det står således klart att en kula som träffar en person 

innefattas i begreppet, men frågan är om en kula som inte träffar kan utgöra ett 

kroppsligt ingrepp. Varken en lexikalisk eller en kontextuell tolkning av RF 2 

kap. 6 § tyder på att så är fallet.32 Berggren och Munck menar dock att ”varje 

annan våldsanvändning som riktas mot person” är ett integritetsintrång enligt 

                                                
29 En allmängiltig definition av personlig integritet finns inte. I prop. 2009/10:80, s. 175, fram-
hålls att en möjlig definition av personlig integritet skulle kunna lyda ”den fredade sfär som 
den enskilde bör vara tillförsäkrad och där intrång bör kunna avvisas”. 
30 Prop. 1975/76:209, s. 147. RF 2 kap. 4 §, om förbud mot dödsstraff, och RF 2 kap. 5 §, om 
skydd mot tortyr och kroppsstraff, har inte någon direkt inverkan på polisens laga befogenhet 
att skjuta, se prop. 2009/10:80, s. 176 f.; prop. 1975/76:209, s. 146. 
31 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
32 Se Wennergren 1981, s. 133 ff. Göran Regner menar dock att grundlagen måste hållas kort 
och att denna ”etikett” är fullgod och måste anses tillräckligt tydliggöra att generellt våld mot 
en människa innefattas, se Regner 1981, s. 462. 
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RF 2 kap. 6 §.33 Enligt denna mening utgör alltså en avlossad kula ett kropps-

ligt ingrepp om skjutvapnet riktats mot någon. 

 

I RF 2 kap. finns även bestämmelser om hur de mänskliga fri- och rättigheterna 

får inskränkas. Enligt RF 2 kap. 20 § 1 st. 2 p. kan skyddet mot kroppsliga in-

grepp begränsas genom lag. RF 2 kap. 6 § är därmed en relativ rättighet. Än-

damålen med den lag som begränsar denna rättighet, och alltså tillåter kropps-

liga ingrepp, måste vara godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får inte gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till dessa ändamål, RF 2 kap. 21 §. 

Utifrån denna grund, ska polisens våldsbefogenheter förstås. 

 

2.3 Europakonventionen 
 

2.3.1 Allmänt om Europakonventionen 
Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 och blev då skyldigt att garan-

tera var och en under statens jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i 

konventionen. Europakonventionen inkorporerades i svensk lag den 1 januari 

1995, och är sedan dess direkt tillämplig i svenska domstolar och hos svenska 

myndigheter. Svenska föreskrifter ska därför tolkas och tillämpas i ljuset av 

Europakonventionen.34 Idag har Europakonventionen en särskild ställning i 

svensk rätt i form av ett indirekt grundlagsskydd, RF 2 kap. 19 §, som anger att 

lag eller annan författning inte får stiftas i strid med konventionen. 

 

2.3.2 Europakonventionen artikel 2 
Europakonventionen artikel 2.1 föreskriver att allas rätt till liv ska skyddas 

genom lag och att ingen avsiktligen ska beröras livet, förutom efter en dom-

stols dom gällande dödsstraff. Europakonventionen artikel 2.2 anger dock att 

ingen ska anses ha berövats livet om detta är en följd av våld som är absolut 

nödvändigt för att: 

a) försvara någon mot olaglig våldsgärning, 

                                                
33 Berggren & Munck 2013, s. 82. 
34 Danelius 2012, s. 37 ff. 
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b) verkställa en laglig arrestering eller hindra någon som lagligen är berö-
vad friheten från att undkomma, eller, 

c) i laglig ordning stävja upplopp eller uppror. 
 

Något förenklat kan man säga att artikeln ska garantera mot avsiktligt berö-

vande av liv och mot vårdslöst risktagande av liv. För att nå något av syftena i 

artikel 2.2 får polismän använda dödligt våld. Detta våld ska vara ”absolut 

nödvändigt” vilket är ett uttryck för proportionalitetsprincipen som innebär att 

det ska föreligga proportionalitet mellan våldsanvändningen och det syfte pol-

ismannen avser att uppnå.35 Således är det inte tillåtet att använda våld mot 

exempelvis den som ska arresteras eller som rymmer, när det inte är rimligt att 

frukta en allvarlig fara från vederbörande.36 

 

2.3.3 Europadomstolens tolkning av artikel 2 
I fallet McCann and Others v. The United Kingdom uttalade Europadomstolen 

att våldsanvändningen måste stå i strikt proportion i förhållande till de syften 

som anges i artikel 2.2, för att anses absolut nödvändigt.37 I denna bedömning 

ska alla omständigheter ingå, exempelvis huruvida det fanns alternativa tillvä-

gagångssätt såsom ett tidigare (eller senare) ingripande och om polismännen 

uppfattat situation på ett rimligt sätt.38 

 

I fallet Andronicou and Constantinou v. Cyprus tog en man sin fästmö som 

gisslan och hotade att ta hennes liv samt att begå självmord.39 Efter att polisen 

förhandlat med mannen beslutade de att på ett relativt välplanerat sätt ta sig in i 

lägenheten. Efter att gärningsmannen skjutit mot polisen avlossade polismän-

nen ett antal skott. Både gärningsmannen och gisslan omkom. Vid bedömning-

en av den strikta proportionaliteten togs hänsyn till hur välplanerad attacken 

var.40 Europadomstolen uppmärksammade att även om gärningsmannen hotade 

med att döda gisslan endast om polisen tog sig in hans lägenhet kunde polis-

                                                
35 van Dijk m.fl. 2006, s. 395. 
36 van Dijk m.fl. 2006, s. 395. 
37 McCann and Others v. The United Kingdom, ECHR, Ser. A, No. 324, 1995 p. 149. 
38 Jfr van Dijk m.fl. 2006, s. 397 ff. 
39 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI. 
40 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI, p. 171. 
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männen inte ignorera att gisslan skrek att hennes liv var i fara.41 Enligt Euro-

padomstolen var polismännens bedömning; att det var nödvändigt att döda 

gärningsmannen för att förhindra att han skulle fatta ett vapen och därigenom 

hota polismännens och gisslans liv, strikt proportionerlig. Europadomstolen 

noterade att när polismän på goda grunder är övertygade om att förhållandena 

är på ett sätt som senare visar sig vara felaktigt, ska bedömningen göras utifrån 

polismännens uppfattning. En annan bedömning skulle medföra ett orealistiskt 

högt krav på polismännen.42 Trots polismännens omfattande skjutvapenan-

vändning, vilket ledde till att två skott träffade tredje man (gisslan), måste den 

akuta och unika situationen beaktas. Eftersom gärningsmannen, om polismän-

nen inte oskadliggjorde honom, utgjorde en risk för andras liv överskred pol-

ismännen inte vad som var absolut nödvändigt när de använde dödligt våld, i 

syfte att skydda liv (artikel 2.2 a) och i syfte att gripa gärningsmannen (artikel 

2.2 b).43 

 

I fallet Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, sköt polismän mot en bil i syfte 

att arrestera föraren.44 Två barn i bilen dödades av polismännens skottlossning. 

Europadomstolen menade att polismännen hade att bedöma graden av risk som 

skjutvapenanvändningen mot bilen utgjorde gentemot risken för att någon 

skulle dödligt skadas genom bilens fortsatta färd. Behovet av att stanna bilen 

jämfördes med den fara bilens fortsatta färd skulle ha utgjort.45 Europadomsto-

len fann det styrkt att polismannen, vars kulor orsakade barnens död, hade 

uppmärksammat åtminstone en passagerare i bilen. Trots detta avlossade pol-

ismännen elva kulor, på ett ”varaktigt” och ”oberäkneligt” sett, mot den fly-

ende bilen på ett avstånd av 11,4 till 27,5 meter.46 Under dessa omständigheter 

fann Europadomstolen att polismännen måste ha insett att det fanns en stor risk 

att de som färdades i bilen kunde dödas av deras agerande.47 Europadomstolen 

uttalade att ett så högt risktagande av liv endast kan rättfärdigas som en sista 

                                                
41 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI, p. 184. 
42 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI, p. 192. 
43 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI, p. 192-194. 
44 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008. 
45 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 74. 
46 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 76. 
47 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 77. 
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utväg för att avvärja en klar och omedelbart överhängande fara (”very clear 

and imminent danger”) för andra människors liv eller hälsa.48 Eftersom Euro-

padomstolen inte fann det klarlagt att det fanns människor på gatan som kunde 

utsättas för fara om bilen fortsatte sin färd förelåg ingen strikt proportionalitet 

– det förelåg inte någon uppenbar fara för liv om bilen fortsatt sin färd. Trots 

att Europadomstolen fann att bilfärden var farlig, var den inte tillräcklig farlig 

för att rättfärdiga den omfattande och riskfyllda vapenanvändningen.49 Europa-

domstolen beaktade att situationen uppstod plötsligt, att ingripandet var opla-

nerat och att polismännen var oförberedda men fann ändå att den risk som pas-

sagerarna utsattes för genom skjutvapenanvändningen i förhållande till frånva-

ron av omedelbara faror vid bilens fortsatta färd var medförde att skjutvapen-

användningen inte var absolut nödvändig.50 

 

I fallet Nachova and Others v. Bulgaria sköt polisen ihjäl två 21 år gamla värn-

pliktiga män som var dömda till fem respektive nio månaders fängelse för att 

ha lämnat sin militärtjänstgöring utan tillåtelse.51 När polismännen skulle gripa 

de unga männen flydde de till fots genom ett bostadsområde. Europadomstolen 

fann att när det, som i det förevarande fallet var frågan om att gripa någon som 

inte utgjorde något hot mot liv, inte är absolut nödvändigt att använda dödligt 

våld. Detta oaktat att frånvaron av skjutvapenanvändningen leder till att män-

nen undkommer.52 Som jag tolkar Europadomstolens uttalande hade bedöm-

ningen kunnat bli annorlunda om männen var misstänkta för ett våldsbrott och 

om vetskap hade förelegat om att de utgjorde fara för någons liv. Europadom-

stolen uttalade nämligen: ”Accordingly, and with reference to Article 2 § 2 (b) 

of the Convention, the legitimate aim of effecting a lawful arrest can only justi-

fy putting human life at risk in circumstances of absolute necessity. The Court 

considers that in principle there can be no such necessity where it is known that 

the person to be arrested poses no threat to life or limb and is not suspected of 

                                                
48 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 78. 
49 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 80. 
50 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 82. 
51 Nachova and Others v. Bulgaria, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2005-VII. 
52 Nachova and Others v. Bulgaria, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2005-VII, p. 
95. 
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having committed a violent offence, even if a failure to use lethal force may 

result in the opportunity to arrest the fugitive being lost”.53 

 

I fallet Makaratzis v. Greece fann Europadomstolen att den grekiska polisens 

agerande att skjuta en person som färdades i en bil stred mot artikel 2. Mannen 

avled inte, men hans bil hade 16 skotthål, och mannen hade skottskador i ar-

men, foten och bröstet och vårdades på sjukhus i nio dagar efter incidenten. 

Europadomstolen menade att mannen utsatts för livsfarligt våld och fann arti-

kel 2 tillämplig.54 Trots att polismännen hävdade att de endast siktat mot bilen 

uttalade Europadomstolen att när slumpen är avgörande för om en person berö-

vas livet eller inte, är de skjutande polismännens intentioner utan betydelse.55 

Europakonventionen artikel 2 innefattar således även en rätt att inte utsättas för 

potentiellt dödligt våld, det är tillräckligt att en person tillfogats icke-dödlig 

kroppsskada, genom potentiellt dödligt våld.56 Europadomstolen framhöll även 

att det är vanskligt att i efterhand bedöma en situation som utvecklats snabbt 

och oväntat, där möjligheten till grundade beslut från de ingripande polismän-

nen varit begränsad, varför särskild försiktighet ska iakttas. Europadomstolen 

påtalade att (1) det var en oplanerad situation i vilken polismännen hade att 

agera utan föregående förberedelser, (2) oförutsägbarheten i mänskligt bete-

ende och (3) kravet på operativa val av prioriteringar och resurser inte får med-

föra att det ställs omöjliga krav på ingripande polismän.57 

 

2.3.4 Relevansen för svenska polismäns skjutvapenanvändning 
Även om Europakonventionens genomslag främst ankommer på lagstiftaren, 

har de nationella domstolarna, liksom övriga myndigheter, ett ansvar för att 

tolka den svenska lagen mot bakgrund av Europakonventionens bestämmelser 

                                                
53 Nachova and Others v. Bulgaria, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2005-VII, p. 
95. 
54 Makaratzis v. Greece, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI p. 49-55. 
55 Makaratzis v. Greece, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI p. 54. 
56 McCann and Others v. The United Kingdom, ECHR, Ser. A, No. 324, 1995 p. 138; 
Makaratzis v. Greece, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI p. 49-55; Boucht 
2011, s. 121 f.; Danelius, 2012, s. 57 f. 
57 Makaratzis v. Greece, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI p. 69. 
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och Europadomstolens avgöranden.58 På så sätt utgör Europakonventionen en 

yttre ram för den polisiära våldsanvändningen. 

 

Den svenska polisens skjutvapenanvändning mot person torde närmast regel-

mässigt anses utgöra potentiellt dödligt våld eftersom svensk polis använder en 

normal typ av ammunition.59 I fallet Tzekov v. Bulgaria använde bulgariska 

polismän specialammunition i form av plastkulor som inte var att bedöma en-

ligt artikel 2.60 Möjligtvis är särskilt kontrollerad skjutvapenanvändning, ex-

empelvis mot en människas ben, inte att betrakta som potentiellt dödligt våld. 

Detta förutsätter dock att polismannen kan sörja för en effektiv vård av den 

skjutne eftersom en expanderbar kula kan göra stor skada på de stora blodkärl 

som finns i människors lår. 

 

I Europadomstolens praxis framkommer att polismäns rätt att skjuta förutsätter 

att personen som ingripandet riktas mot är farlig för annans liv eller hälsa. Så-

ledes rör det sig om en egenskap (farlighet) som gärningsmannen besitter. En 

rätt att skjuta kan alltså föreligga till exempel gentemot en person som begått 

allvarliga våldsbrott. När däremot tredje mans rättssfär äventyras tyder Euro-

padomstolens uttalanden istället på att den strikta proportionaliteten endast kan 

uppfyllas om det föreligger en fara för liv eller hälsa i den konkreta situationen. 

Detta återspeglas i fallet Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania där Europa-

domstolen menar att risktagande av liv förutsätter en klar och omedelbart över-

hängande fara för andra människors liv eller hälsa.61 Detta tyder på att polis-

män främst i situationer av nöd, BrB 24 kap. 4 §, medvetet får utsätta tredje 

man för risker.62 

 

 

                                                
58 Victor 2013, s. 344. 
59 Enligt POL-109-3098/05, Förteckning över godkända särskilda hjälpmedel vid våldsan-
vändning inom Polisen, använder svensk polis Speer Gold Dot, en typ av hålspetsammunition. 
Hålspetsammunition expanderar vid träff i mänsklig vävnad vilket medför att kulan ofta stan-
nar i den kropp som träffas. Det blir på så sätt säkrare för omgivningen men medför större 
skador i den kropp som träffas. Se även Boucht 2011, s. 139. 
60 Tzekov v. Bulgaria, ECHR, judgment of 23 February, 2006. 
61 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 78. 
62 Se vidare Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 220 ff. 
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2.4 Soft law 
Följande internationella överenskommelser och rekommendationer har ingen 

bindande verkan på nationell nivå. Trots detta kan de vara till hjälp vid tolk-

ningen och förståelsen av den nationella lagstiftningen.63 Detta eftersom det 

finns en internationell uppslutning bakom dokumenten och för att Europadom-

stolen hänvisar till dem i sina avgöranden.64 

 

FN:s generalförsamling antog 1979 Code of Conduct for Law Enforcement 

Officials. Uppförandekodens artikel 3 stadgar att våld endast får brukas när det 

är strictly necessary och då i den utsträckning som behövs för fullgörandet av 

tjänsteåtgärden. I kommentaren till uppförandekodens artikel 3 framhålls: (a) 

att våld ska begagnas undantagsvis och för något av syftena förhindra brott 

eller verkställande av frihetsberövanden, (b) proportionalitet och (c) att skjut-

vapen är en extrem åtgärd som endast får tillgripas som sista utväg och gene-

rellt endast om en misstänkt gärningsman gör väpnat motstånd eller annars 

äventyrar andras liv och om inte mindre ingripande åtgärder är tillräckliga.65 

 

Ett annat dokument som härrör från FN är The United Nations Basic Principles 

on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. I detta do-

kument har FN framtagit ett antal principer gällande polisiär våldsanvändning. 

Enligt artikel 4 får skjutvapen endast användas om polismannen inte med andra 

medel kan uppnå avsett resultat. Enligt artikel 5 (a) ska skjutvapen användas 

återhållsamt och endast när det föreligger proportion mellan lagöverträdelsen 

och det önskade resultatet. Artikel 9 stadgar att skjutvapen endast får användas 

i en situation där liv hotas, för att förhindra särskilt allvarliga brott som allvar-

ligt hotar liv eller för att gripa någon som företer sådan fara och gör motstånd 

mot gripandet eller för att förhindra dennes flykt. Därtill kommer att skjutvap-

net endast får användas när mindre ingripande åtgärder är otillräckliga för att 

uppnå målet med åtgärden. Artikel 10 anger att polismannen ska ge tydliga 

varningar och erbjuda tillräcklig tid att observera varningen innan skjutvapnet 
                                                
63 Se Boucht, 2011, s. 107. 
64 Makaratzis v. Greece, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI p. 30-33. Se 
även Boucht 2011, s. 138. 
65 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, U.N. Doc. A/RES/34/169, 1979, artikel 3. 
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avlossas om det inte är uppenbart onödigt eller olämpligt. Artikel 11 (b) stad-

gar att lagstiftningen kring polisens rätt att skjuta ska innehålla riktlinjer som 

säkerställer att skjutvapen endast används i nämnda situationer och att riktlin-

jerna minskar riskerna för onödiga skadeverkningar. 

 

I Europarådets Resolution 690 (1979) on the Declaration on the Police be-

stämmelse A 13 anges att polismän ska erhålla tydliga instruktioner för på vil-

ket sätt och i vilka situationer skjutvapen får användas. I deklarationens be-

stämmelse B 3 fastställs att polismän även ska erhålla fullgod träning inför de 

uppgifter som ankommer på dennes tjänsteutövning. Genom dessa bestämmel-

ser åläggs således staten krav på att klargöra lagstiftning och tillgodose fullgod 

utbildning kring, bland annat, den polisiära våldsanvändningen.  
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Del II: Om polisens rätt att använda våld 
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3. Allmänna principer vid polisingripanden 
 

3.1 Inledning 
Ovan har kortfattat redogjorts för den statsrättsliga och internationella utgångs-

punkten för polisiär våldsanvändning. Innan de specifika reglerna gällande 

polisens våldsanvändning analyseras, är det lämpligt att ytterst översiktligt 

presentera ett par allmänna principer som polisen, liksom andra myndigheter, i 

sin myndighetsutövning är bunden av. Efter detta analyseras de polisiära prin-

ciperna om behov och proportionalitet. 

 

3.2 Allmänna principer vid myndighetsutövning 
Följande principer syftar till att garantera saklighet och opartiskhet i den of-

fentliga förvaltningen.66 Legalitetsprincipen innebär att den offentliga makten 

utövas under lagarna, RF 1 kap. 1 § 3 st. Detta innebär att polisiära ingripanden 

endast får vidtas med stöd i lag, och endast får utföras på det sätt lagen före-

skriver. Likhetsprincipen gör uttryck för ”allas likhet inför lagen” och att ”lika 

fall ska behandlas lika”.67 Likhetsprincipen innebär att polismän inte får särbe-

handla någon utöver vad som följer av gällande rättsregler.68 En polisman ska i 

sin tjänsteutövning agera med respekt för alla människors lika värde, RF 1 kap. 

2 § 1 st. Objektivitetsprincipen ställer krav på att varje polisman är saklig och 

opartisk, RF 1:9. En polisman får inte godtyckligt gynna eller missgynna nå-

gon, och får överhuvudtaget inte låta sig styras av andra intressen än sådana 

som hon är skyldig att tillvarata.69 Om en polisman formellt håller sig till lagen 

men ändå handlar mot lagens syfte har reglerna för myndighetsutövningen 

överskridits.70 

 

Utöver de grundlagsfästa principerna är den så kallade opportunitetsprincipen 

av särskild betydelse för den polisiära verksamheten. Denna princip innebär att 

                                                
66 Norée 2000, s. 66. 
67 Sjöholm 1978, s. 98. 
68 Norée 2000, s. 71. 
69 Sjöholm 1978, s. 100. 
70 Norée 2000, s. 72. 
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en polisman inom vissa ramar själv bestämmer hur hon ska utöva sina positiva 

befogenheter. Detta är viktigt dels eftersom den polisiära verksamheten karak-

tär är skiftande och oförutsägbar i sin natur, dels eftersom alla polismän inte 

har samma fysiska, psykiska, kunskapsmässiga eller erfarenhetsmässiga förut-

sättningar att utföra sina tjänsteåtgärder.71 

 

3.3 Polislagen 8 § 
 

3.3.1 Allmänt 
Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen är polisiära principer som gäl-

ler vid all utövning av polisens tvångsmakt.72 I korthet innebär de att ett ingri-

pande får ske bara när det är nödvändigt för att avvärja den fara eller störning 

som föreligger i det aktuella fallet och att arten och varaktigheten av ingripan-

det ska stå i rimlig proportion till det mål som man avser att uppnå.73 Princi-

perna fyller en viktig funktion i det polisiära arbetet genom att de begränsar de 

positiva befogenheter som tillkommer polismän. Principerna finns idag stad-

gade i PL 8 §. Paragrafen lyder: 

 
En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iaktta-
gande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett 
sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga om-
ständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta 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 rät-
tigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på be-
stämmelserna i första stycket. 

 

Denna bestämmelse, i förening med den allmänna regleringen av polisens upp-

gifter, PL 1-2 §§, anses stadga ett bemyndigande för polismän att vidta försvar-

liga åtgärder inom ramen för tjänsteuppdraget.74 Detta förutsätter dock att den 

vidtagna åtgärden inte begränsar en grundlagsskyddad rättighet eller står i strid 

                                                
71 Se vidare Sjöholm 1978, s. 101 ff.; Norée 2000, s. 68 ff.; Boucht 2011, 101 ff. 
72 Prop. 1983/84:111, s. 72. 
73 Prop. 1983/84:111, s. 77 f. 
74 Eftersom ”polisens uppgifter” återfinns i PL 2 § menar jag att det allmänna bemyndigandet 
härrör från PL 1, 2 och 8 §§. Prop. 1983/84:111, s. 73; Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 242, 
jfr dock prop. 1983/84:111, s. 78; Berggren & Munck 2013, s. 59. 
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med någon specialförfattning.75 PL 8 § innebär alltså att polismän inte behöver 

uttryckligt lagstöd för alla åtgärder som vidtas inom ramen för den polisiära 

tjänsteutövningen. En polisman har exempelvis befallningsrätt och får meddela 

erinringar, tillsägelser eller varningar.76 Begränsningen i PL 8 § 2 st. medför 

dock att till exempel polisens användning av våld och hot om våld (exempelvis 

med skjutvapen), intrång i bostad vid husrannsakan och beslag som uppfyller 

en besittningsrubbning enligt BrB 8 kap. 8 § fordrar särskilt lagstöd.77 

 

3.3.2 Behovsprincipen 
Den andra meningen i PL 8 § 1 st. ger uttryck för behovsprincipen, som inne-

bär att om tvång måste tillgripas, ska detta ske endast i den form och utsträck-

ning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. Ett polisiärt ingri-

pande får alltså ske endast om det är nödvändigt för den aktuella farans eller 

störningens avvärjande respektive undanröjande, och nödvändig är bara den 

åtgärd utan vilken det eftersträvade syftet inte kan uppnås.78 Behovsprincipen 

har traditionellt indelats i fyra grundläggande handlingsregler för polismän: (1) 

minsta möjliga ingripande, (2) ändamålsenlighet, (3) tillräcklighet och (4) var-

aktighet.79 

 

Kravet på minsta möjliga ingripande innebär att ingripande polismän alltid ska 

sträva efter att åtgärden utgör så lite intrång som möjligt i en enskilds frihet, 

rättighet eller något annat motstående intresse. Detta innebär att muntlig kom-

munikation ska användas i första hand.80 Gällande muntlig kommunikation bör 

en tillsägelse med syftet att föremålet för tillsägelsen har valfrihet att agera på 

det sätt denne finner lämpligt, anses mer ingripande än en befallning, en bin-

dande anvisning, om hur personen ska agera. Vid en befallning föreligger ing-

en valfrihet.81 Först om muntlig kommunikation inte är tillräckligt är fysiska 

                                                
75 Prop. 1983/84:111, s. 78; jfr avsnitt 2.1.2. 
76 Prop. 1983/84:111, s. 75. 
77 Prop. 1983/84:111, s. 79; Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 242. 
78 SOU 1979:6, s. 294; Prop. 1983/84:111, s. 73; Sjöholm 1978, s. 90 f. 
79 SOU 1979:6, s. 294; Sjöholm 1978, s. 90 ff.; Norée 2000, s. 74 f. 
80 Norée 2000, s. 74. 
81 Boucht 2011, s. 259. 
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maktmedel tillåtna.82 Generellt gäller att våld mot person är mer ingripande än 

våld mot egendom.83 Gällande våld innebär kravet på minsta möjliga ingri-

pande att ingripandets art, intensitet, följder och riktning ska beaktas. Åtgärden 

ska riktas mot det föremål som totalt sett innebär minst skada, även innefat-

tande indirekta biverkningar, olägenheter och obehag. Värderingen av olägen-

heten eller skadan bör dock variera beroende på om ingripandet riktar sig mot 

en person som själv orsakat ingripandet eller mot en utomstående person.84 En 

prövning av detta krav förutsätter egentligen att det finns flera medel att an-

vända för att nå målet med ingripandet; finns bara ett medel är detta också 

nödvändigt.85 På så sätt kan ett visst medel vara nödvändigt för en ensam pol-

isman, men inte för en grupp om tre polismän. På samma sätt kan brist på ut-

rustning göra att en mer ingripande åtgärd är nödvändig.86 Ett exempel på detta 

kan vara att kravallutrustad polis kan stå emot kastade glasflaskor och stenar, 

medan poliser utan sådan utrustning kan behöva lösa uppgiften genom en of-

fensiv, mer ingripande, taktik. 

 

Av behovsprincipen följer ett krav på ändamålsenlighet; åtgärden ska vara äg-

nad att leda till det avsedda resultatet. Av detta följer att åtgärder som är 

olämpliga för att uppnå det avsedda syftet, liksom ingripanden som huvudsak-

ligen har till syfte att göra det bekvämare för polisen, är att betrakta som otill-

låtna.87 Ändamålsenlighetskravet bör dock främst förstås som att en åtgärd 

måste främja uppnåendet av målet och torde föreligga även om det skulle visa 

sig att man inte når hela vägen fram till målet.88 

 

Enligt den klassiska uppfattningen ska ett ingripande vara av tillräcklig beskaf-

fenhet. Norée menar exempelvis att en otillräcklig åtgärd till och med kan för-

värra en situation.89 Detta är förvisso sant, men frågan är om inte ingripandets 

                                                
82 SOU 1976:6, s. 294. 
83 Norée 2000, s. 74. Det måste dock anses finnas en gräns när en egendomsskadas omfattning 
utgör ett större intrång än våld mot person. 
84 Sjöholm 1978, s. 93; s. 113 ff.; Norée 2000, s. 75; Boucht 2011, s. 259 f. 
85 Jfr Asp, 1998, s. 98. 
86 Jfr Boucht 2011, s. 263 f. 
87 Sjöholm 1978, s. 93 f.; Norée 2000, s. 75. 
88 Asp 1998, s. 98. Se vidare Asp 1998, s. 99; Boucht 2011, s. 260 f. 
89 Norée 2000, s. 75. 
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tillräcklighet redan ingår i det minsta möjliga ingripande som främjar uppnå-

endet av målet? Även Sjöholms resonemang om kravet på tillräcklig beskaf-

fenhet tyder på att tillräckligheten ingår i behovsprincipens ovan behandlade 

beståndsdelar. Han menar att: ”…polisens åtgärder om möjligt anpassas så att 

bråk och oroligheter över huvud inte uppkommer.”.90 Enligt min mening är det 

svårt att tillskriva kravet om tillräcklig beskaffenhet någon självständig funkt-

ion. 

 

Kravet på ingripandets varaktighet innebär att ett ingripande ska upphöra så 

snart syftet uppnåtts eller att ingripandet visat sig vara resultatlöst, det vill säga 

så snart ingripandet inte längre behövs. Har ett motstånd brutits genom ett ba-

tongslag är ett andra batongslag inte nödvändigt och därmed otillåtet.91 På 

samma sätt får inte ett polisiärt ingripande inledas innan befogenheten härtill 

finns.92 

 

Möjligen bör även ett krav om en viss kunskapsnivå, angående föreliggande 

omständigheter, ingå i behovsprincipen. En polisman måste ha viss information 

för att kunna bedöma om befogenhet föreligger. Boucht menar att om en pol-

isman är osäker på om hon har befogenhet eller inte, bör ett ingripande anses 

obehövligt, och därmed otillåtet.93 Kunskapskravet aktualiseras när polisman-

nen gör en bedömning av vad som är minsta möjliga effektiva (ändamålsen-

liga) ingripande. Boucht menar att en rimlig tröskel är en analogi till ”skälig 

misstanke” i straffprocessen. Detta skulle innebära att om det utifrån konkreta 

omständigheter framstår mera sannolikt än osannolikt att åtgärden inte är nöd-

vändig bör det tala mot att den får utföras.94 

 

3.3.3 Proportionalitetsprincipen 
I den första meningen i PL 8 § 1 st. framkommer proportionalitetsprincipen 

som innebär att de skador och olägenheter som ett ingripande kan medföra för 

                                                
90 Sjöholm 1978, s. 95. Samma sak framhåller Norée 2000, s. 75. 
91 Sjöholm 1978, s. 95 f. 
92 Boucht 2011, s. 264. 
93 Boucht 2011, s. 265. 
94 Boucht 2011, s. 265. 
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ett motstående intresse inte får stå i missförhållande till syftet med ingripan-

det.95 Enkelt uttryckt innebär proportionalitetsprincipen att en avvägning ska 

göras mellan fördelarna och nackdelarna med att vidta en åtgärd. De nackdelar 

som det polisiära ingripandet medför vägs mot de nackdelar som det polisiära 

ingripandet förväntas undanröja. Kärnan i kravet på proportionalitet är således 

en avvägning mellan det offentliga intresset av att åtgärden genomförs (syftet 

eller målet med åtgärden, det vill säga tjänsteåtgärdens vikt, exempelvis ett 

gripande av en viss person) och den skada som ingripandet kan medföra på ett 

motstående intresse (medlen för att nå målen, exempelvis det våld som krävs 

för att verkställa gripandet i fråga).96 Proportionalitetsprincipen ger på så sätt 

uttryck för att ett skälighetstänkande råder i relationen mellan medel och mål. 

 

I förarbetena till PL uttalas att olägenheten eller skadan som följer av ett ingri-

pande inte får stå i missförhållande till dess syfte och att det måste föreligga en 

rimlig proportion mellan medel och mål.97 Denna rimliga relation är relativ och 

ska bedömas utifrån rådande omständigheter och alla relevanta beaktansvärda 

faktorer i det enskilda fallet.98 

 

Enligt förarbetena till PL bör de skador och olägenheter som kan följa av ett 

polisiärt ingripande ges en vid tolkning innefattande såväl privata som offent-

liga och materiella som immateriella intressen.99 Direkta och indirekta konse-

kvenser ska beaktas. Samtliga omständigheter i det aktuella fallet är av bety-

delse, exempelvis den drabbades ålder, hälsa och vilja och om menlig upp-

märksamhet kan följa av ingripandet (ett exempel på detta torde vara att en 

kroppsvisitation bör företas på en plats där allmänheten inte har insyn).100 Vid 

bedömningen av en åtgärds proportionalitet bör även tredje mans rättssfär be-

aktas.101 Även om det inte är möjligt att undvika negativa konsekvenser för 

                                                
95 Berggren & Munck 2013, s. 59. 
96 Boucht 2011, s. 266. 
97 SOU 1979:6, s. 294. Sjöholm menar däremot att skadan inte får stå i uppenbart missförhål-
lande, samtidigt menar han att det måste föreligga en rimlig proportion mellan medel och mål, 
Sjöholm 1978, s. 96. 
98 Boucht 2011, s. 269. 
99 SOU 1979:6, s. 294 f. 
100 Sjöholm 1978 s. 97; Norée 2000, s. 76; Boucht 2011, s. 271. 
101 Sjöholm 1978, s. 97. 
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tredje man bör detta tas med i planeringen och kan innebära att ingripandet bör 

avstås. 

 

Av betydelse är också den grundläggande fri- och rättighet som personen som 

är föremål för ingripandet gör intrång i. ”Ju allvarligare brott eller störning, 

desto större är angelägenheten av att uppfylla tjänsteåtgärden, varvid samtidigt 

kraftigare maktmedel bör kunna tillåtas.”.102 I regel anses ingrepp mot egen-

dom och ekonomiska intressen vara lindrigare än ingrepp i den personliga in-

tegriteten och friheten. Om exempelvis en bankrånare flyr från en brottsplats i 

en bil, bör således våldet i första hand inriktas på att försöka hejda bilen.103 

Även andra omständigheter såsom huruvida polisingripandet var planlagt eller 

om behovet av det polisiära ingripandet uppstod plötsligt bör vara av betydelse 

vid proportionalitetsbedömningen. Vid ett plötsligt och oväntat händelseför-

lopp torde ett lägre krav kunna ställas på återhållsamheten i en polismans age-

rande (jfr avsnitt 2.3.3).104 

 

3.3.4 Förhållandet mellan behovsprincipen och proportionalitets-

principen 
Det kan diskuteras om inte behovsprincipen inryms i proportionalitetsprinci-

pen.105 För att en åtgärd ska vara proportionell krävs att den är ägnad att uppnå 

såväl som och nödvändig för att uppnå det eftersträvade målet. Att exempelvis 

ett andra batongslag är oproportionerligt när motståndet brutits av det första, 

följer egentligen av proportionalitetsprincipen. Om målet är uppfyllt kan aldrig 

det andra batongslaget stå i rimlig proportion, det finns inte någonting att ställa 

det i proportion till. I förarbetena till PL framhålls att användandet av våld inte 

kan vara försvarligt, om det används i större omfattning än vad som är ound-

gängligen nödvändigt.106 Även Europadomstolens praxis tyder på att nödvän-

digheten eller behovet av en åtgärd innefattas i en bedömning av proportional-

iteten eftersom bland annat alternativa åtgärder ska tas med i bedömningen 
                                                
102 Boucht 2011, s. 269 f. Se även Sjöholm 1978, s. 96; Norée 2000, s. 76; Berggren & Munck 
2013, s. 59. 
103 Sjöholm 1978, s. 282. 
104 Makaratzis v. Greece, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI p. 69. 
105 Se till exempel prop. 1983/84:111, s. 79. 
106 Prop. 1983/84:111, s. 76. 
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huruvida en åtgärd är proportionell (se avsnitt 2.3.3).107 Med anledning av att 

principerna innehåller många svåra bedömningsmoment, vilket ställer stora 

krav på den enskilde polismannens omdöme och erfarenhet, kan dock hävdas 

att det finns ett pedagogiskt syfte med uppdelningen av principerna.108 Enligt 

min mening är kravet om minsta möjliga ingripande behovsprincipens främsta 

bidrag till diskussionen om begränsningen av polismäns befogenheter. 

 

4. Allmänt om polisens våldsanvändning 
 

4.1 Befogenhetsbegreppet 
Den grundläggande bestämmelsen avseende all polisiär våldsanvändning (våld 

i syfte att utföra en polisiär tjänsteåtgärd) är PL 10 §. Bestämmelsen komplette-

ras delvis av BrB 24 kap. 2 §.109 PL 10 § och BrB 24 kap. 2 § begränsas till 

våldsanvändning och kan betecknas sekundära befogenhetsnormer. Andra be-

fogenheter; gripa, utföra husrannsakan, stoppa fordon etc., finns i andra be-

stämmelser. Dessa kan betecknas primära befogenhetsnormer.110 

 

Den laga befogenheten att använda våld är uppdelad i ett antal bestämmelser, 

vilka i samverkan bestämmer befogenhetens faktiska omfattning. De positiva 

befogenhetsnormerna, som anger i vilka fall polismän får använda våld vid 

polisiära ingripanden, finns i PL 10 § och BrB 24 kap. 2 §.111 Dessa kan ses 

som en polismans abstrakta befogenhet, vilken inte nödvändigtvis motsvarar en 

polismans faktiska befogenhet i en konkret situation. För att bestämma en pol-

ismans faktiska befogenhet måste även de negativa (befogenhetsbegränsande) 

befogenhetsnormerna tas i beaktande. De negativa befogenhetsnormerna som 

gäller den polisiära våldsanvändningen är behovsprincipen och proportional-

                                                
107 Se till exempel Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI p. 181. 
108 Se Norée 2000, s. 77; Boucht 2011, s. 255 f. 
109 Som påtalats kräver RF lagstöd för åtgärder som begränsar en fri- eller rättighet i RF 2 kap. 
Våldsanvändning mot person innebär alltid mer eller mindre kännbara ingrepp i den enskildes 
kroppsliga integritet, Sjöholm 1978, s. 272. PL 10 § och BrB 24 kap. 2 § tillgodoser kravet på 
lagstöd vad gäller våldsanvändning. 
110 Boucht 2011, s. 142. 
111 En annan sak är att polismän – precis som alla andra civila medborgare – kan åberopa nöd-
värn och nöd till sitt försvar. Se vidare om de allmänna grunderna för ansvarsfrihet Asp, Ul-
väng & Jareborg 2013, s. 208 f. 



33 

itetsprincipen, som återfinns i både PL 8 § 1 st. och i PL 10 § 1 st.112 Tillsam-

mans anger principerna vad som är försvarligt vad gäller polisiär våldsanvänd-

ning.113 Gränsen för den laga befogenheten sträcker sig alltså inte längre än vad 

behovsprincipen och proportionalitetsprincipen medger.114 En polisman kan 

överskrida sin befogenhet att använda våld på två sätt, (1) genom att utöva våld 

i en situation som inte omfattas av uppräkningen i PL 10 § 1 st. 1-7 p. eller BrB 

24 kap. 2 § eller (2) genom att använda mer våld än som är försvarligt. I detta 

fall omfattas inte polismannens agerande av den rättfärdigande grunden laga 

befogenhet.115 

 

4.2 Olika former av polisiärt våld 
Enligt Boucht kan polisiärt våld indelas i tre kategorier: användning av (1) fy-

sisk kraft, (2) särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning och (3) skjutvapen.116 

Norée använder sig däremot av den så kallade våldsanvändningstrappan där 

polisens våldsanvändning rangordnas (lindrigare i riktning mot kraftigare): (1) 

kommunikation, (2) milda fysiska metoder, (3) kraftfulla fysiska metoder, (4) 

hjälpmedel (exempelvis batong, handfängsel och tjänstehund) och (5) vapen 

(skjutvapen och tårgas).117 Med fysisk kraft avses kroppskraft innefattandes 

grepp, låsningar och slag.118 Redan att ta tag i en person som ska gripas utgör 

således fysisk kraft. Med skjutvapen förstås i första hand polismannens person-

liga tjänstevapen men även förstärkningsvapnet Heckler & Koch MP5, prick-

skyttegevär och jaktvapen.119 Jag finner Norées begrepp våldsanvändnings-

trappan som mer pedagogisk, i den bemärkelsen att den på ett lättförståeligt 

sätt rangordnar hur ingripande ett visst förfarande anses, vilket kan fungera 

som en hjälp vid bedömningen av nödvändigheten av en viss typ av våldsan-

vändning. Däremot anser jag inte att våldsanvändningstrappan ska tolkas som 

att våldet ska inledas längst ner och sedan avancera mot kraftigare våldsformer 

                                                
112 Prop. 1983/84:111, s. 93. 
113 Boucht 2011, s. 141 ff., s. 250 f., 254 f. 
114 Norée 2000, s. 199 f. 
115 Boucht 2011, s. 142. Se vidare Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 58 ff. 
116 Boucht 2011, s. 154. 
117 Norée 2000, s. 168. 
118 Boucht 2011, s. 154. 
119 POL-109-3098/05; Boucht 2011, s. 154. 
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tills ett effektivt ingripande uppnåtts.120 Enligt min mening bör varje enskild 

polisman, i enlighet med opportunitetsprincipen, få göra en bedömning av 

lämplig våldsanvändningsnivå, en bedömning som kontinuerligt ska omprövas. 

 

Både PL 10 § och BrB 24 kap. 2 § omfattar samtliga former av våld och anger 

därmed den ram inom vilken all polisiär våldsanvändning i syfte att utföra en 

tjänsteåtgärd (laga befogenhet) måste hållas. För ett flertal särskilda hjälpmedel 

tillkommer dock föreskrifter och allmänna råd från rikspolisstyrelsen som ska 

beaktas.121 Angående skjutvapen finns även särskilda tilläggsregler i skjutkun-

görelsen.122 

 

4.3 De positiva befogenhetsnormerna 
Polisens rätt att utöva våld föreligger i nio olika situationer.123 Den första situ-

ationen är när en polisman har att utföra en tjänsteåtgärd och möts med våld 

eller hot om våld, PL 10 § 1 st. 1 p.124 Möts med våld innebär att våldet ska 

rikta sig direkt mot polismannen.125 En polisman har rätt att använda våld vid 

ett laga frihetsberövande, PL 10 § 1 st. 2 p., om personen som ska frihetsberö-

vas försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när hon 

ska verkställa åtgärden.126 Enligt PL 10 § 1 st. 3 p. har en polisman rätt att ut-

öva våld för att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller 

värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön. Regeln ger exempelvis 

en polisman rätt att hindra en berusad från att köra iväg med sin bil även om 

                                                
120 Boucht 2011, s. 262. 
121 Se till exempel rikspolisstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray), 
FAP 104-4. 
122 Boucht 2011, s. 155 ff; Norée 2000, s. 168; s. 192. 
123 PL 10 § 1 st. 2 p. och BrB 24 kap. 2 § analyseras ingående nedan i avsnitt 5.2.2 och avsnitt 
5.2.3. 
124 Våld kan karaktäriseras som en fysisk kraftutveckling, riktad mot en person och tillräcklig 
för att övervinna någon form av motstånd, exempelvis att någon rycker, knuffar eller håller fast 
någon annan, Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 244; se vidare prop. 1983/84:111, s. 94. Hot om 
våld behöver inte framkalla fruktan hos polismannen men det är knappast försvarligt att an-
vända våld om det står klart att det verbala eller fysiskt uttryckta hotet om våld aldrig kommer 
att verkställas, Boucht, 2011, s. 162 ff. 
125 En polisman får inte använda våld enligt denna punkt mot någon som klamrar sig fast i en 
lyktstolpe eftersom våldet i detta fall inte riktar sig mot polismannen som person, Boucht 2011, 
s. 163 f.; jfr dock Norée, 2000, s. 145. 
126 Se vidare prop. 1983/84:111, s. 94; Boucht, 2011, s. 165 f.; Asp, Ulväng & Jareborg 2013, 
s. 245. 
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inte polismannens möts av våld eller hot om våld.127 I samband med vissa 

tvångsåtgärder, exempelvis en kroppsvisitation, har en polisman rätt att bruka 

våld om hon möts av motstånd, PL 10 § 1 st. 4 p. och PL 10 § 2 st. Enligt för-

arbetena avses med möts av motstånd även passivt motstånd; att en person som 

ska omhändertas spjärnar emot eller genom sin kroppstyngd omöjliggör verk-

ställandet.128 En polisman har rätt att använda våld när hon med laga stöd stop-

par ett fordon, PL 10 § 1 st. 5 p.129 Om en polisman möts av motstånd när hon: 

(1) med laga stöd ska bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma 

byggnad, rum eller område, (2) ska biträda myndighetsutövning i en situation i 

första tillämpningssituationen eller (3) ska biträda exekutiv förrättning enligt 

föreskrift, har hon rätt att använda våld enligt PL 10 § 1 st. 6 p.130 

 

I klara undantagsfall (om det är oundgängligen nödvändigt och uppenbart att 

detta inte kan uppnås utan våld) får våld användas enligt PL 10 § 1 st. 7 p. för 

den allmänna ordningens och säkerhetens upprätthållande. I förarbetena uttalas 

exempelvis intresset av att upprätthålla fungerande kommunikationer, såsom 

att trygga framkomlighet på vägar, hamnar, flygplatser och liknande.131 Enligt 

BrB 24 kap. 2 § 1 st. får en polisman använda våld för att förhindra rymning. 

Att en anstalt är öppen, det vill säga saknar murar, stängsel etc. saknar bety-

delse, avgörande är om rymlingen är tvungen att vistas i anstalten.132 Vidare får 

en polisman använda våld för att hålla en person till ordningen, om vederbö-

rande är lagligen berövad friheten och sätter sig till motvärn eller gör motstånd 

mot polismannen, BrB 24 kap. 2 § 1 st, exempelvis under transport till arrest. 

 

 

 

 
                                                
127 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 245; se vidare prop. 1983/84:111, s. 95. 
128 Prop. 1983/84:111, s. 93. Det passiva motståndet bör ha manifesterats på något sätt, ef-
tersom det med motstånd inte avses befarat motstånd, Boucht 2011, s. 166. 
129 Se Boucht, 2011, s. 195 ff. för en genomgång av på vilka grunder polisman får stoppa for-
don. 
130 Upphovsmannen bakom indelningen är Boucht, Boucht 2011, s. 207. Se vidare om vissa 
bestämmelser som är kopplade till punkten 6: Berggren & Munck 2013, s. 90 f.; Boucht 2011, 
207 ff.; Norée 2000, s. 160 ff. 
131 SOU 1982:63, s. 94. 
132 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 247. 
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4.4 Försvarlighetsbedömningen 
För att en polisman som utövar våld i en situation som ryms inom någon av 

punkterna ovan ska gå fri från ansvar, krävs att gärningen är försvarlig. För-

svarlighetsbedömningen är ett utslag av principerna om behov och proport-

ionalitet. Principerna erinras i PL 10 §: ”i den mån andra medel är otillräckliga 

och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt”.133 I övrigt saknas ett 

omnämnande av vilka omständigheter som ska tillmätas betydelse vid försvar-

lighetsbedömningen. Av doktrinen framgår att de omständigheter som beaktas 

vid försvarlighetsbedömningen är: (1) det våld eller hot om våld som möter 

polismannen, (2) tjänsteåtgärdens vikt och (3) omständigheterna i övrigt.134 

Utifrån dessa bedömningsgrunder ska alltså en rimlig relation urskiljas i förhål-

lande till följderna av polisens våldsanvändning. Vad som här benämns följder 

är alltså vad polismannens våldsanvändning innebär för ett motstående in-

tresse, det vill säga vilka fri- och rättigheter som påverkas av våldsanvändning-

en. 

 

Proportionalitetsprincipen innebär att våld aldrig får användas om den aktuella 

uppgiften inte har en sådan betydelse att det framstår som rimligt att den utförs 

med fysiskt tvång.135 Enligt ordalydelsen i PL 10 § 1 st., får våld användas för 

att genomföra en tjänsteåtgärd. Den centrala utgångspunkten vid bedömningen 

av försvarligheten är således tjänsteåtgärdens vikt, det vill säga det eftersträ-

vade målet med insatsen.136 Av betydelse är alltså vilket allmänt intresse åtgär-

den avser att tillgodose.137 I PL 2 § stadgas bland annat att polisen har att före-

bygga och att utreda brott, att förebygga och att hindra störningar av den all-

männa ordningen och att lämna allmänheten skydd. I förhållande till dessa po-

lisiära uppgifter är det alltså av betydelse vilken fara som föreligger, i vilken 

omfattning den allmänna ordningen störs eller vilket brott en misstänkt person 

ska gripas för. Således ska den polisman som i enlighet med PL 10 § 1 st. 2 p. 

har att gripa en person, bedöma hur mycket våld som är försvarligt att använda 

                                                
133 Prop. 1983/84: 111, s. 93. 
134 Norée 2000, s. 200. 
135 Prop. 1983/84:111, s. 93. 
136 Norée 2000, s. 199 f.; Boucht 2011, s. 267. 
137 Se prop. 1983/84:111, s. 83. 
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för att genomföra gripandet utifrån det aktuella brottet som personen är miss-

tänkt för. Med hänsyn till proportionalitetsprincipen har polismannen alltså, i 

förhållande till tjänsteåtgärdens vikt, en befogenhet att använda en viss nivå 

våld. Däremot är det inte alltid försvarligt att nyttja hela denna befogenhet ef-

tersom det många gånger finns lindrigare medel som är tillräckliga för att 

uppnå målet. Här tydliggörs alltså förhållandet mellan proportionalitetsprinci-

pens krav på en rimlig relation mellan medel och mål och behovsprincipens 

krav om minsta möjliga ingripande. 

 

Med hänsyn till regeln om minsta möjliga ingripande är det våld eller hot om 

våld (det motstånd) som möter polismannen regelmässigt styrande för hur 

mycket av befogenheten som får nyttjas. Även om det gäller att gripa en person 

för ett ytterst allvarligt brott får inte våld användas om den misstänkte utan 

motstånd låter sig gripas. Om det är nödvändigt att använda våld, ska en polis-

man alltid välja den nivå av våld som innebär minsta möjliga intrång i den en-

skildes personliga integritet, utan att syftet med åtgärden förgås. Är kropps-

krafter tillräckliga för att genomföra tjänsteåtgärden får alltså batong inte an-

vändas.138 För övrigt ska onödigt kraftfullt eller smärtsamt våld undvikas. Så-

ledes är i regel slag mot ömtåliga organ såsom ögon och öron otillåtet, liksom 

struptag och kraftfulla sparkar. I förarbetena framhålls dock att vid en bedöm-

ning i efterhand måste man se till situationen som helhet.139 När det är tillåtet 

att använda hjälpmedel gäller samma sak.140 Vad gäller skjutvapen är detta att 

betrakta som det mest ingripande våldsmedlet, som endast får användas ”som 

en yttersta utväg…endast då andra medel är otillräckliga eller uppenbarligen 

inte är ägnade att i det aktuella fallet leda till det eftersträvade resultatet”.141 

Skjutvapnet måste alltså vara den sista utvägen i syfte att uppnå ett särskilt 

viktigt intresse för att dess användning ska vara försvarlig. 

 

Norée har funnit att omständigheterna i övrigt innefattar både förmildrande 

och försvårande omständigheter. Förmildrande omständigheter är om situat-

                                                
138 Norée 2000, s. 74; s. 201 f. 
139 Prop. 1983/84:111, s. 93. 
140 Sjöholm 1978, s. 282 f.; Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 248. 
141 Prop. 1983/84:111, s. 82; Sjöholm 1978, s. 303. 
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ionen varit svårhanterlig, hur många polismän som varit på plats, det våld som 

polisen mötts av, om motparten varit berusad samt eventuella skador som följt 

polismannens våldsanvändning.142 Det bör även beaktas om det polisiära ingri-

pandet var planlagt eller uppstod plötsligt, där ett lägre krav kan ställas på pol-

ismän som stått inför ett oförutsett händelseförlopp (jfr avsnitt 2.3 och avsnitt 

2.4). Som försvårande omständigheter anses att polismannen förgriper sig i sin 

myndighetsutövning, polismannens erfarenhetsgrad och att sparka eller att slå 

en försvarslös person.143 Det är även av betydelse i vilken grundläggande frihet 

eller rättighet som polisens ingripande gör intrång – det är skillnad mellan in-

trång i självbestämmanderätt, egendom eller rätt till liv.144 Ett polisiärt ingri-

pande som äventyrar rätten till liv förutsätter alltså en mycket hög angelägen-

hetsgrad av tjänsteåtgärdens genomförande, för att våldet ska vara försvar-

ligt.145 

 

Det är tydligt att försvarlighetskravet är relativt och beroende av omständighet-

erna i det enskilda fallet.146 En i grunden proportionell åtgärd kan vara oför-

svarlig därför att den inte är nödvändig eftersom syftet med åtgärden kan upp-

nås med lindrigare medel. På samma sätt kan en åtgärd som behövs för att 

uppnå ett tjänstesyfte vara otillåten på grund av att åtgärden är alltför ingri-

pande i förhållande till syftet med åtgärden. Vilken tjänsteuppgift som helst 

kan alltså inte motivera våldsanvändning, men om våld används ska polisman-

nen göra en kontinuerlig prövning av våldets försvarlighet.147 

 

4.5 Förhållandet till tredje man 
I PL 10 § stadgas som sagt att en polisman får använda våld för att genomföra 

en tjänsteåtgärd. På vilket sätt detta våld gestaltas finns inget föreskrivet utöver 

att våldet ska vara i enlighet med principerna om behov och proportionalitet. 

Det finns således inte något direkt stöd för att den laga befogenheten kan rätt-

färdiga en brottsbeskrivningsenlig gärning gentemot tredje man. Å andra sidan 
                                                
142 Norée 2000, s. 208. 
143 Norée 2000, s. 209 ff. 
144 Boucht 2011, s. 269. 
145 Boucht 2011, s. 270. 
146 Sjöholm 1964, s. 245; Norée 2000, s. 199 ff.; Boucht 2011, s. 255 ff. 
147 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 248. 
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finns det inte heller något uttryckligt hinder för att tillämpa den laga befogen-

heten som rättfärdigande omständighet i förhållande till tredje man. Inte heller 

i förarbetena nämns något om våld i förhållande till tredje man. Däremot fram-

hålls i förarbetena att det är svårt att förutse alla situationer där polismän kan 

behöva använda våld och att det är principerna om behov och proportionalitet 

som är avgörande.148 

 

PL 10 § anger inget om mot vem våldet får riktas. Vad gäller en nödvärnsgär-

ning är ordalydelsen i BrB 24 kap. 1 § att denna riktas mot den varifrån en fara 

härrör. Om den nödvärnsberättigade gör intrång i tredje mans rättssfär, såsom 

att han försvarar sig så kraftigt att försvarshandlingen går ut också över en 

bredvid stående som inte angriper, är detta att bedöma enligt reglerna om 

nöd.149 I nödbestämmelsen, BrB 24 kap. 4 §, nämns enbart att ”nöd föreligger 

när fara hotar liv, hälsa…”. Med utgångspunkt i detta torde det således finnas 

ett utrymme att i laga befogenhet använda våld som i vissa fall går ut över en 

tredje man, såframt det föreligger en tjänsteåtgärd och våldet är försvarligt en-

ligt behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. 

 

Författningsmässigt är det enda som nämns angående tredje man skjutkungö-

relsen 7 § 1 st.: 

 

Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken för 
att utomstående skadas. Skottlossning inom område, där många männi-
skor bor eller vistas, skall i det längsta undvikas. 
 

Enligt Sjöholm bottnar bestämmelsen i den polisiära grundregeln att polisin-

gripanden endast får riktas mot den som framkallat störningen eller faran samt 

att bestämmelsen återspeglar principen om minsta möjliga skada. Han framhål-

ler dock att skjutkungörelsen 7 § 1 st. inte innebär något generellt, ovillkorligt 

förbud för polismän att använda skjutvapen i situationer där risken för att ut-

omstående skadas är särskilt stor. Detta eftersom en sådan ordning skulle ut-

göra ett allvarligt hinder för polisens genomförande av sina uppgifter.150 

                                                
148 Prop. 1983/84:111, s. 84 f.; 89 f. 
149 Strahl 1976, s. 394. 
150 Sjöholm 1978, s. 306. 
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Boucht anser att frågan om polisiärt våld i relation till tredje man hör till för-

svarlighetsbedömningen. Han menar att utgångspunkten bör vara att ingripan-

det endast riktas mot den person som motiverar ingripandet men att det ”i den 

polisiära verksamheten inte alltid är möjligt att förhindra att utomstående in-

tressen kränks”.151 Detta kan innebära att polisen bör avstå från ett ingripande 

om risken för att utomståendes rättigheter kränks bedöms vara för stor.152 

 

I övrigt finns uttalanden gällande tredje man i rikspolisstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd gällande polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning. 

I FAP 104-1, gällande hjälpmedel för att stoppa fordon (PL 10 § 1 st. 5 p.), 

anges att förföljande, stängning och prejning utsätter utomstående för allvarliga 

risker och att det är särskilt viktigt att dessa risker alltid vägs mot orsakerna till 

åtgärden.153 Det anges att ett förföljande kan vara motiverat om den flyende 

genom visad brottslighet är att anse som farlig för andra människors liv eller 

hälsa. Är den flyendes farlighet inte känd eller bedöms den inte vara av svår-

artad beskaffenhet, bör förföljandet avbrytas så snart det innebär allvarlig fara 

för att någon skadas. Det anges även att prejning kan vara motiverat om den 

flyende visat sin farlighet genom synnerligen vårdslöst framförande av fordo-

net.154 Gällande OC-spray som används mot en person som ingår i en folksam-

ling ska särskilda överväganden göras beträffande konsekvenserna av ett så-

dant ingripande och särskild hänsyn ska tas till risken för att tredje man drab-

bas.155 I dessa föreskrifter och allmänna råd erinras alltså explicit om proport-

ionalitetsprincipen vad gäller våldsanvändning som kan drabba tredje man. Det 

framkommer även att den person ingripandet riktas mot ska vara farlig. ”Far-

lighet” torde vara att anse som en personlig egenskap och det krävs inte att en 

konkret fara för liv eller hälsa föreligger vid tiden för ingripandet. Denna far-

lighet ska vara av svårartad beskaffenhet och vara av polismännen känd för att 

ett allvarligare risktagande i förhållande till tredje man ska vara tillåtet. 

 
                                                
151 Boucht 2011, s. 273. 
152 Boucht 2011, s. 273. 
153 FAP 104-1 7 §, allmänna råd. 
154 FAP 104-1 17 §, allmänna råd 3 st. 
155 FAP 104-4 11 § 5 st.; FAP 104-4 11 §, allmänna råd. 
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Enligt min mening är detta ett adekvat sätt att betrakta den laga befogenhetens 

rättfärdigande verkan i förhållande till tredje man. Såsom Sjöholm och Boucht 

framhåller är det ogörligt att i en polisiär verksamhet förhindra intrång i tredje 

mans rättigheter. Tredje mans rättigheter torde således få vika för vissa poli-

siära intressen av ändamålsskäl. Man kan däremot fråga sig hur försvarlighets-

bedömningen i förhållande till tredje mans intressen ska göras. Rimligtvis bör 

tredje mans intressen anses vara av särskild vikt. Det bör således gälla en 

strängare proportionalitetsbedömning när tredje mans intressen riskeras. Enligt 

min mening är det tänkbart och ändamålsenligt att bedömningen i förhållande 

till tredje man görs utifrån Europadomstolens praxis vad gäller strikt proport-

ionalitet. Det är inte rimligt att polis utsätter tredje man för större fara än den 

fara gärningsmannen utgör för någon annan. 

 

5. Polisens rätt att skjuta 

 

5.1 Om regleringen av polisens skjutvapenanvändning 
Enligt en inom justitiedepartementet upprättad promemoria angående skjut-

kungörelsen har endast sådana fall medtagits i skjutkungörelsen där, trots de 

oförutsedda risker för skador som användandet av skjutvapen i polistjänsten 

alltid innebär, det ansetts försvarligt med hänsyn till det allmänintresset av att 

åtgärden genomförs.156 Skjutvapen är ett livsfarligt vapen och det måste tas i 

beaktande att de som utsätts för en skjutning kan åsamkas livsfarliga skador. 

Skjutvapen bör därför endast få användas i undantagsfall.157 Eftersom inte ens 

den säkraste skytt med säkerhet kan beräkna det avlossade skottets bana och 

effekt, föreligger alltid en risk för att man vid skjutvapenanvändning åstad-

kommer större skada än åsyftat.158 

 

En enskild polisman får besluta att använda skjutvapen i syfte att genomföra en 

tjänsteåtgärd enligt förutsättningarna i skjutkungörelsen 2 §. Utgångspunkten 
                                                
156 Se Sjöholm 1978, s. 317. 
157 Promemoria av Polisverksamhetsutredningen, Inrikesdepartementet, Stockholm, 1960, s. 
40. 
158 Se promemoria av Polisverksamhetsutredningen, Inrikesdepartementet, Stockholm, 1960, s. 
43 f. 
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för skjutvapenanvändningen är i dessa fall den laga befogenheten att använda 

våld enligt PL 10 § och BrB 24 kap. 2 §. Detta innebär att de allmänna förut-

sättningar och de allmänna principer som gäller för befogenheten att använda 

våld, även gäller vid skjutvapenanvändning. Sålunda får skjutvapen endast 

användas när det är försvarligt.159 En polisman måste alltså företa två separata 

prövningar innan hon använder skjutvapen. Först måste hon bedöma huruvida 

det föreligger laga befogenhet att använda våld enligt PL 10 § 1 st. 2 p. eller 

BrB 24 kap. 2 §, sedan måste hon bedöma om förutsättningarna i skjutkungö-

relsen 2 § är uppfyllda.160 Förutsättningarna i skjutkungörelsen 2 § är att, om 

ett omedelbart ingripande är nödvändigt, får en polisman använda skjutvapen: 

(1) för att gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för ett i skjutkungörel-

sen 2 § 1 p. angivet brott, (2) för att förhindra en person från att rymma eller 

för att gripa en person som rymt, om denne är häktad, anhållen eller gripen 

eller dömd till fängelse och intagen i anstalt för ett sådant brott, eller (3) för att 

omhänderta en person som av någon anledning uppenbarligen är farlig för 

annans liv eller hälsa. 

 

I förarbetena till PL påtalas att det i vissa fall är ofrånkomligt att polismän an-

vänder särskilda hjälpmedel som yttersta utväg i våldsamma situationer.161 I 

propositionen till PL uppmärksammade föredraganden att verkställighetsföre-

skrifter samt allmänna råd skulle meddelas som ledning för den enskilde pol-

ismannen. Föredraganden ansåg skjutvapenanvändningen särskilt viktigt att 

reglera, varför han ansåg att regeringen hade att utforma föreskrifterna.162 

 
Skjutkungörelsen 1 § anger att en polisman har rätt att skjuta i nödvärn, för att 

avvärja ”svårare våld” eller hot om sådant våld, det vill säga närmast någon 

form av kvalificerad nödvärnssituation. Med anledning av uppsatsens fråge-

ställning, berörs inte denna bestämmelse mer än att det konstateras att den 

ingalunda inskränker nödvärnsrätten i BrB 24 kap. 1 §.163 Samma sak gäller 

                                                
159 Sjöholm 1978, s. 303. 
160 Boucht 2011, s. 220 f. 
161 Prop. 1983/84:111, s. 81. 
162 Prop. 1983/84:111, s. 92 f. 
163 Norée 2000, s. 192; Norée 2004, s. 44. 
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rätten att skjuta i en situation av nöd, BrB 24 kap. 4 §. Till skillnad från nöd-

värn är däremot nöd överhuvudtaget inte reglerad i skjutkungörelsen, men lika 

litet som polismans nödvärnsrätt kan inskränkas genom skjutkungörelsen, lika 

litet kan nödrätten inskränkas.164 

 

5.2 Den laga befogenheten att skjuta, skjutkungörelsen 2 § 
 

5.2.1 Polislagen 10 § 1 st. 2 p. 
Den andra punkten i PL 10 § 1 st. ger en polisman befogenhet att använda våld 

när någon som ska häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten 

försöker undkomma eller om polismannen annars möts av motstånd när hon 

ska verkställa ett sådant frihetsberövande. Förutsättningarna för våldsanvänd-

ning i detta fall är således att det, för det första, måste föreligga en grund för ett 

laga frihetsberövande. En sådan grund kan föreligga enligt de straffprocessu-

ella tvångsmedlen gripande, anhållande eller häktning i RB 24 kap. Ordalydel-

sen ”annars med laga stöd” innebär att våld får användas enligt denna punkt för 

att verkställa ett förvaltningsrättsligt omhändertagande. Polisman har exempel-

vis befogenhet att omhänderta en person enligt PL 13 §, lag (1976:511) om 

omhändertagande av berusade personer m.m. [cit. LOB] 1 §, lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall [cit. LVM] 45 §, PL 12a § eller PL 11 § 

(till exempel i kombination med lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

[cit. LPT] 47 § eller utlänningslag (2005:716) [cit. UtlL] 10 kap. 1-2 och 12 §§, 

UtlL 8 kap. 1-4 §§). 

 

För det andra krävs att personen som ska frihetsberövas försöker undkomma 

eller att polismannen annars möts av motstånd när hon ska verkställa åtgärden. 

Med uttrycket ”försöker undkomma” menas att personen på något sätt åt-

minstone manifesterat att han försöker undkomma.165 Detta får bedömas uti-

från de konkreta omständigheterna i varje situation. Ordalydelsen ”försöker 

undkomma” torde avse att den som ska frihetsberövas försöker springa ifrån en 

                                                
164 Wallén 1970, s. 23. 
165 Boucht 2011, s. 174. 
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polisman eller kränger med kroppen i syfte att komma loss när en polisman 

fasthåller vederbörande.  

 

Enligt förarbetena till PL avses med att ”någon gör motstånd” inte bara mot-

stånd med våld, även passivt motstånd genom att den som ska frihetsberövas 

spjärnar emot eller genom sin kroppstyngd omöjliggör för polismannen att 

verkställa frihetsberövandet innefattas.166 Således gäller bestämmelsen även 

motstånd som inte riktar sig mot polismannen i fråga. Om den som ska frihets-

berövas klamrar sig fast eller brukar våld mot egendom vilket hindrar polis-

mannens tjänsteutövning har polismannen alltså befogenhet att använda 

våld.167 För övrigt får våld användas om polismannen möter motstånd från nå-

gon annan än den som ska frihetsberövas, i syfte att hindra tjänsteåtgärden.168 

 

Bestämmelsen ger alltså en polisman befogenhet att använda våld (1) vid aktivt 

motstånd som riktar sig mot polismannen, exempelvis i form av att rycka något 

från polismannen, tränga undan, spjärna emot etc., (2) vid aktivt motstånd som 

inte riktar sig mot polismannen, till exempel fastklamrande i lyktstolpe och (3) 

vid passivt motstånd, exempelvis att någon med sin kroppstyngd omöjliggör 

för polismannen att verkställa åtgärden.169 JO har tydliggjort att lokutionen 

”möts av motstånd” inte tillåter våldsanvändning för att förekomma ett befarat 

motstånd.170 Punkten medger alltså inte våld i preventivt syfte, den som ska 

frihetsberövas måste på något sätt ha manifesterat att han avser att försöka 

undkomma eller göra motstånd.171 Detta följer av att ett polisiärt ingripande 

inte får inledas innan de positiva befogenhetsrekvisiten uppfyllts (se avsnitt 

3.3.2).172 Våldsanvändningen måste baseras på konkreta omständigheter i det 

enskilda fallet.173 

 

                                                
166 Prop. 1983/84:111, s. 94. 
167 Boucht 2011, s. 165 f. 
168 Norée 2000, s. 151; Boucht 2011, s. 166. 
169 Prop. 1983/84:111, s. 94; Boucht, 2011, s. 165 f.; Norée 2000, s. 151. 
170 JO 1998/99, s. 114. 
171 JO 1998/99, s. 113 f.; Norée, 2000, s. 150; Boucht 2011, s. 166. 
172 Boucht 2011, s. 264. 
173 Boucht 2011, s. 166. 
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Kan ”ren passivitet” betraktas som motstånd?174 Detta aktualiseras i situationer 

där personen polisen ingriper mot inte gör någonting alls utan står helt stilla 

och underlåter att följa polismannens befallning. I Svea hovrätt B 2125-05 

uppmanade två polismän en person att sätta sig ned för att säkert kunna gripa 

vederbörande.175 Genom att inte efterfölja polismännens uppmaningar, och 

med hänsyn till vederbörandes tidigare våld mot polismännen, utgjorde passi-

viteten ett motstånd vilket enligt hovrätten berättigade till försvarlig våldsan-

vändning.176 Om det föreligger en avsaknad av graverande omständigheter i 

anslutning till det konkreta fallet bör utgångspunkten alltså vara att en underlå-

tenhet att följa en befallning (ren passivitet) inte berättigar till våldsanvänd-

ning. Det torde således inte finnas någon generell befogenhet att använda våld 

mot en person som inte efterkommer en polismans befallning. Däremot kan 

andra, graverande, omständigheter såsom närvaro av skjutvapen eller tidigare 

uppvisat våld medföra att våldsanvändning är befogad.177 

 

5.2.2 Brottsbalken 24 kap. 2 § 
Inledningsvis kan med fördel uppmärksammas gränsdragningen mellan PL 10 

§ 1 st. 2 p. och BrB 24 kap. 2 §. Den förra bestämmelsen gäller när en polis-

man ska verkställa ett frihetsberövande. Om vederbörande redan är frihetsbe-

rövad, gäller BrB 24 kap 2 §. 

 

BrB 24 kap. 2 § reglerar vissa situationer som ligger nära de i PL 10 § 1 st. 2 p. 

Anledningen till att bestämmelsen återfinns in BrB 24 kap. är att den även gäl-

ler exempelvis kriminalvårdspersonal. Enligt bestämmelsen får försvarligt våld 

brukas för att förhindra rymning eller upprätthålla ordning. BrB 24 kap. 2 § ger 

en polisman befogenhet att använda våld mot en person som omhändertagits 

eller frihetsberövats med laga stöd. Det kan till exempel röra sig om en person 

som gripits, RB 24:7, eller en berusad person som omhändertagits enligt LOB 

1 § 1 st. Befogenheten att använda våld tillkommer även en polisman som 

                                                
174 Boucht 2011, s. 166 ff. 
175 Fallet är refererat utifrån Bouchts uppgifter om det faktiska händelseförloppet, se Boucht 
2011, s. 167. 
176 Se även NJA 1971 s. 245. 
177 Boucth 2011, s. 169. 
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hjälper en person som har befogenheten, exempelvis en kriminalvårdsanställd, 

BrB 24 kap. 5 §.178 

 

Den första situationen i vilken våld får brukas i laga befogenhet är om en per-

son ”rymmer”. Något motsägelsefullt talar bestämmelsen senare om att våld får 

användas ”för att rymningen skall hindras”. Det framstår enligt ordalydelsen 

som något oklart när våldsanvändningen är tillåten. En tolkning är att bestäm-

melsen tillåter våld vid en pågående rymning.179 Våld får enligt denna mening 

inte användas när rymningen är avslutad och personen undkommit, i detta fall 

måste våldsanvändningen grundas på andra bestämmelser.180 Våldsanvänd-

ningen är därmed förbehållen situationer där en frihetsberövad person försöker 

rymma, ”för att rymningen skall hindras”. Bestämmelsen i BrB 24 kap. 2 § 

gäller således förhindrande av flykt. 

 

Den andra situationen i vilken våld får användas är när en frihetsberövad med 

våld eller hot om våld sätter sig till motvärn eller på annat sätt gör motstånd 

mot den han eller hon står under uppsikt av. Samma sak gäller om en annan 

person än den frihetsberövade gör motstånd i ett sådant fall, BrB 24:2 andra 

meningen. För polismannens del kan bestämmelsen aktualiseras vid transport 

eller under avvisitation på polisstationen av en frihetsberövad person.181 

 

Sammanfattningsvis gäller bestämmelsen en person som är lagligen berövad 

friheten, oavsett om det gäller straff- eller förvaltningsprocessuella frihetsberö-

vanden.182 En polisman får använda våld mot en person som ska berövas fri-

heten enligt PL 10 § 1 st. 2 p. BrB 24 kap. 2 § ger en polisman befogenhet att 

använda våld mot någon som redan är frihetsberövad och försöker undkomma. 

BrB 24 kap. 2 § är endast tillämplig vid förhindrande av flykt; när rymningen 

är avslutad och personen undkommit är grunden för våldsanvändning för att 

frihetsberöva PL 10 § 1 st. 2 p.183 För BrB 24 kap. 2 § gäller samma krav som 

                                                
178 Norée 2000, s. 163. 
179 Se Norée 2000, s. 163. 
180 Norée 2000, s. 163 f.; Boucht 2011, s. 175 f. 
181 Se NJA 1971 s. 245; Norée 2000, s. 165 f. 
182 Norée 2000, s. 163. 
183 Boucht 2011, s. 175 f.; Norée 2000, s. 163 f. 
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för PL 10 §. Våldet ska vara försvarligt och behövligt (behovsprincipen är dock 

explicit uttryckt som ”för att”).184 

 

5.2.3 Skjutvapenanvändning för att gripa 
Skjutvapen får användas för att gripa en person som på sannolika skäl är miss-

tänkt för ett i skjutkungörelsen 2 § 1 p. uppräknat brott: 

a) Brott mot liv och hälsa: mord, dråp, grov misshandel och människorov. 

b) Sexualbrott: våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och grov våld-

täkt mot barn 

c) Rånbrott: rån och grovt rån 

d) Allmänfarliga brott: mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläg-

gelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, 

flygplatssabotage och spridande av gift eller smitta. 

e) Högmålsbrott: uppror och väpnat hot mot laglig ordning. 

f) Brott mot rikets säkerhet och landsförräderi: högförräderi, krigsanstif-

tan, spioneri, grovt spioneri och landsförräderi. 

g) Narkotikabrott: grovt narkotikabrott, eller 

h)  Försök eller straffbar förberedelse till nämnda brott. 

 

Med ”gripa” avses gripandeinstitutet enligt RB 24 kap. 7 §. Trots att skälig 

misstanke undantagsvis är tillräckligt för att gripa en person (RB 24 kap. 6 § 2 

st.) får inte skjutvapen användas i dessa fall enligt ordalydelsen i skjutkungö-

relsen 2 § 1 p. Särskild återhållsamhet råder alltså för skjutvapenanvändning-

en.185 Urvalet av brott i skjutkungörelsen 2 § följer av att gärningsmännen i 

dessa fall i regel anses farliga, antingen för rikets säkerhet eller för andra män-

niskors liv och hälsa. Sjöholm menar dock att skjutvapen inte får brukas om 

personen inte är farlig vid tidpunkten för polisingripandet, eftersom det strider 

mot försvarlighetsrekvisitet (se vidare avsnitt 5.2.7).186 

 

                                                
184 Se Bouch 2011, s. 176. 
185 Boucht 2011, s. 224. 
186 Sjöholm 1978, s. 319 f. 
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Även om det finns fördelar med en uttömmande reglering har det framförts 

kritik mot de i skjutkungörelsen 2 § uppräknade brotten. Det framstår som 

orimligt att en polisman i en pressad situation ska erinra sig huruvida det aktu-

ella brottet uppräknas i skjutkungörelsen 2 §.187 Flera av de uppräknade brotten 

är av sådan karaktär att de normalt faller utanför den polisiära verksamhetens 

kärnområde, samtidigt som andra brottstyper som desto mer hör till polisens 

ordinära uppgifter i vilka skjutvapensituationer kan uppstå inte räknas upp.188 

Två brott som med fog skulle kunna införas är grov stöld och våldsamt upp-

lopp. Det kan ur praktisk synvinkel förefalla omotiverat att rån, men inte grov 

stöld räknas upp i skjutkungörelsen 2 § eftersom poliser ofta ingriper mot per-

soner som anträffas på bar gärning.189 Möjligheten att i en akut situation få 

adekvat information huruvida våld har använts vid tillgreppet torde inte sällan 

vara problematiskt. 

 

5.2.4 Skjutvapenanvändning för att förhindra rymning eller gripa 

den som rymt 
Polismän får även skjuta för att (1) hindra någon från att rymma eller (2) gripa 

den som rymt, skjutkungörelsen 2 § 2 p. Förutsättningen är att vederbörande är 

häktad, anhållen eller gripen för ett brott som anges i skjutkungörelsen 2 § 1 p. 

alternativt dömd för ett sådant brott till fängelse och är intagen på anstalt. Be-

stämmelsen knyter alltså an till de i skjutkungörelsen 2 § 1 p. uppräknade brot-

ten. När det gäller att hindra någon från att rymma avses en redan frihetsberö-

vad person, det vill säga en sådan situation som stadgas i BrB 24 kap 2 §. När 

det gäller att gripa den som rymt, avses en situation som stadgas i PL 10 § 1 st. 

2 p.190 Skjutkungörelsen 2 § 2 p. gäller inte förvaltningsrättsliga frihetsberö-

vanden. Däremot omfattas sluten ungdomsvård, jfr BrB 32 kap. 5 §, och rätts-

psykiatrisk vård, BrB 31 kap. 3 §.191 

 

                                                
187 SOU 1982:63, s. 89 f. 
188 Boucht 2011, s. 225. 
189 Westerlund 2009, s. 54 f.; Wallén 1970, s. 18. 
190 Boucht 2011, s. 225 f. 
191 Boucht 2011, s. 225 f. För övrigt kan noteras att överlämnande till vård av missbrukare inte 
torde bli föremål för skjutkungörelsen 2 § 2 p. på grund av begränsningen i BrB 31 kap. 2 § 2 
st. 
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5.2.5 Skjutvapenanvändning för att omhänderta farlig person 
I skjutkungörelsen 2 § 3 p. avses, till skillnad från föregående punkter, förvalt-

ningsprocessuella omhändertaganden. Bestämmelsen innebär att skjutvapen får 

användas i tre olika fall av omhändertaganden: (1) när vederbörande lider av en 

allvarlig psykisk störning, (2) när vederbörande innehar vapen som kan befaras 

bli missbrukat, eller (3) när vederbörande av annan anledning uppenbarligen är 

farlig för annans liv eller hälsa. 

 

Allvarlig psykisk störning torde bedömas i enlighet med vad som avses i LPT 

och Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård [cit. LRV].192 Till allvarlig psy-

kisk störning räknas tillstånd av psykotisk karaktär, det vill säga tillstånd med 

störd realitetsvärdering och med symptom av typen vanföreställningar, halluci-

nationer och förvirring. Även allvarliga depressioner med självmordstankar 

kan klassificeras som en allvarlig psykisk störning. Vidare kan svåra person-

lighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär klassificeras som 

en allvarlig psykisk störning. För övrigt gäller att den psykiska störningen ska 

vara allvarlig till art och grad. Detta innebär att en sammanvägning ska göras i 

varje enskilt fall av arten av störningen och de symtom och yttringar i övrigt 

som belyser graden av störningen.193 

 

Skjutvapen får även användas för att verkställa ett omhändertagande av en per-

son som innehar vapen som kan befaras bli missbrukat. Vad som avses med 

vapen bör ges en vidsträckt tolkning men bedömas med utgångspunkt i vapen-

lag (1996:67) [cit. VapenL] 1:2-3 och lag (1988:254) om förbud beträffande 

knivar och andra farliga föremål [cit. KnivL]. Den vidsträckta tolkningen med-

för att även andra redskap kan betraktas som vapen dels om de är farliga i sig 

och generellt är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, dels om de i 

den konkreta situationen är ägnade att användas på ett sätt som utgör allvarlig 

fara för annans liv och hälsa.194 

 

                                                
192 Boucht 2011, s. 227 ff. 
193 Prop. 2007/08:97, s. 9. 
194 Boucht 2011, s. 229 ff. 
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Till sist får skjutvapen användas för att verkställa ett omhändertagande av en 

person som av annan anledning är uppenbarligen farlig för annans liv och 

hälsa. Boucht anser det något oklart vilka andra fall än ovan nämnda som av-

ses.195 Enligt min mening borde utgångspunkten vara de omhändertaganden en 

polisman får verkställa. Polismän har exempelvis befogenhet att omhänderta en 

person enligt LOB 1 §, LVM 45 § och UtlL 10 kap. i kombination med PL 11 

§. Sedan måste personen som är föremål för omhändertagandet vara uppenbar-

ligen farlig för annans liv och hälsa. Det blir aldrig aktuellt, och kan för övrigt 

aldrig vara proportionerligt, att skjuta för att verkställa ett omhändertagande 

enligt LOB 1 §. Däremot torde det inte vara helt omöjligt att en person är farlig 

och att detta leder till att det är försvarligt att skjuta i syfte att verkställa exem-

pelvis en handräckning enligt LVM 45 §. 

 

Samtliga tre situationer i skjutkungörelsen 2 § 3 p. begränsas till att personen 

uppenbarligen är farlig för annans liv och hälsa. Boucht menar att den aktuella 

hotbilden bör vara avgörande, men att ordalydelsen i bestämmelsen tyder på att 

så inte är fallet.196 Han menar att ”farlighet” är att betrakta som en mer varaktig 

personlig egenskap. Tröskeln för skjutvapenanvändning är alltså relativt låg 

eftersom en okvalificerad fara för liv och hälsa är tillräcklig. Enligt Bouchts 

mening bör istället förutsättas att personen utgör allvarlig fara för liv och hälsa 

vid tidpunkten för ingripandet. En mer adekvat ordalydelse är således ”uppen-

barligen utgör en fara för annans liv eller hälsa”.197 Enligt min mening kan man 

fråga sig om inte nödvändigheten av ett omedelbart ingripande i sak medför 

vad Boucht efterfrågar. 

 

En annan fråga är vad som avses med ”arrestering” enligt Europakonventionen 

artikel 2.2 (b). Omfattas endast straffprocessuella frihetsberövanden eller om-

fattas även förvaltningsprocessuella frihetsberövanden? Det finns inget tydligt 

svar på denna fråga, men om endast straffprocessuella frihetsberövanden om-

fattas, är skjutkungörelsen på denna punkt ogiltig.198 

                                                
195 Jfr Boucht 2011, s. 231. 
196 Boucht 2011, s. 231 f. 
197 Boucht 2011, s. 232. 
198 Jfr Boucht 2011, s. 119; s. 232. 
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5.2.6 Nödvändigheten av ett omedelbart ingripande 
I skjutkungörelsen 2 § uppställs ett krav på att ett omedelbart ingripande ska 

vara nödvändigt för att skjutvapen ska få användas. Vad detta innebär är dock 

inte definierat i skjutkungörelsen. Sjöholm menar att stadgandet ofrånkomligen 

fordrar att ”den fara som genom användandet av skjutvapnet skall avlägsnas är 

av så allvarlig och överhängande natur att den omedelbart måste avvärjas”.199 

 

Sjöholm menar att skjutvapen inte får brukas om personen inte är farlig vid 

tidpunkten för ingripandet, eftersom det strider mot försvarlighetsrekvisitet. 

Han menar att en huvudförutsättning för rätt att använda skjutvapen enligt 

skjutkungörelsen 2 § är att den, mot vilken åtgärder ska vidtas, vid det aktuella 

tillfället är farlig för annans liv eller hälsa. Är det uppenbart att så inte är fallet, 

får inte skjutvapen brukas för att skjuta vederbörande.200 Om inte personen är 

farlig vid tidpunkten för ingripandet torde polismännen kunna avvakta, kalla på 

förstärkning eller utnyttja alternativa våldsanvändningsmetoder, således är inte 

ett omedelbart ingripande nödvändigt. Resonemanget återspeglas i Europa-

domstolens praxis, enligt vilken det inte är godtagbart att använda skjutvapen 

för att gripa en person när det inte finns grunder att tro att denna person är far-

lig.201 

 

Boucht menar att det framstår som rimligt att tolka stadgandet som att det rör 

sig om en ”kvalificerad PL 10 §-situation”.202 Lokutionen ”omedelbart ingri-

pande” talar för att ett kvalificerat nödvändighetskrav föreligger, men däremot 

inte att ett kvalificerat proportionalitetskrav gäller. Enligt min mening kan ord-

valet förklaras av de i skjutkungörelsen 2 § uppräknade brotten (skjutkungörel-

sen 2 § 1 p. och 2 p.) och vederbörandes farlighet (skjutkungörelsen 2 § 3 p.), 

som tyder på att proportionen mellan mål och medel är adekvat. I relation till 

Europakonventionen artikel 2 är det hur som helst tydligt att även en skärpt 

proportionalitetsbedömning gäller. 

                                                
199 Sjöholm 1978, s. 319. 
200 Sjöholm 1978, s. 319 f. 
201 Se till exempel Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, judgment 2008 p. 72. 
202 Boucht 2011, s. 221. 
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Således torde kravet om att ett omedelbart ingripande ska vara nödvändigt ha 

att göra med försvarlighetsbedömningen, som i övrigt har samma utgångspunkt 

som vid polismans laga befogenhet att bruka våld i allmänhet, eftersom bruket 

av skjutvapen primärt utgår från dessa regler. Kravet på att ett omedelbart in-

gripande ska vara nödvändigt medför dock en strängare tillämpning av be-

hovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Eftersom skjutvapnet är det mest 

ingripande hjälpmedlet vid våldsanvändning, följer av behovsprincipen att det 

endast får tillgripas som yttersta utväg.203 Först om inget annat hjälpmedel är 

tillräckligt och det inte heller finns extra resurser att tillgå får skjutvapen an-

vändas.204 Enligt Sjöholms mening får skjutvapen tillgripas (”det farligaste av 

alla tillåtna våldsmedel…med de risker för oförutsedda skador som därmed 

alltid är för enat”205) endast om den fara som ska avlägsnas är av så allvarlig 

och överhängande natur att den omedelbart måste avvärjas. En huvudförutsätt-

ning för att använda skjutvapen är därför att den, mot vilken åtgärder ska vid-

tas, vid det aktuella tillfället är farlig för rikets säkerhet eller annans liv eller 

hälsa.206 

 

5.3 Åtgärder innan avlossning 
Skjutkungörelsen förefaller ambivalent vad gäller ”användande” av skjutvapen. 

Innefattar användande samtliga av situationerna (1) framtagande av vapen ur 

hölster och göra det skjutklart, så kallad höjd beredskap, (2) varning att skjuta, 

(3) hot att skjuta och (4) avlossande av skott? 

 

När en polisman tar fram skjutvapnet ur sitt hölster och håller det i handen med 

en patron införd i patronläget har hon ”höjd beredskap”.207 I rikspolisstyrelsen 

föreskrifter och allmänna råd stadgas att pistolen får bäras i handen när ”förhål-

landena kräver” höjd beredskap. Däremot får inte avtryckarfingret anläggas 

mot avtryckaren och inte heller hanen hållas spänd förrän skottlossning be-

                                                
203 Prop. 1983/84:111, s. 82; Sjöholm 1978, s. 303. 
204 Se Sjöholm 1978, s. 304. 
205 Sjöholm 1978, s. 319. 
206 Sjöholm 1978, s. 319. 
207 FAP 104-2 15 § 2 st. 
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döms som omedelbart förestående.208 En polisman får inte sikta mot någon 

eller något om inte förutsättningarna för verkanseld och varningsskott förelig-

ger.209 

 

I skjutkungörelsen 7 § 2 st. stadgas att polismannen innan skott avlossas genom 

tillrop ska ge en tydlig varning, om sådan varning inte är otjänlig. Varningen 

ska klart ge till känna att det är en polisman som har för avsikt att skjuta.210 

Detta är angeläget, eftersom misstag i detta avseende måste undvikas när det 

gäller användande av ett så farligt våldsmedel. Varningen ska anpassas efter 

omständigheterna men bör alltid vara tydlig och enkel. En fullgod varning kan 

lyda ”Det är polisen. Stanna, annars skjuter jag.”211 Sjöholm, Norée och 

Boucht är överens om att om förutsättningar för att använda skjutvapen saknas 

kan det inte heller accepteras att polismannen tar fram sitt vapen för att hota 

med det. Att varna borde principiellt kräva att förutsättningarna för avlossande 

av skott föreligger eftersom det inte är godtagbart att en offentlig myndighet 

hotar med ett oberättigat maktmedel.212 För övrigt medför behovsprincipen att 

skjutvapnet inte får avlossas vid de fall syftet med åtgärden uppnås genom var-

ning.213 

 

Vidare stadgas i skjutkungörelsen 7 § 2 st. att polismannen först ska avlossa ett 

varningsskott om inte omständigheterna tvingar till annat. Varningsskott mots-

varar alltså ett riktat skott och kräver att förutsättningarna för vapenbruk är 

uppfyllda.214 Detta ska om möjligt riktas så att skada inte uppstår, FAP 104-2 

17 § 2 st. I vissa situationer kan dock avsteg från dessa varningsåtgärder vidtas, 

exempelvis om ett ingripande utan föregående varning kan innebära mindre 

risk för personskada än om en varning ges.215 

  

                                                
208 FAP 104-2 15 § 4 st. 
209 FAP 104-2 15 § 5 st. 
210 FAP 104-2 17 § 1 st. 
211 Sjöholm 1978, s. 310. 
212 Sjöholm 1978, s. 310 f.; Norée 2004, s. 60; Boucht 2011, s. 218 ff. Denna bedömning har 
även fått genomslag i Göta hovrätt 2013-03-22, mål nr. B 1234-12, s. 4. 
213 Jfr Sjöholm 1978, s. 320. 
214 Sjöholm 1978, s. 310; FAP 104-2 allmänna råd till 17 §. 
215 Norée 2004, s. 58 f.; Sjöholm 1978, s. 308 f. 
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Del III: Polisens rätt att använda skjutvapen i relat-

ion till tredje man i praktiken 
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6. Den svenska rättstillämpningen 
 

6.1 Inledning 
I detta avsnitt granskas fall där polisens användande av skjutvapen på något 

sätt berört tredje man. Genom att lyfta fram fallen ges exempel på vad polis-

män ställs inför i tjänsten och hur deras beslut att använda skjutvapen bedöms i 

praktiken. Åklagaren eller domstolen har inte alltid gjort en bedömning utifrån 

den laga befogenheten att skjuta. Trots detta är fallen intressanta för att illu-

strera hur försvarlighetsbedömningen görs. Syftet med detta avsnitt är att klar-

göra på vilka grunder den skjutande polismannen har rätt att skjuta i laga befo-

genhet och belysa försvarlighetsbedömningen i förhållande till tredje man. 

 

6.2 Polismål 
 

6.2.1 Psykiskt sjuk man sköts i magen216 
 

6.2.1.1 Händelseförloppet 

En man som hade överlämnats till sluten psykiatrisk vård efter en dom om 

misshandel, rymde från Sidsjöns sjukhus genom att med en kniv ta en vårdare 

som gisslan. Mannen lyckades med taxi ta sig till Timrå innan fyra polismän 

hann ikapp honom. En av polismännen kände sig hotad när mannen trevade 

efter något innanför jackan samtidigt som han gick emot honom. Polismannen 

ropade ”halt, annars skjuter jag skarpt” samtidigt som han tog några steg bakåt. 

När mannen fortsatt närmade sig polismannen sköt polismannen honom i ma-

gen, eftersom han ansåg risken stor att missa om han sköt mot mannens ben 

och det fanns allmänhet i omgivningen. Efteråt visade det sig att mannen var 

obeväpnad. 

 

 

 

                                                
216 Hovrätten för nedre Norrland 1990-09-28, mål nr. B-404-89. 
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6.2.1.2 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten fann det styrkt att polismannen var medveten om mannens föreha-

vanden under kvällen, att han var en mycket farlig person och att polismannen 

var av uppfattningen att mannen var beväpnad med åtminstone en kniv. Tings-

rätten fann polismannens missbedömning som ursäktlig med hänsyn till om-

ständigheterna. Tingsrätten bedömde det som att polismannen hade rätt att 

skjuta i laga befogenhet enligt skjutkungörelsens 2 § 3 p, eftersom ett omedel-

bart ingripande var nödvändigt enligt polismannens uppfattning. Tingsrätten 

menade att polismannens uppfattning om att han inte hann avlossa varnings-

skott och att han uppfattade risken för att utomstående kunnat träffas av riko-

schetter som godtagbar. Den samlade bedömning var således att polismannens 

agerande var försvarligt. 

 

6.2.1.3 Hovrättens bedömning 

Hovrätten fann att polismannen inte hade rätt att använda sitt tjänstevapen ef-

tersom mannen inte var beväpnad. Åklagaren hävdade i hovrätten att polis-

mannen visat oaktsamhet genom att missuppfatta situationen och tro att han 

haft laga befogenhet att använda skjutvapnet. 

 

Hovrätten beaktade att mannen rymt från en rättspsykiatrisk institution under 

mycket dramatiska former och att polismannen fått uppgift om detta. Hovrätten 

beaktade även att polismannen fått uppgifter om att mannen var påverkad, att 

mannen tidigare gjort sig skyldig till allvarliga våldsbrott, att han vid tillfället 

var beväpnad och att han var en mycket farlig person. Eftersom mannen väg-

rade ge sig och samtliga polismän var övertygade om att han var beväpnad, 

ansåg hovrätten att polismannen hade fog för sin uppfattning om att ett angrepp 

var omedelbart överhängande då mannen hastigt närmade sig polismannen. 

Hovrätten fann att det inte kunde krävas av polismannen att han skulle ha rea-

gerat på annat sätt än han gjorde. Hovrätten fann därför att polismannen inte 

var oaktsam. 

 

6.2.1.4 Egen kommentar 

Med anledning av att mannen var obeväpnad menade hovrätten att det får ”an-

ses utrett” att omständigheterna vid gripandet objektivt sett inte var sådana att 
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polismannen haft rätt att skjuta. Enligt min mening avfärdar hovrätten den laga 

befogenheten på ett tveksamt sätt. Tingsrätten förefaller däremot ha gjort en 

korrekt bedömning av situationen. Polismannen hade att omhänderta en allvar-

ligt psykiskt störd person som hade visat sig potentiellt farlig för annans liv och 

hälsa. Det fanns grundad anledning att anta att mannen vid detta tillfälle var 

farlig oavsett om han var beväpnad eller inte. Med hänsyn till den akuta och 

unika situationen bör befogenhet att skjuta uppkomma i förhållande till de ob-

jektiva omständigheterna. 

 

Enligt tingsrättens bedömning medförde tredje mans närvaro att det var för-

svarligt att skjuta mannen i magen, utan något föregående varningsskott. Ska-

derisken för utomstående bör alltså ingå i försvarlighetsbedömningen och med-

för att mer ingripande våld mot den ingripandet riktas mot kan vara nödvän-

digt. 

 

6.2.2 Man sköt mot förbipasserande bilar217 
 

6.2.2.1 Händelseförloppet 

Med anledning av att en man med pistol sköt mot förbipasserande bilar kalla-

des polis till platsen. Enligt uppgift hade mannen skjutit mot flera bilar, men 

det var oklart om någon hade skadats. En ensam civilklädd polisman anlände 

till platsen och närmade sig den misstänkte mannen, som stod med ryggen mot 

honom, till fots. Polismannen hade sitt skjutvapen i höjd beredskap. När han 

befann sig tre till fyra meter från den misstänkte gärningsmannen vände sig 

denne om med ett vapen i handen. Polismannen skrek ”polis, släpp vapnet” 

upprepade gånger. Enligt polismannen tittade den beväpnade mannen på ho-

nom, och höjde och sänkte vapnet om vartannat. Polismannen fruktade att 

mannen skulle skjuta honom varför han siktade mot mannens bröstkorg och 

beordrade mannen att släppa vapnet. Då mannen fortsatte att ”gunga” sitt va-

pen fram och tillbaka var polismannen säker på att mannen tänkte skjuta ho-

                                                
217 Polismyndigheten i Stockholm, ärendenummer Ai 793-650-03. 
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nom, någon förbipasserande eller sig själv. Polismannen avlossade därför ett 

skott som träffade mannens högra knä, varefter han kunde gripa mannen.218 

 

6.2.2.2 Åklagarens bedömning 

Förundersökningen mot polismannen lades ner med motiveringen att brott inte 

förelåg. 

 

6.2.2.3 Egen kommentar 

Polismannen avlossade sitt skjutvapen först när han upplevde en nödvärnssitu-

ation. I detta läge är hans agerande adekvat i den bemärkelsen att han upplevde 

sig hotad till livet och sköt i syfte att försvara sig mot en person med ett skjut-

vapen. Min bestämda uppfattning är dock att det var högst olämpligt att polis-

mannen närmade sig den beväpnade mannen. 

 

Eftersom mannen var beväpnad och enligt uppgift hade skjutit mot människor, 

förelåg en situation i enlighet med PL 10 § 1 st. 2 p. och skjutkungörelsen 2 § 3 

p. Om en polisman kommenderar en person när det föreligger graverande om-

ständigheter, i detta fall genom att mannen var beväpnad med ett skjutvapen, 

och personen kvarstår passiv bör passiviteten anses utgöra motstånd.219 I detta 

fall hade polismannen rätt att skjuta verkanseld om inte mannen hörsammat 

polismannens varningar. Ett omedelbart ingripande bör anses nödvändigt med 

hänsyn till att mannen rapporterats skjuta mot förbipasserande bilar och att han 

var beväpnad med skjutvapen. Det var alltså försvarligt att i ett sådant läge 

skjuta mannen i benet i syfte att frihetsberöva mannen. 

 

Jag vill här framhålla att det naturligtvis inte finns något egenvärde i att polis-

män använder sina skjutvapen oftare, men genom att använda det tidigare – 

innan en nödvärnssituation uppstått – kan ofta säkrare ingripanden genomföras. 

I förevarande situation hade åtminstone tre positiva effekter uppnåtts: (1) pol-

ismannen hade inte behövt utsätta sig själv för samma risker, för det fall gär-
                                                
218 Vid den följande platsundersökningen återfanns en 9 mm startrevolver med 6 avskjutna 
knallpatroner i trumman. För övrigt uppgav mannen i förhör att han inte mindes mycket från 
händelsen eftersom han druckit polsk smuggelsprit. Tester visade att han hade 2,05 promille 
etanol i blodet. 
219 Boucht 2011, s. 166 ff. 
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ningsmannen var beväpnad med ett skarpladdat vapen, (2) varningsskott hade 

kunnat nyttjas för att påverka mannen psykiskt (detta kan dock ha en negativ 

effekt i att mannen blir desperat och av den anledningen börjar skjuta) och (3) 

de negativa effekterna av att skjuta i en akut situation hade undvikits. Istället 

kunde polismannen på ett säkert sätt säkerställt mål och omgivning och opti-

mera möjligheten att skjuta ett välriktat effektfullt skott. 

 

6.2.3 Polismän sköt två hundar och utsatte ägaren för livsfara220 
 

6.2.3.1 Händelseförlopp 

Den 1 oktober 2012 inkom ett larm till Polisen om att två kamphundar angrep 

en livlös man i Hjorthagen i Stockholm. När den första polispatrullen kom till 

platsen var mannen vid medvetande och läget bedömdes som lugnt. En polis-

man pratade med mannen som låg på marken vid en trappa framför en ned-

släckt, till synes övergiven, byggnad. Mannen upplevdes labil, berusad och 

självmordsbenägen och uppgav bland annat att han tagit tabletter. Efter att pol-

ismännen förklarat att de ville ta mannen till sjukhus för vård, och ambulans 

kommit till platsen, tog mannen fram en kniv ur fickan och började skära sig på 

halsen. 

 

Polismännen gick fram mot mannen för att avvärja det självdestruktiva beteen-

det. Mannen höll de två hundarna kopplade, som gjorde utfall och hoppade upp 

mot en av polismännen. Polismannen förstod att hundarna inte skulle låta dem 

komma fram till deras ägare. Polismännen uppgav att de kände sig hotade, var-

för de sköt verkanseld mot hundarna. Den ena hunden slet sig och sprang bort 

från platsen. Hundägaren skar sig under hela händelseförloppet på halsen. Efter 

ett tiotal skott segnade den andra hunden ned och avled. Mannen var aggressiv 

när polismännen skulle avbryta hans självmordsförsök varför batong, hand-

fängsel och fotfängsel användes för att kontrollera honom.221 

                                                
220 Polisens avdelning för interna utredningar, ärendenummer 0150-K5203-12. 
221 Olika händelseförlopp gjordes dock gällande. Hundägaren uppgav att polismännens skott 
gick ca 10 cm från hans huvud, att polismännen medvetet agiterat hundarna samt att han börjat 
skära sig på halsen efter att polismännen börjat skjuta. (När hundägaren senare testades hade 
han 2,66 promille alkohol i sin utandningsluft samt cannabis, alkohol och bensodiazepiner i 
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6.2.3.2 Åklagarens bedömning 

Åklagaren inledde förundersökning om tjänstefel men uppgav i sina direktiv att 

han anade ”en krystad nödvärnssituation” varför han ville ha uppgift om hun-

darnas beteende och huruvida hundägaren hade svårt att kontrollera hundarna. 

Åklagaren fann senare att det inte fanns anledning till att fullfölja förundersök-

ningen. Det utredningsmaterial som förelåg gjorde det inte möjligt att bevisa 

att någon av polismännen gjort sig skyldiga till brott.222 

 

6.2.3.3 Egen kommentar 

Enligt skjutrapporten använde polismännen sina skjutvapen i nöd, BrB 24 kap. 

4 §. Detta är korrekt eftersom en hundattack i vanliga fall inte är ett brottsligt 

angrepp. Nödrätt föreligger bland annat när fara hotar liv eller hälsa. Polismän-

nen befann sig i en situation av nöd i förhållande till sin egen säkerhet vid in-

gripandet och i förhållande till mannens självskadebeteende. 

 

Denna händelse blev särskilt uppmärksammad i media. Enligt min uppfattning 

berodde detta på att händelsen filmades av vittnen och att polismännen avlos-

sade ett stort antal skott.223 Med anledning av detta finns det skäl att försöka 

finna en förklaring till den omfattande skjutvapenanvändningen. Under polis-

utbildningen lär sig blivande polismän om skjutvapnets förväntade effekter hos 

människor och polismän övar främst mot mänskliga mål. Utan erfarenhet av att 

skjuta djur torde det i en akut situation vara svårt att fundera över hur en hund 

mest effektivt oskadliggörs. När det gäller mänskliga mål lär sig polismän att 

skjuta en person, om inte varningsskott ger avsedd effekt, i bärande kroppsdel, 

främst lårbenet, eller mot det centrala nervsystemet. Vidare är en hund betyd-

ligt mindre och oftast betydligt snabbare än en människa. I detta fall förefaller 
                                                                                                                            
blodet.) En andra polispatrull, som kom till platsen något senare än den första, uppgav, liksom 
en ambulanssjukvårdare samt två civila vittnen, ett händelseförlopp i överensstämmelse med 
de första tre polismännens. Ett tredje civilt vittne uppgav att polismännen aldrig varit framme 
till hundägaren utan backade, skrek och sedan sköt hundarna utan att dessa attackerat dem. Två 
civilklädda polismän hade tidigare under kvällen stött på hundägaren varvid hundarna varit 
aggressiva och ägaren berusad. Dessa polismän upplevde att hundägaren inte hade kontroll på 
hundarna som gjort utfall mot polismännen. 
222 Riksenheten för polismål, ärendenummer AM-158117-12. 
223 Enligt platsundersökningen återfanns 19 tomhylsor på ett avstånd av sex till sju meter från 
husfasaden. 
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hundarna vara väldigt tåliga och uthålliga, vilket påvisas av att den ena hunden 

i full fart sprang från platsen trots att den var skottskadad. När hunden senare 

återfanns liggandes på marken krävdes tre skott mot dennes huvud för att av-

sluta lidandet. 

 

Genom den omfattande skottlossningen utsatte polismännen tredje man 

(hundägaren) för fara. Polismännens främsta uppgift var dock att skydda 

hundägarens liv, och det kan inte krävas att de ska göra detta utan att säker-

ställa sin egen säkerhet.224 Det kan dock inte accepteras att polismän utsätter 

tredje man för större fara än den fara som föreligger om ingripandet inte ge-

nomförs. Jag ställer mig dock frågan hur polismännen borde ha agerat, när 

mannen skar sig i halsen och två hundar hindrade polismännens framryckning. 

 

6.2.4 Förvirrad man sköts på öppen gata225 
 

6.2.4.1 Händelseförloppet 

Med anledning av att en man beväpnad med kniv uppträtt hotfullt mot några 

kvinnor kallades polis till en plats i centrala Malmö. Totalt befann sig fem pol-

ismän, ”en massa” allmänhet och den knivbeväpnade mannen på platsen. Pol-

ismännen skrek flera gånger åt allmänheten att backa. Den knivbeväpnade 

mannen skar sig själv i handen med kniven. Mannen skrek även och rörde sig i 

sidled på trottoaren. Polismännen använde OC-spray mot honom men på grund 

av starka vindar hade detta ingen effekt. 

 

En av polismännen uppskattade att mannen totalt rörde sig ungefär 30 meter i 

sidled och att han emellanåt gjorde ”rusningar” på fem till tio meter. När poli-

serna uppmanade mannen att släppa kniven svarade mannen ”skjut mig då” 

men i övrigt svarade han inte på tilltal. 

 

                                                
224 Hundarna var av rasen Cane Corso, en typ av större och kraftigare rotweillerliknande hund-
ras med klar vaktinstinkt enligt uttalande i förundersökningen, och vägde 44,4 respektive 41,1 
kg, se Polisens avdelning för interna utredningar, ärendenummer 0150-K5203-12. 
225 Polisens avdelning för interna utredningar, ärendenummer 0150-K1515-13. 
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Polismännen uppfattade mannen som utåtagerande, självdestruktiv och motive-

rad. De förstod inte vad mannen ville. Mannen högg sig i sitt högra ben och 

han blev mer och mer labil. En polisman kände sig tvungen att vidta någon 

åtgärd för att inte allmänhet eller polismän skulle skadas. Han kände även sig 

själv hotad av mannen, som han upplevde som ”skogstokig” och som ett ex-

tremt hot. För att få stopp på mannen på ett kontrollerat sätt diskuterade polis-

männen hur detta skulle gå till. De avvaktade ett lämpligt tillfälle då en av dem 

avlossade ett skott mot mannens knä. Mannen föll till marken, tappade kniven 

och kunde vårdas och gripas. 

 

 6.2.4.2 Åklagarens bedömning 

Åklagaren beslutade att inte inleda förundersökning mot polismannen eftersom 

han ansåg att brott som hör under allmänt åtal inte förövats, RB 23 kap. 1 §. 

Åklagarens motivering av beslutet var följande. Händelsen varade i 20 minuter 

och det var ett stort antal vittnen närvarande. Den knivbeväpnade mannen hade 

innan händelsen jagat en kvinnlig bekant med kniv. Sedan kvinnan satt sig i 

säkerhet kom polis till platsen. Mannen befann sig då på Friisgatan där han 

gick fram och tillbaka på trottoaren. Han hotade med kniven och högg även sig 

själv med kniven i armen och i benet. Polismännen uppmanade mannen flera 

gånger att lägga ifrån sig kniven vilket han inte gjorde. En polisman sköt man-

nen i benet. Till följd av skottet föll mannen omkull och kunde gripas. Skottet 

avlossades både i laga befogenhet och i nödvärn. Detta på grund av att det fö-

relåg ett tjänsteåliggande att gripa mannen, vilket denne motsatt sig, samt att 

det fanns en uppenbar risk att mannen skulle skada sig själv och gå till angrepp 

mot polismännen eller allmänhet. Åklagaren bedömde våldsanvändningen som 

försvarlig. 

 

6.2.4.3 Egen kommentar 

Polismannens uppgifter, och de objektiva omständigheterna, tyder på att anled-

ningen till skjutvapenanvändningen var att gripa eller omhänderta mannen. 

Polismannen sköt således i laga befogenhet, PL 10 § 1 st. 2 p. Om mannen på 

sannolika skäl var misstänkt för försök till grov misshandel förelåg laga befo-

genhet att skjuta utifrån skjutkungörelsen 2 § 1 p., om så inte var fallet förelåg 

laga befogenhet att skjuta utifrån skjutkungörelsen 2 § 3 p. eftersom mannen 



63 

var beväpnad och ansågs uppenbarligen farlig för andras liv eller hälsa. Oklart 

är vilken omhändertagandegrund som förelåg, närmast till hands torde dock 

LPT 47 § och PL 11 § vara. Skjutkungörelsen framstår härmed som besvärlig 

att tillämpa. 

 

Efter en överläggning avlossades ett skott på ett utifrån omständigheterna kon-

trollerat och säkert sätt. Det var fem polismän på plats som omringade mannen 

i en halvmåneformad uppställning och uppmanade allmänheten att hålla sig 

undan. Eftersom mannen var knivbeväpnad och inte lyssnade till polismännens 

befallningar fanns det inte något mindre ingripande medel än att skjuta man-

nen. Det kan inte begäras att polismän ska ge sig i handgemäng med beväp-

nade personer. Inte heller var OC-spray tjänligt. Det kunde inte heller inväntas 

förstärkning med behovet av att genomföra ingripandet med hänsyn till all-

mänhetens säkerhet var brådskande. Eftersom inte heller hot om vapenbruk var 

tillräckligt för att bryta mannens motstånd var polismännens sista utväg att 

avlossa skott.226 Denna gärning torde utifrån omständigheterna även anses pro-

portionell med hänsyn till allmänhetens säkerhet och gärningsmannens farlig-

het. Det var således omedelbart nödvändigt att ingripa mot mannen med skjut-

vapen. 

 

Även om ingen utomstående utsattes för någon direkt fara när polismannen 

avlossade sitt skjutvapen ska deras säkerhet särskilt beaktas, skjutkungörelsen 

7 § 1 st. Som påtalats ovan är det i det närmsta omöjligt att vara säker på var en 

avlossad kula tar vägen. I förhållande till mannens såväl föregående agerande 

och som agerande vid tidpunkten för ingripandet stod ett skott i mannens ben 

och den risk för att utomstående kunde skadas (en risk som polismännen mi-

nimerade) i proportion till målet med ingripandet. I denna proportionalitetsbe-

dömning ska även följderna av våldsanvändningen beaktas (se avsnitt 4.4). 

Hade polismännen avlossat flera skott eller överhuvudtaget skjutit på ett okon-

                                                
226 Visserligen avlossades inget varningsskott men jag ser inga omständigheter tyda på att detta 
var en obefogad underlåtenhet. Mannens tillstånd var dels sådant att han kunde befaras inte 
reagera på ett varningsskott, dels sådant att om han känt sig mer trängd kunde han befaras bli 
än mer desperat och oförutsägbar. Att avlossa ett varningsskott i ett tätbefolkat område är i sig 
alltid förenat med risk. 
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trollerat sätt hade bedömningen kunnat bli annorlunda, men som fallet faktiskt 

utspelades var skjutvapenanvändningen försvarlig. 

 
6.2.5 Södertäljerånet227 
 

6.2.5.1 Händelseförloppet 

Tre polismän kallades till en galleria i centrala Södertälje med anledning av att 

ett okänt antal maskerade och beväpnade personer utförde ett väpnat rån. När 

polismännen anlände till platsen observerade de en stor allmänhet vilken upp-

repade gånger uppmanades att backa undan. Rånarnas bil stod parkerad utanför 

gallerians entré. I samband med att rånarna kom ut genom entrén riktade en av 

dem ett automatvapen mot polismännen. En polisman avlossade då ett skott 

mot rånarnas bil. Polismannen uppgav att han sköt mot bilen eftersom han inte 

visste vad som fanns bakom rånaren, i gallerian. 

Polismännen observerade tre rånare och två vapen. När rånarna befann sig vid 

sin bil riktades återigen ett skjutvapen mot polismännen. Eftersom en öppen 

bildörr täckte rånarens underkropp avlossade en polisman ett skott mot råna-

rens bröst i syfte att undanröja hotet. Rånaren föll ihop och då de andra rånarna 

handskades med skjutvapen avlossades ytterligare skott mot dem. I syfte att 

hindra rånarnas flykt avlossade åtminstone en av polismännen ytterligare skott 

när körde iväg från platsen. 

6.2.5.2 Åklagarens bedömning228 

Åklagaren inledde en förundersökning om vållande till annans död, framkal-

lande av fara för annan alternativt tjänstefel, men lade sedan ned förundersök-

ningen. Åklagaren menade att polismän har en principiell skyldighet att ingripa 

mot brott, något som även gäller i situationer där de möts av våld eller hot om 

våld. I denna situation var polismännen kallade till platsen med anledning av 

ett grovt rån. De hade rätt att skjuta verkanseld i första hand enligt PL 10 § 1 st. 

2 p. eftersom de skulle gripa gärningsmännen, men de hade även nödvärnsrätt 
                                                
227 Polisens avdelning för interna utredningar, ärendenummer 0150-K93-13. 
228 Riksenheten för polismål, ärendenummer AM-3179-13. 
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eftersom rånarna, enligt polismännens uppfattningar, riktade skjutvapen mot 

dem. Åklagaren framhöll dock att en polisman som skjuter med pistol under de 

förhållanden som rådde vid platsen för ingripandet som regel inte med någon 

högre grad av säkerhet kan veta exakt var kulan kommer att träffa. 

Åklagaren fann att polismannen som avlossade det första skottet uppfattade att 

rånaren riktade ett automatvapen mot honom och att åtminstone en av de öv-

riga rånarna senare riktade vapen mot polismännen. Åklagaren fann att ingen 

av polismännen begått uppsåtligt brott och inte heller att de förfarit grovt oakt-

samt, oaktsamt, oförsvarligt eller felaktigt i något avseende som skulle kunna 

medföra straffrättsligt ansvar. Det förhållandet att en gärningsman avlidit ansåg 

åklagaren inte förändra bedömningen. Åklagaren ansåg att gärningarna rymdes 

inom den lagliga rätt att använda våld som tillkommer en polisman som gör ett 

ingripande av aktuellt slag. 

6.2.5.3 Egen kommentar 

Åklagaren verkar ha ansett att polismännen, åtminstone om vartannat, hade rätt 

att skjuta i laga befogenhet i enlighet med PL 10 § 1 st. 2 p. Rimligtvis ansåg 

åklagaren att polismännen agerade i nödvärn när rånarna riktade vapen mot 

polismännen och att polismännen sköt i laga befogenhet när rånarna flydde 

från platsen. Åklagaren torde alltså ha funnit det proportionellt att skjuta mot 

rånarna i syfte att genomföra gripandet och att skjutvapenanvändning var det 

enda rimliga tillvägagångssättet för att gripa rånarna. Att skottlossningen ägde 

rum på öppen gata föranledde alltså inte att agerandet skulle anses oförsvarligt. 

Polismännen uppgav att de försäkrade sig om att ingen utomstående befann sig 

bakom rånarna när de sköt. Inte heller kom någon utomstående till skada eller 

kände sig hotad av polismännens skottlossning. Med hänsyn till detta var det 

alltså försvarligt att skjuta, trots att skottlossningen ägde rum i ett område där 

det vistades många människor. 

 

Jag finner egentligen försvarligheten tveksam gällande skott mot flyende rå-

nare på öppen gata. Med hänsyn till omständigheterna och att det inte ska stäl-

las orimliga krav på en polisman, samt de uteblivna skadorna på tredje man, är 

åklagarens bedömning förklarlig. 
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6.2.6 Polisman sköt in i gym229 
 

6.2.6.1 Händelseförloppet 

Den 6 mars 2012 inkom ett larm till polisen angående ett pågående rån mot en 

guldsmedsaffär i centrala Stockholm. Den första polispatrullen var på plats då 

rånarna fortfarande befann sig i butiken. Rånarna var beväpnade med en start-

pistol som, på grund av ett mekaniskt fel, endast kunde avlossa ett skott. Detta 

skott avlossades inne i guldsmedsaffären. I samband med att rånarna sprang 

iväg avlossade polismän två skott. Rånarna fortsatte dock att springa. Tre pol-

ismän beslutade sig för att genskjuta rånarna. Polismännen var medvetna om 

att rånarna avlossat ett skott inne i butiken. När polismännen mötte rånarna 

stod rånarna framför ett gym. Polismännen uppfattade det som att en av rånar-

na lyfte ett vapen mot dem. Polismännen avlossade 18 skott. Avståndet till 

rånarna var 29 meter för den polisman som senare åtalades – tio av hans kulor 

gick igenom en glasruta och in i ett gym. Kulorna träffade olika föremål i 

gymmet. Tre personer befann sig inne i gymmet inom denna skottsektor, men 

träffades inte av skotten. 

 

6.2.6.2 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten dömde polismannen för framkallande av fara för annan, BrB 3 kap. 

9 §. Tingsrätten fann att polismannen hade rätt till nödvärn i förhållande till 

rånarna men inte i förhållande till personerna inne i gymmet, som riskerade att 

bli träffade av kulorna från polismannens skjutvapen. Tingsrätten menade att 

polismannen gentemot kvinnorna hade rätt att handla i nöd. Tingsrätten fann 

att de första skotten rymdes inom denna nödrätt men att polismannen, efter att 

ha konstaterat att dessa skott inte fick någon verkan på rånaren som befann sig 

på cirka 30 meters avstånd, borde ha tänkt efter och insett att det fanns alterna-

tiv till att fortsätta skjuta, exempelvis ta skydd bakom de parkerade bilarna och 

avvakta. Tingsrätten ansåg att det inte gick att säga vid vilket antal skott polis-

mannen borde ha besinnat sig och insett att hans handlande var oförsvarligt 

                                                
229 Svea hovrätt 2013-12-20, mål nr. B 2042-13.  
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men att han i vart fall gick över gränsen för vad som var försvarligt när han, 

efter att ha laddat om sitt vapen, fortsatte att avlossa skott. 

 

6.2.6.3 Hovrättens bedömning 

Även i hovrätten avsåg åtalet framkallande av fara för annan, BrB 3 kap. 9 §. 

Hovrätten ansåg att det inte fanns någon tvekan om att de tre målsägandena 

utsatts för livsfara, att denna fara var konkret och att det endast var en lycklig 

slump att ingen av dem träffades. Hovrätten påpekade även att skotten avlossa-

des i centrala Stockholm, med mycket folk i rörelse, mot en rånare på ett av-

stånd av 29 meter. Hovrätten konstaterade att möjligheten att skjuta med någon 

grad av precision på ett sådant avstånd är liten och att precisionen minskar av-

sevärt när det rör sig om en stressfylld situation. Hovrätten fann att det måste 

ha varit svårt att avgöra huruvida skott kunde avlossas utan att tredje man ut-

satts för fara och att polismannen gjorde sig skyldig till ett otillåtet risktagande. 

 

Hovrätten framhöll sedan att polismannens uppfattning var att han befann sig i 

en nödvärnssituation, vilket gav honom rätt att försvara sig mot rånaren. I för-

hållande till utomstående personer kunde reglerna om nöd aktualiseras.230 Hov-

rätten menade att det är oförsvarligt att en polisman, för att freda sig, utsätter 

tredje man för livsfara på det sätt som skedde. 

 

Med anledning av detta var det avgörande för bedömningen av polismannens 

ansvar om gärningen begåtts av grov oaktsamhet. I denna bedömning beakta-

des samtliga omständigheter. Hela händelseförloppet, från de första till de sista 

skotten, varade cirka 13 sekunder, inklusive omladdningen. Hovrätten fann att 

utredningen i målet inte gav stöd för att polismannen, i det hastigt uppkomna 

läget, hade förutsättningar eller förmåga att göra ett medvetet val om han skulle 

söka skydd eller skjuta mot rånaren.231 Det fönster som fanns bakom rånaren 

var försett med spegelglas varför det inte gick att se vad som fanns bakom. 

Även om det under normala förhållanden och med tid för eftertanke borde ha 
                                                
230 Se Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 210, s. 220 ff. 
231  Ett vittne uppgav att hans bedömning av situationen var att det utifrån medi-
cinska/biokemiska skäl ”är ytterst osannolikt gränsande till en fysisk omöjlighet att [polisman-
nen] haft förmåga att göra lugnande överväganden eller besinna sig under den tid som händel-
sen utspelade sig”. 
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lett till betydande försiktighet vid bedömningen av hur polismannen skulle 

möta hotet ansåg hovrätten det inte visat att polismannen medvetet tog en risk 

genom att skjuta mot en bakgrund som var osäker. 

 

Hovrätten uppgav vidare att den omständigheten att polismannen överhuvudta-

get avlossat skott under de förhållanden som rådde var oaktsamt. Avståndet 

medförde en påtaglig risk för att missa målet och polismannen sköt utan att 

förvissa sig om att det kunnat ske på ett rimligt säkert sätt. Hovrätten menade 

att mycket höga krav på aktsamhet, eftertanke och sinnesnärvaro måste ställas 

på en polisman när det kan bli aktuellt att använda tjänstevapnet. Hovrätten 

fann dock inte anledning att betvivla att polismannen inte hade förmåga att i 

den ytterst stressfyllda situationen finna ett alternativt sätt att agera eller att 

fullt ut inse risken med sitt handlande. Polismannen uppfattade sig hotad till 

livet och var tvungen att fatta ett sekundsnabbt beslut. I denna riktning talade 

även att en av poliserna på trottoaren också såg sig tvungen att skjuta mot råna-

ren på grund av dennes agerande. Även om den faktiska effekten av polisman-

nens agerande blev en ytterst farlig situation, där han riskerade livet på utom-

stående personer, bedömde inte hovrätten hans oaktsamhet som grov. Polis-

mannen frikändes från ansvar. 

 

6.2.6.4 Egen kommentar 

Skillnaden mellan tingsrättens och hovrättens bedömning var alltså att det, en-

ligt tingsrättens mening var grovt oaktsamt att skjuta och att polismannen efter 

omladdningen borde ha besinnat sig, medan det i hovrättens domskäl gjordes 

gällande att det inte ryms inom en människas förmåga att i det aktuella händel-

seförloppet vidta alternativa åtgärder. Enligt hovrätten var polismannens oakt-

samhet således inte medveten och inte heller på andra grunder grov, eftersom 

det inte fanns utrymme för alternativa handlingssätt. 

 

På objektiva grunder menade dock både tingsrätten och hovrätten att det inte 

var försvarligt av polismannen att skjuta i den omfattning han gjorde, och häri-

genom utsätta utomstående för livsfara, för att försvara sitt eget liv. Försvarlig-
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heten bedömdes i förhållande till nödregeln, en reglering där mer våld är för-

svarligt jämfört med den laga befogenheten.232 Det kan således inte heller vara 

försvarligt att i den laga befogenheten utsätta utomstående för livsfara genom 

okontrollerad och omfattande skottlossning på öppen gata, där slumpen avgör 

om utomstående träffas eller inte. 

 

Enligt hovrättens mening var troligtvis redan det första skottet som utsatte mål-

sägandena för fara att betrakta som oförsvarligt. Polismännen sköt i en situat-

ion där ett flertal regler stadgar att skjutvapen inte bör användas.233 Ett motstå-

ende intresse som skulle kunna motivera dylika risker för utomstående torde 

endast kunna föreligga när gärningsmannen hotar ett omfattande antal männi-

skoliv såsom i fallet McCann and Others v. The United Kingdom. Europadom-

stolen menade att dödligt våld för att förhindra terrorister från att detonera en 

bomb är att anse som absolut nödvändigt.234 

 

6.3 Sammanfattning 
I tre av de sex av de redovisade fallen avlossade polismän ett stort antal skott. I 

två av dessa verkar det närmast som att polismännen agerade utan att överväga 

vare sig regler, risker eller konsekvenser. Detta pekar på den otroliga stress 

som polismän utsätts för i dessa situationer, och behovet av en tydlig och lättö-

verskådlig reglering av skjutvapenanvändning i laga befogenhet. I samtliga fall 

skjuter polismännen utifrån uppfattningen om att en nödvärnssituation förelig-

ger, något som troligtvis beror på den mer generösa försvarlighetsbedömningen 

liksom en restriktivitet av att vilja skjuta i laga befogenhet. Denna restriktivitet 

kan bero på att polismän överhuvud är osäkra på i vilka situationer skjutvapen 

får användas i laga befogenhet men även att det i akuta situationer framstår 

svårt att erinra sig de kriterier skjutkungörelsen 2 § uppställer. 

  

                                                
232 Norée 2000, s. 241 ff. 
233 Skjutkungörelsen 7 § 1 st.; FAP 104-2 17 §. 
234 McCann and Others v. The United Kingdom, ECHR, Series A No 324, p. 200. 
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Del IV – Avslutande analys 
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7. Polisens rätt att skjuta i relation till tredje man 
Polisens rätt att utsätta tredje man för risk eller skada vid användning av skjut-

vapen beror på ett antal omständigheter. Den första frågan som måste besvaras 

är i vilket syfte polismannen använder sitt skjutvapen. Avlossas skottet i syfte 

att avvärja en konkret fara för liv eller hälsa rör det sig om en gärning i nöd 

varvid försvarlighetsbedömningen enligt BrB 24 kap. 4 § är avgörande.235 Av-

lossas skottet i syfte att gripa eller omhänderta en person rör det sig om laga 

befogenhet, skjutkungörelsen 2 § och PL 10 § eller BrB 24 kap. 2 §, varvid 

försvarlighetsbedömningen utifrån principerna om behov och proportionalitet 

är avgörande. 

 

Vid skjutvapenanvändning i laga befogenhet ska ett omedelbart ingripande 

vara nödvändigt. Detta innebär att det ställs strängare krav på försvarlighetsbe-

dömningen. Vid skjutkungörelsens tillkomst förutsattes troligtvis att den per-

son som begått något av de brott som uppräknas i skjutkungörelsen 2 § gene-

rellt kan anses farlig, för rikets säkerhet eller för andra människors liv och 

hälsa. Det bör således vara utifrån en sådan farlighet som proportionaliteten 

ska bedömas. Det grundläggande syftet med skjutvapenanvändningen bör alltså 

vara att upprätthålla allmänhetens säkerhet. Den straffprocessuella effekten 

som ingripandet kan medföra är således ovidkommande vad gäller polismans 

rätt att skjuta.236 För att en polisman ska få använda skjutvapen krävs att den 

person som är föremål för ingripandet (i det följande ”gärningsmannen”) är 

farlig i förhållande till en annan människas liv eller hälsa. Det måste däremot 

inte röra sig om en akut situation. I akuta situationer ryms skjutvapenanvänd-

ningen inom de allmänna ansvarsfrihetsgrunderna nöd och nödvärn, vilket gör 

skjutkungörelsen 2 § överflödig. Däremot innebär kravet på att ingripandet ska 

vara omedelbart nödvändigt att personen, enligt någon form av allmän uppfatt-

ning, kan komma att utgöra en fara för liv och hälsa om han inte grips direkt. 

 

Skjutvapen får inte användas om det finns alternativa åtgärder att tillgå. Det är 

inte tillräckligt att gärningsmannen uppfyller den nivå av farlighet som medför 
                                                
235 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 222 ff. 
236 Jfr Sjöholm 1978, s. 319. 
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att det är proportionellt att använda skjutvapen i syfte att gripa eller omhän-

derta denne. Skjutvapen bör inte heller användas om det finns möjlighet att 

genomföra åtgärden vid ett senare tillfälle. Om gärningsmannen är identifierad 

eller om det finns möjlighet att invänta förstärkning utan att gärningsmannen 

gör bruk av sin farlighet, ska skjutvapen inte användas. Skjutvapenanvändning 

får endast tillgripas som sista utväg, när samtliga alternativa tillvägagångssätt 

är uttömda. 

 

I uppsatsens del I presenterades den statsrättsliga utgångspunkten och internat-

ionella instrument avseende polisiär våldsanvändning. Det påpekades att lag-

stiftningen kring polisens våldsanvändning måste vara bland annat godtagbar i 

ett demokratiskt samhälle enligt RF 2 kap. 21 §. Svensk rätt ska tolkas i ljuset 

av Europakonventionen som i sin tur hänvisar till andra internationella doku-

ment. Dokumenten föreskriver att skjutvapen är en extrem åtgärd som endast 

får tillgripas som sista utväg. Generellt gäller detta endast vid väpnat motstånd 

eller när andras liv äventyras, givet att mindre ingripande åtgärder inte är till-

räckliga. Enligt min mening bör vad som är godtagbart i ett demokratiskt sam-

hälle förstås utifrån bland annat vad dessa internationella dokument stadgar. 

Det är därför lämpligt att tolka skjutkungörelsen 2 § och lokutionen omedelbart 

ingripande nödvändigt i enlighet med Europakonventionen artikel 2.2 och kra-

vet absolut nödvändigt. Således ska strikt proportionalitet föreligga för att 

skjutvapenanvändning ska vara försvarlig. 

 

För att skjutvapenanvändningen ska vara befogad ska alltså gärningsmannens 

farlighet utgöra en större risk för liv och hälsa än vad polismannens skjutva-

penanvändning utgör. Medför en polismans skjutvapenanvändning en större 

risk för liv eller hälsa än den farlighet gärningsmannen besitter har polisman-

nen inte rätt att skjuta. Den ena sidan av bedömningen av den strikta proport-

ionaliteten innefattar medlets konsekvenser. Det vill säga samtliga risker som 

följer polisens skjutvapenanvändning. Den andra sidan av bedömningen av den 

strikta proportionaliteten innefattar den fara gärningsmannen utgör, och befaras 

fortsätta utgöra, om inte skjutvapnet används för att gripa (eller omhänderta) 

honom. Konsekvenserna av att inte använda skjutvapnet bör alltså viktas mot 

konsekvenserna av skjutvapenanvändningen i sig. Det åligger varje enskild 
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polisman att vid användande av skjutvapen göra en avvägning mellan det syfte 

som ska uppnås, den fara för liv och hälsa som situationen innefattar, samt den 

fara för förlust av liv som skjutvapenanvändningen kan innebära. 

 

Den strikta proportionaliteten förutsätter således att polismannen ska fatta ett 

logiskt beslut genom att vikta procentuella risker. Problemet med detta är att 

polismannen ska fatta ett beslut som är omöjligt att fatta innan eller under varje 

enskild situation. För det första kan inte en polisman, och inte heller någon 

annan människa, förutse eller identifiera situationens samtliga risker. Inte hel-

ler kan en polisman med säkerhet värdera vilka risker som är mer och mindre 

relevanta i den rådande situationen. Men viktigast av allt är att oavsett om en 

polisman identifierat samtliga relevanta risker och genomfört ett korrekt vikt-

ande av dessa så styrs varje enskild situation alltid av slumpen. Därmed kan ett 

sådant beslut endast utvärderas och fattas i efterhand och med facit i hand. 

Dessa tre argument förstärks kraftigt av situationens krav på snabba beslut. 

Visserligen har proportionalitetsprincipen till syfte att begränsa polismäns 

skjutvapenanvändning och det råder, och bör fortsättningsvis råda, en restrikti-

vitet vad gäller skjutvapenanvändning. Samtidigt kan det inte ställas orimliga 

krav på en polisman, särskilt vad gäller akuta situationer och snabba händelse-

förlopp. Europadomstolens mening synes i enlighet härmed. ”(T)he use of 

force…in pursuit of one of the aims delineated in paragraph 2 of Article 2 of 

the Convention may be justified…where it is based on an honest belief which 

is perceived, for good reasons, to be valid at the time”.237 Europadomstolen 

menar att polismän i annat fall utsätts för en orealistisk börda i sin tjänsteutöv-

ning, ”perhaps to the detriment of their lives and the lives of others”.238 Euro-

padomstolen framhåller alltså uttryckligen att en alltför sträng tillämpning av 

proportionalitetsprincipen kan medföra att polismän blir för restriktiva vad 

gäller skjutvapenanvändning, vilket kan göra ingripanden mindre säkra för 

både polismän och andra inblandade. 

 

                                                
237 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI p. 192. 
238 Andronicou and Constantinou v. Cyprus, ECHR, Reports 1997-VI p. 192 
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En mening liknande Europadomstolens framhålls i flera av de refererade fallen 

i avsnitt 6. Det råder försiktighet vid bedömningen i förhållande till att de in-

gripande polismännen har ett tjänsteåliggande att ingripa och de inte sällan 

våldsamma, oförutsedda och hastiga händelseförloppen. Det finns således skäl 

till att fortsättningsvis granska Europadomstolens bedömningar vad gäller den 

strikta proportionaliteten och använda dessa bedömningsgrunder vid den 

svenska rättstillämpningen. 

 

De sex refererade fallen i avsnitt 6 tyder på att följderna av skjutvapenanvänd-

ningen är i främsta fokus. Detta är visserligen naturligt men i främsta rummet 

bör vara polismännens agerande utifrån hur situationen sett ut. Sedan ska följ-

derna av skjutvapenanvändningen invägas i försvarlighetsbedömningen. I både 

gymskjutningen och skjutningen i Hjorthagen där hundägaren utsattes för fara 

gjordes en grundlig teknisk undersökning av skottvinklar i förhållande till ut-

omstående medan det i Södertäljerånet och skjutningen på Friisgatan i centrala 

Malmö inte nämndes någonting om utomstående i förhållande till skottloss-

ningen. Gällande Södertäljerånet kan lämpligheten av polismännens skjutva-

penanvändning ifrågasättas, särskilt när rånarna var på väg från platsen.239 Ut-

omståendes säkerhet ska enligt skjutkungörelsen 7 § 1 st. särskilt beaktas vid 

skjutvapenanvändning. En polisman som överväger att använda sitt tjänsteva-

pen ska ha klart för sig hur omgivningen ser ut och beakta andra människors 

potentiella närvaro. Detta eftersom det i det närmaste är omöjligt att vara helt 

säker på var en avlossad kula tar vägen. Om en polisman inte följer dessa reg-

ler kan hon anses agera oaktsamt, oavsett följden av skottlossningen. Ett ta-

lande exempel är den polisman som år 2009 i polishuset i Karlstad, när hon 

skulle göra ”patron ur”,240 av misstag avlossade ett skott som gick igenom en 

vägg och passerade två personer innan kulan stannade i en fönsternisch. Hov-

rätten ansåg att polismannens åtgärd att ta fram skjutvapnet på den aktuella 

platsen, i strid med gällande föreskrifter, medvetet skapat en farlig situation 

                                                
239 En av de tre ingripande polismännen påtalade att han inte skjutit sedan rånarna satt sig i 
bilen eftersom han då inte upplevde någon nödvärnssituation, Polisens avdelning för interna 
utredningar, ärendenummer 0150-K93-13. 
240 Ett moment där man tömmer skjutvapnet på magasin och eventuell patron i vapnets patron-
läge. 
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och därigenom förfarit grovt oaktsamt. Polismannen dömdes för framkallande 

av fara för annan.241 

 

De strängt reglerade förutsättningarna för skjutvapenanvändning i laga befo-

genhet antyder att det är tveksamt om polismän, annat än i klara undantagsfall, 

får utsätta tredje man för fara. Undantagsfallen torde förbehållas situationer där 

gärningsmannen använder skjutvapen, eller på annat sätt utsätter andra männi-

skor för fara. Detta, i kombination med den strikta proportionalitetsbedömning 

som bör gälla för den svenska polisens skjutvapenanvändning, medför att rät-

ten att utsätta tredje man för fara i princip endast föreligger i nödsituationer, 

BrB 24 kap. 4 §. På detta sätt resonerar Europadomstolen i fallet Juozaitiene 

and Bikulcius v. Lithuania där Europadomstolen menar att risktagande av liv 

förutsätter en klar och omedelbart överhängande fara för andra människors liv 

eller hälsa.242 Detta skiljer sig mot den farlighet som generellt torde gälla enligt 

skjutkungörelsen 2 §. 

 

Nödrätten övertar den laga befogenheten då den farliga personen faktiskt utsät-

ter annan person för en konkret fara för liv eller hälsa. Ordet farlighet tyder på 

att det handlar om en personlig egenskap som vederbörande besitter medan 

ordet fara tyder på att det föreligger en konkret risk. Således behövs relationen 

till tredje man inte alltid behandlas utifrån den laga befogenheten. Om en fara 

föreligger rör det sig närmast om en nödsituation, BrB 24 kap. 4 §. För nödrätt 

krävs inte att angreppet är påbörjat eller överhängande, utan det kan vara till-

räckligt att en sådan fara är nära förestående. Nödrätt föreligger om faran för 

liv och hälsa inte kan avvärjas på annat sätt.243 

 

När en polisman använder skjutvapen mot en farlig person utan att en konkret 

fara föreligger, och någon utomstående finns eller kan finnas i närheten, måste 

bedömningen alltså göras utifrån den laga befogenheten att skjuta. Polisman-

nen ska då göra en bedömning av de risker hon härigenom utsätter såväl den 

som ingripandet riktas mot som utomstående. Polismannens avlossade skott får 
                                                
241 Hovrätten för Västra Sverige 2011-02-25, mål nr. B 3841-10. 
242 Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania, ECHR, Judgment 2008, p. 78. 
243 NJA II 1962, s. 357. 
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inte utsätta någon för större fara än den fara som gärningsmannen på fri fot kan 

komma att utsätta andra för. En person som skjutit på öppen gata och alltjämt 

är beväpnad liksom en person som slumpmässigt angriper människor med kniv 

kan alltså ge en polisman befogenhet att avlossa skjutvapen trots att utomstå-

ende finns i närheten. Denna befogenhet förutsätter att polismannens möjlighet 

att träffa gärningsmannen är större än både risken att polismannens skott träffar 

utomstående och den fara gärningsmannen kan komma att utsätta andra för. 

Detta innebär att en omfattande eller okontrollerad skjutvapenanvändning är 

otillåten eftersom polismannen härigenom kan vara farligare för tredje man än 

vad gärningsmannen är. I detta fall är skjutvapenanvändningen oförsvarlig. 

 

Att misstankegraden sannolika skäl föreskrivs i skjutkungörelsen 2 § är för-

ståeligt eftersom skjutvapenanvändningen medför oåterkalleliga och bestående 

konsekvenser. Samtidigt framstår det som exceptionellt svårt för en polisman 

att i en akut situation göra en ingående bedömning av misstankegraden. Enligt 

min mening är det lämpligare att låta den misstankegrad som gäller för respek-

tive primär befogenhetsnorm att vara bestämmande. Kravet på strikt proport-

ionalitet förtydligas och det måste bättre konkretiseras på vilket sätt gärnings-

mannen ska vara farlig för att det ska vara befogat att använda skjutvapen. Det 

vore därför mer tjänligt att tydliggöra kravet på strikt proportionalitet och att 

det sedan är upp till den enskilde polismannen att göra en bedömning av kon-

sekvenser och risker i förhållande till alternativa åtgärder. Genom detta skulle 

även den adekvata relationen till tredje man följa. 
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