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            Polisen hårdare mot dåliga skyttar  

Polisens skjutskicklighet 
varierar mellan olika 
landsändar. Men 
Rikspolisstyrelsen gläds åt 
att reglerna börjat tillämpas 
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Sammanfattning 
 
Svensk polis blir starkt kritiserade och uppmärksammade i media för incidenter där vapen är 

inblandade. Vi har läst flertalet artiklar där polisens bristfälliga vapenhantering och resultat 

vid kompetensprov kritiserats. Vänsterpartiet och Moderaterna har lämnat motioner till 

Riksdagen, med förslag om åtgärder för att försöka förbättra situationen. Dessa fick dock 

avslag. 

 
Sedan 1700-talets brandvaktssaxar och polismyndighetens förstatligande år 1965 har det skett 

stora förändringar inom polisväsendet. Trots detta använder sig polisen fortfarande av en 

skjutkungörelse från 1969. 

 

I samband med att tjänstevapnet Walther togs i bruk, infördes ett kompetensprov som sedan 

dess har utvecklats för att passa det nuvarande vapnet Sig Sauer. För att polisen ska få bära 

vapen, krävs ett godkänt resultat vid detta kompetensprov som avläggs var 18:de månad. 

Trots att ett godkänt resultat kan avspegla polismannens kompetens tror vi att det krävs mer 

än så för att polisen ska känna sig trygg i sin vapenhantering. Vi redovisar i avsnitten teori 

och resultat hur viktigt det är med individens mentala inställning, övning, repetition och rätt 

utrustning.  

 

Genom att intervjua tre nyblivna polisassistenter har vi fått möjlighet att analysera hur dessa 

känner angående sin vapenhantering. Intervjun är indelad i tre delar; juridiska aspekter, 

eventuella hinder i utövandet och slutligen kompetensprovet. Intervjupersonerna hade 

liknande åsikter och tankar i flera av frågorna. Då svaren skilde sig åt berodde detta ofta på 

var de arbetar samt att de hade egna reflektioner kring ämnet. 

 

Syftet med denna kvalitativa rapport är att belysa olika aspekter som kan leda till att poliserna 

blir trygga i sin vapenhantering. För att identifiera så många aspekter som möjligt, har vi 

kontaktat personer med olika kunskaper och erfarenheter inom polisen. Vi har även inhämtat 

material från internet, litteratur, FAP:ar samt motioner. 
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1 Inledning 
 
I media debatteras och ifrågasätts polisens vapenhantering vid varje incident där polisen har 

använt sitt tjänstevapen. Tidningar som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet har publicerat artiklar om polisens dåliga vapenhantering och resultat 

vid kompetensprov. Ämnet har även diskuterats i tv-programmet Uppdrag Granskning. 

 

På polisutbildningen får vi massor av kunskap och övning i olika moment. Vi lär oss hur vi 

ska hantera våra reaktioner och använda färdigheterna i hotfulla situationer som kan uppstå. 

Ett av dessa moment, där det drillas och nöts, är vapen och taktik. Vapenlektionerna är 

relativt jämnt fördelade över termin två, tre och fyra där eleverna får en kontinuerlig 

inlärning. Den bit av vapenutbildningen som sedan följs upp på myndigheterna är det 

praktiska kompetensprovet i skytte. Alla färdiga poliser skall avlägga detta prov var 18:de 

månad för att få behålla sina skjutvapen. 1 

 

Kompetensprovet 2 för polisens tjänstevapen har även blivit ett högaktuellt ämne på skolan 

då vi går i fjärde terminen och snart ska ut på våran aspiranttjänst. Ett fåtal studenter har 

ännu inte klarat kompetensprovet och måste nu göra det för att få ut sina betyg på 

examensdagen. Detta leder våra funderingar till hur det är ute på myndigheterna. Där får 

poliserna inte behålla sina tjänstevapen om de inte klarar kompetensprovet. Vi undrar om 

de nyblivna poliserna känner sig trygga i sin vapenhantering.  

 

1.1 Bakgrund 
 
 I en intervju med Sven Silverudd framkom att den 1 januari 1965 förstatligades den 

svenska polisen och utrustades med pistol av märket Walther 765. Redan på Waltherns tid 

fanns det ett kompetensprov. Detta ligger till grund för dagens kompetensprov, men 

omarbetades då polisen utrustades med Sig Sauern. 

                                                
1 Fap104-2 12§ 
2 Se Bilaga 1 Kompetensprovets utförande 
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År 1984 började polisen köpa in pistolen Sig Sauer, som till en början endast fick användas 

av piketen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Idag används Sig Sauern av landets nästan 

18 000 poliser.  Andra skjutvapen än pistol får endast användas efter medgivande av 

polischefen.3 

 

Kraven för att få tilldelas och bära tjänstevapen skärptes år 2002 då det bestämdes att 

samtliga poliser skall avlägga ett kompetensprov i skytte. Poliser ska avlägga detta prov var 

18:de månad. Den som inte klarar provet blir fråntagen sitt tjänstevapen.4 

 

Det har som tidigare nämnts, skrivits mycket i media om polisens vapenhantering och om 

hur dålig svensk polis är på att skjuta. I tidningen Arbetsliv5 framkommer att oklarheter i 

lagen och osäkerhet kring vapenhanteringen många gånger kan leda till oföretagsamhet från 

polisens sida. I och med skärpningen år 2002 kan man hoppas att polisen inte bara blir 

bättre skyttar utan även får ett ökat självförtroende och förhoppningsvis därmed känner sig 

tryggare i sin vapenhantering. 

 

1.2 Syfte 
 
Rapporten har som syfte att belysa olika aspekter som kan leda till en trygg känsla i 

vapenhanteringen. I denna rapport vill vi undersöka hur trygga dagens nyblivna poliser 

känner sig med sin vapenhantering, och om skolan, myndigheten, staten och de nyblivna 

poliserna gör något för att påverka detta. 

 

1.3 Frågeställningar 
 
Vad innebär det att vara trygg i sin vapenhantering? 

Vad gör skolan och myndigheterna för att poliserna ska känna sig trygga i sin 

vapenhantering? 

                                                
3 Fap 104-2 26§ 
4 Fap 104-2 12§ 
5 Tidningen Arbetsliv 050909 
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer inte att vända oss till de poliser som har varit i tjänst under en längre tid då 

vapenutbildningen har omstrukturerats genom åren. För att minimera omfattningen på 

arbetet har vi valt att endast intervjua tre personer. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 
Detta arbete har en kvalitativ inriktning, där vi har intervjuat tre stycken nyblivna 

polisassistenter, en tjej och två killar. Dessa personer studerade vid PHS i Umeå och 

examinerades i januari 2004. Numera arbetar de vid myndigheterna i Umeå, Stockholm och 

Gävle.  

Vi har till störst del använt oss av muntliga källor för att kunna genomföra detta arbete. 

Intervjuerna med de nyblivna polisassistenterna gav oss grundmaterialet och intressanta 

saker att diskutera. Vapenlärarna Greger Lindquist, Rickard Winnerby och Ronny 

Adolfsson har bidragit med information och kunskap kring vapenutbildningen, 

kompetensprovet samt gett oss nya frågeställningar och funderingar. Sven Silverudd, f.d. 

kommissarie och huvudansvarig för vapenutbildningen vid PHS i Stockholm, numera 

pensionerad men aktiv inom statistisk forskning, har bidragit med information kring 

polisens tjänstevapen. Vi har även intervjuat vapeninstruktörerna Carina Henrydotter och 

Tomas Hult, för att få en bild av hur det ser ut på myndigheterna. 

De andra källor vi använt oss av är internet, föreskrifter, motioner, artiklar från dags och 

kvällstidningar, litteratur angående vapenhantering och ämnet trygghet. Vi upptäckte vissa 

svårigheter att finna litteratur kring ämnet trygghet. Rickard Winnerby tipsade oss om att 

vapenutbildningen till stora delar bygger på författtaren Ben Shalits teorier. 
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2 Historik 
 

2.1 Från Brandvaktssax till Sig Sauer 
 
Dagens polis har sitt ursprung från medeltiden, där de vid sidan av militären bekämpade 

brottsligheten. Rätten till våld som en polisman hade var länge densamma som för envar, 

alltså nödvärn. På 1700-talet var den svenska ordningspolisen beväpnad med brandvaktssax 

eller bygel. För att göra dåtidens polis mer effektiv utrustades de med sabel av flottans 

modell, olika typer av fängsel och handdragna fångkärror. Detta skedde någon gång under 

mitten av 1800-talet.6 

Bestämmelser om polisens rätt att använda våld utfärdades mot slutet av 1800-talet i de 

lokala polisinstruktionerna. Här fanns bestämmelser om de vapen som hörde till polisens 

utrustning, däribland pistol. I dessa bestämmelser skrev man dock inget om när och hur 

polisen fick använda pistolen. År 1945 gjordes ändringar och polisen fick rätt att använda 

våld då någon satte sig till motvärn med våld eller hot om våld när polisen skulle verkställa 

en tjänsteåtgärd. Samma år kom också generella föreskrifter om polisens rätt att skjuta. 

Dessa föreskrifter fördes över till 1961 års cirkulär som senare ersattes av 1969 års 

skjutkungörelse. I 1969 års skjutkungörelse avses endast skjutvapnet pistol.7 

 

 

 

 

 Brandvaktssax 

                                                
6 Polisens hemsida,2005-11-22 
7  Norée Annika 2004 



Polisens vapenhantering 
 

 5 

 
 

2.2 Förslag i motion för förbättring avslås 
 
I motion Ju351 (m) begärs att den vidareutbildning poliserna erhåller förbättras, bl.a. skall 

alla poliser vara skyldiga att ägna minst en vecka om året till skjutövningar. Även i motion 

Ju318 (m) begärs att möjligheterna till skjutövning förbättras. Enligt motionerna bör varje 

polis ha rätt till gratis ammunition för övningsskjutning med sitt tjänstevapen även om det 

sker på hans eller hennes fritid. 

 

Genom Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen, se ovan, 

som trädde i kraft den 1 juli 2001 har regelverket för användning av skjutvapen skärpts, 

bl.a. har ett uttryckligt krav på fortbildning och kompetensprov införts. 

 

Polismyndigheten skall sedan i erforderlig utsträckning ge poliserna fortbildning i 

handhavande av skjutvapnet enligt en av Rikspolisstyrelsen upprättad utbildningsplan samt 

genom ett kompetensprov årligen kontrollera att poliserna uppfyller de krav som ställs i 

utbildningsplanen. Fortbildningen och kompetenskravet skall genomföras under ledning av 

en instruktör som med godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning för 

vapeninstruktörer. Om det har förflutit mer än 18 månader sedan en polis med godkänt 

resultat avlade kompetensprov för ett tilldelat skjutvapen skall polismyndigheten normalt 

sett återta skjutvapnet från honom eller henne. 

Särskild utbildning har också skett i samband med att typen av tjänstevapen byttes ut från 

Walther till Sig Sauer.  Alla polismän skall därefter delta i tre tjänsteskjutningar per år med 

sitt tjänstevapen samt den skjutning som äger rum i samband med det årliga 

kompetensprovet. Beroende av vilken tjänst polismannen innehar kan ytterligare 

övningsskjutning på tjänstetid erbjudas. När det gäller enskilda polismäns möjligheter till 

övningsskjutning på sin fritid finns denna möjlighet vid samtliga polismyndigheter. 

Däremot varierar det från myndighet till myndighet om polismannen erhåller ammunition 

för sådan skjutning gratis, till ett subventionerat pris eller får betala den själv. Denna fråga 

avgörs av respektive myndighet inom de ekonomiska ramar som myndigheten erhållit. 
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Utskottet konstaterar att åtgärder nyligen vidtagits för att skärpa de krav som kan ställas på 

enskilda polisers förmåga att hantera sitt tjänstevapen. Som ett led i detta arbete skall 

polismyndigheterna i erforderlig utsträckning ge poliserna fortbildning i handhavande av 

sitt skjutvapen. Något skäl för riksdagen att förorda några ytterligare åtgärder finns för 

närvarande inte. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motion Ju318 samt motion Ju351 i 

nu behandlad del.  

 

2.3 Krav för att få tilldelas och bära skjutvapen 
 
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m,8 får 

en polis endast tilldelas ett skjutvapen om han eller hon inom 18 månader innan, med 

godkänt resultat avlagt ett kompetensprov för skjutvapen. Om det har förflutit mer än 18 

månader sedan polismannen avlade ett kompetensprov med godkänt resultat för det 

tilldelade tjänstevapnet skall polismyndigheten återta vapnet från honom/henne. Detta 

enligt 12 § i samma FAP. Polismyndigheten har enligt 13 § även rätt att medge undantag 

från denna paragraf och därmed låta polismannen bära sitt vapen trots att tiden löpt ut. 

Detta får endast medges då särskilda skäl finns, t.ex. att polismannen haft utlandstjänst och 

därför inte haft möjlighet att göra kompetensprovet inom föreskrivna 18 månader. 

 

3 Teori 
 
Aspekter som kan bidra till en tryggare känsla i polisens vapenhantering är många. Här 

nedan kommer vi att mer utförligt beskriva några av dessa. 

I en intervju med Rickard Winnerby, vapenlärare på Sörentorp, framkom att teorierna 

bakom upplägget på vapenutbildningen baseras mycket Dr. Ben Shalits metoder. Shalits 

som tidigare var chefspsykolog i det israeliska försvaret och även arbetade som forskare vid 

Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i Stockholm, utarbetade en metod för bedömning av en 

persons medvetna verklighetsuppfattning. Shalits9 menar att individen ska ha svarat på 

några frågor för sig själv innan denne kan gå vidare och använda sitt vapen. Vad har hänt, 

angår det mig, vad kan jag göra? 

                                                
8 FAP 104-2, 10 § 
9 Interpersona, Göran Åhman & Inger Mårtensson 2000-07-02 
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• När vi ställs inför en ny situation måste tankar, känslor och handlingskraft värderas, 

mobiliseras och realiseras: 

• Först måste vi försöka förstå vad som har hänt, avgöra om det är viktigt och i så fall 

finna och bedöma olika sätt att möta situationen på. 

• Våra känslor inför det inträffade spelar också en väsentlig roll. Är det något som 

angår mig? Känner jag mig delaktig, delvis ansvarig? Har jag vilja och motivation 

till att handla? 

• Slutligen måste vi mobilisera handlingskraft, där tron på den egna förmågan att 

handla och påverka situationen är avgörande. Är jag redo? Kan jag uträtta något?  

• För att man skall kunna uppträda rationellt i krissituationer måste alla tre stegen i 

den medvetna bearbetningen fungera tillfredställande:  

• Förstår jag inte situationen eller hur jag skall möta den, blir en eventuell handling 

ofullständig. 

• Om jag förstår vad som har hänt, men inte känner mig berörd av det, är jag inte 

motiverad till att mobilisera den drivkraft och vilja som är grunden för handling.  

• Och om jag förstår situationen och känner att den angår mig, men inte känner mig 

själv redo att handla- saknar självtillit, känner att förmågan inte räcker till- kommer 

jag förmodligen att förbli passiv. 

 

En aspekt som Winnerby påpekar är att vapenutbildningen genom att ge oss så mycket 

fakta som möjligt kring ämnet ger oss större chans att ta till oss kunskaper. Med mycket 

information känner man sig tryggare i sin vapenhantering. Shalits anser att det är viktigt att 

förstå konsekvenserna tex ammunitionens verkan och att det faktiskt kan komma något bra 

ut av att man använder sitt vapen. 

För att förstå alla variabler som är involverade i trygghetsbegreppet inom vapenhantering 

belyser vi här några olika komponenter och aspekter. 
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3.1 Muskelminne 
 
När man ska lära sig en ny färdighet såsom t ex nödvärnsdrag, krävs det att man genomgår 

en viss process. För att inlärning och memorering ska fungera måste personen till en början 

koncentrera sig för att få sina fingrar, händer, armar och fötter i rätt riktning, beroende på 

händelsen. Vad du lär dig är precision, hur du ska få kroppen att t.ex. flytta något, borra ett 

hål eller klättra i träd.10 

Forskare har upptäckt att det finns många interna strukturer i hjärnan som arbetar 

tillsammans för att framställa bilder. När hjärnan nästa gång ser dessa bilder lär vi oss att 

översätta inkommande signaler, bearbeta dem och formulera utgående svar som är 

medvetna och meningsfulla.   

Efter ett tag blir seendet - tänkandet - görandet till en tvåstegsprocess där tänkandet utgår. I 

stället går man direkt från att se en sak till att göra något pga. att musklerna verkar veta och 

komma ihåg vad som ska göras i denna situation. Slutligen ska du lära dig att utföra 

övningen så snabbt som möjligt med bibehållen kontroll.  

Forskare har sett en stark korrelation mellan färdighetslärande och repetition. De säger att 

man i en utbildning bör erbjuda många möjligheter för elever att öva och tillämpa ny 

kunskap och färdighet i styrda miljöer innan man försätter dem i mer utmanande 

situationer. Det är viktigt att eleverna stegvis i varje svårighetsnivå upplever att de har 

lyckats. På detta sätt växer deras självförtroende. Om man utökar tilltron till sin egen 

förmåga i övningarna kommer eleverna att bli mer motiverade.  

 

3.2 Definition av trygghetsbegreppet 
 
Trygghet är ett vittomfattande begrepp som betyder olika saker för människor i olika 

situationer. Det handlar om var och ens behov. Trygghet kan definieras som avsaknad av 

rädsla eller yttre hotbild och är en känsla av välbefinnande. På det individuella planet är 

trygghet personliga faktorer som familj, vänner och de nära sammanhangen man vistas i. 

                                                
10 Kellers ARCS Model Confidence, Brian Kick,2005-10-22 
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Ett av polisens viktigaste mål är att allmänheten ska få känna trygghet. Allmänheten skall 

även vara trygg i att polisen får den information, utbildning och träning som krävs för att 

kunna upprätthålla denna trygghetskänsla och klara svåra situationer i arbetet. Detta betyder 

då även att polisen måste känna trygghet i sitt jobb. Vilket innebär att polisen ska vara 

trygg i de verktyg som han/hon har att använda sig av, däribland hanteringen av sitt 

tjänstevapen.  

 

3.3 Oklara regler 
 
Oklara regler försätter polisen i livsfara11 

Svenska poliser och misstänkta brottslingar utsätts för onödig fara på grund av att reglerna 

för hur polisen får använda sina tjänstevapen är oklara. Det visar en ny forskningsrapport. 

”-De oklara reglerna innebär en stor risk för att de svenska poliserna blir mer osäkra och 

har svårt att fatta rätt beslut. De blir stressade och kanske håller inne med skottet tills de 

hamnar i en nödvärnssituation med risk för skador, säger professor Johannes Knutsson, 

verksam vid polishögskolorna i Stockholm och Oslo.” 

 

Även Rikspolisstyrelsens etiska råd anser att bestämmelserna för polisens våldsanvändning 

är bristfälliga. I en rapport12 fastslog nyligen rådet att reglerna måste bli mer tydliga och 

klara. Polisen arbetar i ett riskyrke. Med det menar vi arbetsområden där en plötsligt 

uppkommen förändring i arbetssituationen ställer stora krav på den ansvariges 

handlingssätt. Om situationen inte löses på bästa möjliga sätt, kan detta leda till att 

vederbörande själv blir skadad, eller att omgivningen åsamkas stora skador. 

Man kan naturligtvis komma tillrätta med förhållandet genom utbildning, kunskap, träning, 

god arbetsmiljö, stimulans mm. Man förutsätter dock att individen redan besitter 

grundläggande egenskaper som psykisk stabilitet, gott omdöme, förmåga att fatta beslut 

och handlingskraft. 

                                                
11 Arbetsliv,  2005-09-09 
12 Polisens våldsanvändning Rapport från Rikspolisstyrelsen 2005-08-16 
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3.4 Definition av Vapenhantering 
 
När det gäller att kunna agera i våldssituationer är kunskap om vapenhantering nödvändig 

för den svenska polisen. Oroande uppgifter har visat att antalet poliser som blir av med sina 

tjänstevapen på grund av icke godkända kompetensprov ökar. Även här skiljer sig 

förutsättningarna åt mellan olika polismyndigheter. 13 

 

Inom vissa myndigheter ges alla poliser möjlighet till kostnadsfri träning medan det inom 

andra myndigheter är upp till den enskilde polisen att bekosta träningen. I Stockholms län 

har det rapporterats att under de senaste 18 månaderna (juli 2004) har 215 poliser 

underkänts vid vapenprov men får ändå fortsätta bära sina vapen, medan man i Malmö kan 

bli av med sina vapen för att sättas på en annan tjänst. I ytterligare andra myndigheter görs 

skillnad på om polisen är anställd som närpolis, piketpolis eller någon annan kategori. 

Oftast är det då kostnadsfritt för piketpolisen att övningsskjuta medan det för närpolisen 

kan handla om stora kostnader.  

Detta är enligt Vänsterpartiet en märklig ordning. Givetvis måste alla poliser ges samma 

möjlighet till kontinuerlig och kostnadsfri träning i vapenhantering. Detta är inte minst 

viktigt i ljuset av att polisens vapenarsenal utvecklas och tyvärr också utökas. Enhetliga 

regler för vapenträning skall således införas där stor vikt läggs vid att proven genomförs 

framgångsrikt.  

I Rikspolisstyrelsen utbildningsplan framgår att kompetensprovet skall innehålla en rad 

olika moment. För innehav av tjänstepistolen Sig Sauer krävs t.ex. att polismannen skall 

visa högt säkerhetsmedvetande i hanteringen av sitt tjänstevapen, vara väl förtrogen med de 

grundläggande säkerhetsreglerna samt förstå vapnets konstruktion och funktion. Han eller 

hon skall också uppfylla vissa krav på skjutfärdighet såväl vid eld från färdigställning och 

drag från hölstret som vid precisionsskjutning. 14 

Utifrån denna kunskap vill vi nu undersöka om polisen upplever att de är trygga i sin 

vapenhantering 

                                                
13  Anders Johansson & Zendry Svärdkrona, Aftonbladet 2000-05-07 Provet som var tionde missar. 
14 Motion 2004/05:Ju350 
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4 Resultat 
 

4.1 Vad gör skolan för att stärka elevernas trygghetskänsla i sin 
vapenhantering? 
 
Eleverna på Polishögskolan tillhandahåller en gedigen utbildning i vapen och taktik. I 

termin två introduceras ämnet med grundläggande kunskaper om säkerhet, vapenhantering, 

färdighetsträning och förtydligande av lagstiftning. En simulator används som hjälpmedel i 

att lära eleverna att bedöma situationer, fatta beslut, agera och motivera lagstöd. 

Eleverna har övningar i stress, perception, konflikthantering och mental förberedelse. I 

termin tre får de fortsatt färdighetsträning och skall förvärva grundläggande kunskaper i 

vapen, skytte, olika tekniker, skjutställningar samt förflyttningsövningar. Terminen avslutas 

med ett praktiskt kompetensprov i skytte. 

I termin fyra fortsätter utvecklandet av färdighetsträningen i kombination med det 

polistaktiska uppträdandet. Därefter avslutas polishögskolans utbildning och eleverna blir 

aspiranter på en myndighet. 

 

De frågetecken som har uppkommit under utbildningen har mest handlat om trygghet i sin 

vapenhantering. Inför kompetensprovet var många elever osäkra på hur det skulle gå. Detta 

mycket pga. att man kände en osäkerhet i sin kompetens och skicklighet, vilket ledde till en 

otrygg känsla.  

 

För att få en bild av hur trygghet/vapenhantering ser ut på skolan frågade vi ämnesansvarig 

i vapen och taktik, Ronny Adolfsson. 

Polisutbildningen i Umeå erbjuder eleverna sammanlagt 96 lektionstimmar i vapen och 

taktik. Utöver dessa 96 timmar har skolans vapenlärare ingen möjlighet att ge extra 

undervisning till eleverna. De elever i termin fyra som inte klarar kompetensprovet vid de 

schemalagda tillfällen som ges har möjlighet att öva med termin tre, på deras 

vapenlektioner. Detta är vad som erbjuds utöver kursplanen om eleverna inte klarar av 

kompetensprovet.  
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4.2 Vad gör myndigheten för att stärka polisernas trygghetskänsla i sin 
vapenhantering? 
 

För att ta reda på vad myndigheterna gör för att stärka polisernas trygghetskänsla i sin 

vapenhantering intervjuade vi två vapeninstruktörer. 

 
Vi kontaktade Carina Henrydotter i Umeå, för att få en bild av vad hon gör som 

vapeninstruktör. Henrydotter som arbetar på ordningen påpekar att hon endast kan svara för 

denna enhet och för sig själv då hon inte vet hur övriga instruktörer arbetar. 

På ordningsenheten har varje turlag en skjutinstruktör. Deras främsta uppgift är att se till att 

säkerheten följs på skjutbanorna då deras turlag övar. Andra uppgifter som de har är att 

tömma hylsor, kolla tavlor och i stort sett hålla banorna i bra skick. 

Alla vapeninstuktörer i Umeå har en utbildningsdag var sjätte vecka. Vid dessa tillfällen 

lägger de upp utbildning, ser över utrustning samt lär sig nyheter inom vapenutbildning. 

Turlagen har sedan två dagar var sjätte vecka som har öronmärkts för utbildning av olika 

slag, t.ex. nyheter inom skytte, pepparspray osv. 

Förutom kompetensprovet som hålls för samtliga poliser en gång per år, ordnar 

skjutinstruktörerna i Umeå två tjänsteskjutningar per år. Vid dessa tillfällen lär 

instruktörerna ut det som är nytt inom vapen och låter poliserna öva på detta. Positivt med 

dessa tillfällen är att alla kan erhålla samma kunskap och rutiner. Här fångar man upp och 

hjälper de som har svårigheter med sin vapenhantering. Henrydotter tror inte att turlagen på 

ordningen upplever det som att schemalagd vapenträning är nödvändigt då de har möjlighet 

att gå ner i hallen vid ett lugnt nattpass och öva lite. Däremot skulle det kanske uppskattas 

på krim, där olika arbetstider kan göra det svårare att ta sig loss för att öva med sitt vapen. 

Gratis ammunition på myndigheten gör att detta inte blir till ett hinder för dem som vill 

träna. 
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För att få en bredare bild har vi även kontaktat Tomas Hult som är huvudansvarig 

vapeninstruktör i Södertälje. Han har varit instruktör i 23 år. 

Han berättar att det enda kravet från RPS på myndigheterna, är att samtliga poliser ska 

avlägga kompetensprovet var 12:e månad. Detta kan ses som en säkerhetsmarginal för att 

man ska hinna klara av kompetensprovet inom 18 månader. 

 

Hult berättar att det görs skillnad mellan inre och yttre poliser och att de inre, 

skrivbordspoliserna, erbjuds tjänsteskjutningar 2 gånger/år men att det ofta händer att ett 

tillfälle försvinner. En anledning till detta är att dessa poliser har så mycket att göra att de 

inte har tid att träna inför kompetensprovet, vilket bl.a. är meningen med tjänsteskjutningar. 

De kan t.ex. ha en pågående förundersökning som är tidsbegränsad och därmed hindrar dem 

från att öva. Det är dock självklart att de får delta vid ordningspolisernas tjänsteskjutningar 

om de skulle vilja och ha möjlighet. Samtliga har även möjlighet att öva på egen hand. 

Poliserna i yttre tjänst är i större behov av att öva med sina vapen. Detta beror på att de 

arbetar på fältet och risken är stor att man hamnar i en situation där man behöver dra sitt 

vapen.  

I Södertälje periodplanerar man en dag/var sjätte vecka. Liksom i Umeå viks då denna dag 

åt utbildning och t.ex. självskydd samt att man denna dag alltid har tjänsteskjutning. Sedan 

är det även vid denna myndighet oftast en skjutinstruktör i varje turlag vilket gör att 

poliserna spontant kan öva när de har tid. 

 

Hult säger att det inte finns några skrivna krav från RPS för vad en instruktör skall göra, 

men att det finns lokala föreskrifter på myndigheten. 

Då Hult är huvudansvarig ser han till att skjutbanorna är i gott skick, instrumenten fungerar, 

att allt nödvändigt material finns och att allt finns på plats inför tjänsteskjutningar. Han 

delegerar även ut uppgifter till de övriga instruktörerna. 

I varje distrikt finns det en vapenredogörare. Hult har även denna ”post” vilket innebär att 

han ser till att vapen kommer till verkstaden om de behöver lagas samt att han ser till att 

inga vapen försvinner. 
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Numera är ammunitionen gratis för poliserna vid Södertäljes myndighet, men på tidigt 80-

tal blev alla tilldelade 150 patroner och fick därefter bekosta övrig ammunition själv. 

Ett hinder för polisen i Södertälje kan anses vara att de endast har en utomhusbana. På 

vintrar eller då de vill skjuta inomhus får de åka till Flemmingsberg där de då får samsas 

med polisen vid detta distrikt. 

 

4.3 Resultat av intervjuer med tre nyblivna polisassistenter 
 
De tre personerna som vi valde att intervjua befinner sig på tre olika myndigheter i landet. 

Alla tre har den gemensamma nämnaren att de gick ut polishögskolan i Umeå, januari 

2004. Som vi skrev tidigare, skjuter man kompetensprovet i termin 3 på polishögskolan. Nu 

står de inför ytterligare ett kompetensprov fast denna gång på deras myndighet. Frågorna är 

formulerade så att de ska kunna påvisa intervjupersonernas trygghetskänsla i deras 

vapenhantering. Frågorna är indelade i tre olika delar för att belysa trygghetsaspekten. 

Dessa delar är: juridiska aspekter, eventuella hinder i utövandet och slutligen 

kompetensprovet. Nedan följer en sammanfattning av resultaten i intervjuerna.  

(Se bilaga 2 för intervjufrågor och svar.) 

 

Att vara trygg i sin vapenhantering innebär för intervjupersonerna att vapnet är 

storleksmässigt anpassat, att man vet hur vapnet är uppbyggt, och att man känner till vilka 

funktioner vapnets delar har. Att vara snabb, hitta hölstret utan att se ned och träffa rätt 

anses också ge trygghetskänsla. Trygghet kan även innebära att veta vilka åtgärder man ska 

vidta om vapnet krånglar.  

Vapenhantering innebär att alltid följa säkerhetsföreskrifterna och därigenom alltid betrakta 

vapnet som laddat. En av de intervjuade anser att vapenhantering också är att känna sig 

trygg med sitt vapen så att man inte är rädd för att använda det om det skulle behövas. För 

en av de tillfrågade innebär vapenhanteringen hur han bär, riktar, lyfter, håller och rör 

vapnet. 
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I intervjuerna framkom att intervjupersonerna tycker att de har tillräckliga kunskaper vad 

det gäller lagstöd kring vapenanvändandet. För att upprätthålla sina juridiska kunskaper 

berättar två av dem att de pratar med sina kollegor om det är något de undrar över, en av 

dessa två läser även lagtext. Ingen känner oro inför att dra sitt vapen. Inte heller har 

intervjupersonerna hamnat i en situation där de skulle ha dragit sina vapen men undvek för 

att de var osäkra på lagstöd. De har heller inte dragit sitt vapen utan att ha befogenhet för 

detta.  

 

Vid tiden för intervjuerna var en av intervjupersonerna gravid och det framkom i intervjun 

att graviditeten är ett hinder för att kunna öva skytte. Uppbokad skjuthall, egen bekostnad 

av ammunition samt att skyttet inte är förlagd på arbetstid är exempel på andra hinder. 

Ingen av de intervjuade övar med sitt vapen så ofta som de anser sig behöva. Skjutning 

prioriteras inte de dagar där tid är avsatt för självskydd. En av intevjupersonerna berättar 

även att det måste vara två personer i skjuthallen för att man ska få skjuta. Alla är eniga om 

att man åtminstone behöver träna en till två gånger per månad. När man övar skytte gör 

man det helst med någon i turlaget eller någon som står dem nära. En av intervjupersonerna 

nämner att han har en känsla av att de äldre inte skjuter lika ofta som de yngre. På frågan 

om de ville ändra på något i polisens vapenhantering svarade en av intervjupersonerna att 

det borde finnas fler vapentekniker så att väntetiden inte blir så lång om man vill ändra på 

något med sitt vapen. Den andra intervjupersonen anser sig ha för lite erfarenhet för att 

kunna komma med förslag på förändringar. Den tredje tycker att det slarvas vid momentet 

patron ur, jämfört med hur det var på skolan. Han tycker även att RPS och etiska rådet har 

för sträng syn på ordningspolisens utrustning. Piketen, hundenheten och tunnelbanepolisen 

använder sig t ex av benhölster för att det är mer praktiskt, men det sägs vara för 

provocerande gentemot allmänheten. 

 

En annan trygghetsaspekt är själva vapnet och om de är nöjda med det. En av 

intervjupersonerna är väldigt nöjd med sitt vapen, en 239:a. De andra två är inte nöjda, då 

de är vana vid andra vapen från skolan. Den ene skulle hellre ha samma vapen som på 

skolan, en 229:a. Den siste som tycker att vapnet är alldeles för litet har på egen bekostnad 

köpt en tillsats till kolven för att göra den större. Han saknar även tritiumsikte på sitt vapen. 
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På frågan om de är nöjda med utformningen av kompetensprovet, svarade en av dem att 

man kan ta bort momentet precision, då han inte finner detta relevant. En precision situation 

uppkommer nog sällan i verkligheten då gärningsmännen oftast hinner för nära inpå innan 

man hinner reagera och agera. Det framkommer också att det skulle vara önskvärt med ett 

moment där man skjuter på rörliga mål och från sidan. 

 

Vi undrade även om de tyckte att resultat på kompetensprovet avspeglade deras kunskaper 

och färdighet. En av intervjupersonerna uppger att hon sköt bättre än vad hon trodde på 

kompetensprovet. Den andre personen säger att resultatet kan bero på dagsformen eller att 

man har en turdag, men om man skjuter dåligt beror det nog på att man har tränat för dåligt. 

 

Ingen av de myndigheter som intervjupersonerna arbetar på har en teoretisk del i sitt 

kompetensprov. En uppger att de måste berätta om vapnets olika delar samt om 

säkerhetsreglerna. De andra två skulle vilja införa en lagstödsdel med bl.a. 

skjutkungörelsen och vapnets delar för att känna sig trygg i både sin egen och andras 

vapenhantering. När det gäller precision uppger en av dem att de skjuter från 25 meter 

istället för 20 meter. En av de andra berättar att han numera får skjuta fem skott istället för 

tre på precisionsmomentet. Ytterligare en skillnad är att de inte markerar tavlan mellan 

varje moment. På detta vis kan man klara kompetensprovet utan att ha klarat 

precisionsmomentet. Den tredje berättar att han upplevde stora skillnader i 

kompetensprovet från skola till myndighet. De skjuter hela provet på kortbana och har 

därför precisionsmomentet från sju meter istället för 25. Samt att ett annat vapen används.  

Kompetensprovet ska också avläggas med handskar och väst vilket man inte har gjort på 

skolan. Som en sista åsikt om kompetensprovet sa samtliga intervjupersoner att det borde 

införas vapenövning på arbetstid för att alla poliser ska gå dit och upprätthålla sin 

kompetens. En uppgav att det funnits tider att gå ner och öva med instruktör innan 

kompetensprovet skulle avläggas. 
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Känslan av att bära ett skarpt vapen upplevdes olika bland intervjupersonerna. En av 

personerna tyckte att det kändes lite ovant i början, men att det ganska snabbt blev 

naturligt. De andra två intervjupersonerna säger att det inte var en så stor omställning. En 

har gjort lumpen och därför burit skarpa vapen tidigare och en av de andra ansåg att skolans 

vapenutbildning var tillräckligt mentalt förberedande. 

Att bära vapen kan vara en stressfaktor i polisens vardag, men ingen av dem är oroliga att 

det ska bli några fel på vapnet som de inte klarar av att åtgärda. En annan faktor kan vara 

att de känner osäkerhet i situationer där en kollega eller civil kan hamna i skottlinjen. Även 

faktorer som för litet vapen och för lite övning nämndes. 

 

4 Diskussion 
 
Statistiken säger att antalet skjutningar gjorda av polisen inte har ökat. Trots detta faktum 

finner vi anledning att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan leda till att en 

skjutning genomförs eller inte. Vi vill också belysa att även om man inte har befunnit sig i 

en situation där man har valt att skjuta eller inte skjuta, har man både som elev vid 

Polisutbildningen och som färdigutbildad polis, mycket tankar kring detta ämne. Vi har 

genom denna rapport försökt att belysa de olika trygghetsaspekterna som kan leda till att 

polisen känner sig trygg i sin vapenhantering. 

 

Mängder av tidningsartiklar och flera nyhetsinslag tillsammans med oroade medstudenter 

gjorde oss nyfikna på att undersöka närmare hur det låg till med trygghetsaspekten kring 

vapenhanteringen. På skolan genomförde vi i våras vårat första kompetensprov i vapen. Ett 

godkänt resultat på detta prov innebär att vi kommer att få ut våra betyg ifrån 

polisutbildningen. Nästa gång detta prov genomförs, blir ute på myndigheten och då 

innebär ett godkänt resultat att du får behålla ditt tjänstevapen i 18 månader till. Vi fick 

uppfattningen här på skolan att oron inför att klara detta prov inte endast berodde på om 

eleverna skulle få ut sina betyg. Flera elever som fick godkänt resultat på kompetensprovet 

hade också funderingar inför sin kommande vapenhantering ute på myndigheten. Vi tyckte 

att detta var intressant att undersöka närmare och valde då att vända oss till nyutbildade 

poliser för att höra om de kände sig trygga i sin vapenhantering. 
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Polisen har sedan 1965 haft möjligheten att använda sig av ett tjänstevapen. Detta vapen 

kan ses som ett hjälpmedel i våldsparagrafen i Polislagen. För att vapnet skall kunna 

användas så som det är tänkt behöver man en polis som kan hantera det. Vi tror att det 

föreligger flera faktorer bakom begreppet hantera än vad som tidigare har belysts. 

 

Trygghetsaspekterna är viktiga att utreda. Innebörden av trygghetsaspekterna bakom 

vapenhanteringen kan sammanfattas med att poliserna känner sig nöjda med sin 

färdighetsträning, känner att de litar på sig själva och sin kunskap i olika situationer. Dr 

Ben Shalit menar att en individ måste ha svarat på en hel del frågor för sig själv innan man 

kan känna en sådan trygghet. Vissa av dessa frågor svarar vi på under skoltiden och kanske 

ibland så sent som ute på myndigheten. Vi tror att många av våra frågor borde vara 

besvarade redan vid antagningen till utbildningen. Detta för att vi skall kunna ha samma 

förutsättningar att uppnå den önskvärda trygghetsnivån som vi strävar efter. Shalit säger att: 

 

” -Det är väsentligt att den sökande är tillräckligt mogen. Han/hon måste ha en realistisk 

bild av sig själv, sina personliga resurser och möjligheter kombinerat med insikter i sina 

begränsningar. Och för att kunna påta sig komplicerade arbetsuppgifter krävs det 

självsäkerhet, gott omdöme och öppenhet.  

Urvalet av aspiranter till riskyrken är viktigt för att man skall kunna få personal med 

tillräckliga resurser tillräcklig handlingskraft och tillräckligt hög mognadsgrad för att kunna 

möta alla tänkbara situationer. Det måste emellertid följas upp med en pedagogiskt korrekt 

utbildning och goda arbetsförhållanden. Det räcker inte att man rekryterar människor med 

stora personliga resurser. Man måste också ge dem möjlighet att använda resurserna på 

bästa möjliga sätt, ge fortlöpande utbildning och träning, och dessutom möjlighet till 

personlig utveckling.” 15 

                                                
15  Göran Åhman & Inger Mårtensson, Interpersona 2000-07-02 
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I denna rapport har vi inte undersökt om rekryteringen antog oss efter att ha iakttagit alla 

dessa aspekter. Inte heller har vi ställt Shalits frågeställning till de intervjuade för att utröna 

om de kände sig tillräckligt mogna innan de började på utbildningen. Allt detta vore dock 

intressant i ett fortsatt arbete på samma område. 

I början av arbetet med rapporten utgick vi från att alla studenter var här på lika villkor och 

hade samma förutsättningar att få känna en trygghet i sin vapenhantering. I intervjuerna 

med de nyblivna polisassistenterna framkom att det finns olika behov och problem i landet 

beroende på vilken myndighet man arbetar på. Intervjuerna speglar problem som t.ex. för 

små vapen, tidsbrist, obetald ammunition m.m. 

 

Polisassistenterna tyckte att det är viktigt att vapnet är anpassat för dem. De sa även att de 

helst skulle vilja ha det vapen som de vant sig vid på utbildningen. Detta tror vi utgjorde en 

stressfaktor för dem när de kom ut till myndigheten.  

Om man ska lära sig något så att det fastnar i muskelminnet så behövs repetition och 

mängder av övning. Om de nyblivna polisassistenterna tvingas använda ett annat vapen så 

känns det nog annorlunda i deras händer. De får kanske inte samma känsla och måste därför 

öva tills det känns bra. Under aspirantutbildningen upplever aspiranterna ingen brist på 

övning, då man som ny blir erbjuden av sin skjutinstruktör att gå ner i skjuthallen för att 

öva. Efter aspirantutbildningen kan det däremot uppstå hinder i övningen genom saker 

såsom uppbokade skjuthallar, hitta någon att öva med och att ammunition bekostas av 

polismannen. 

 

Polisassistenterna upplever att det övas alldeles för lite ute på myndigheterna och skulle 

inte ha något emot att införa övning på arbetstid. Vi funderar om en anledning till deras 

reaktion kan vara att de nyligen haft regelbunden träning på utbildningen. Vi tror att alla 

poliser skulle vinna på att det införs schemalagt skytte. Om vi skulle fråga poliser som har 

fler tjänsteår kanske de svarar annorlunda på frågan. Vi har nämligen fått uppfattningen att 

poliser med fler tjänsteår inte förstår varför de nyutbildade poliserna tycker att det är viktigt 

att känna sig trygg i sin vapenhantering. De kanske resonerar så för att de vet hur få gånger 

polisen verkligen använder sitt vapen? 
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Många poliser som har inre tjänst på t.ex. krim, övar inte mer än att de bara går och skjuter 

sitt kompetensprov var 18:de månad. Det skulle även vara mer rättvist för dem som 

upplever tidsbrist på sin fritid om de fick öva på arbetstid.  

 

Vapeninstruktörerna på myndigheterna trodde inte att det finns något behov av att 

schemalägga skyttet. De berättade att de avsatt tid till utbildning någon dag var sjätte vecka, 

men då ska de även hinna ta upp och visa allt nytt som har kommit. En av polisassistenterna 

upplevde att de avsatta dagarna nästan aldrig användes till skytte.  

 

Trots att polisen har en föråldrad skjutkungörelse uttryckte polisassistenterna inte någon 

oro över att inte förstå den. Dessa konstateranden kan i och för sig vara färgat av att ingen 

av dem har hunnit hamna i situationer där de behövt dra sina vapen. Samtidigt som de 

känner sig säkra över lagstöd nämnde samtliga att de skulle vilja införa en lagstödsdel till 

kompetensprovet. De ansåg att det skulle kännas bättre om alla fick visa hur det låg till med 

sina kunskaper på området. Polisassistenterna tyckte även att säkerheten inte är lika hård 

ute på myndigheterna som den var på utbildningen. Vi tror att detta är något som de kanske 

ska ta upp med sin vapeninstuktör så att han eller hon kan lyfta detta till sitt turlag. 

 

Vad det gäller kompetensprovet hade polisassistenterna en del synpunkter. De efterlyste 

rörliga mål, då det känns som ett relevant inslag. De tyckte att momentet precision inte ger 

någon verklighetsförankring, då personerna vi agerar emot, ofta hunnit komma för nära 

innan vi väljer att skjuta.  

Kompetensprovet är utformat av RPS och skall vara likadant ute på de olika 

myndigheterna. Polisassistenterna berättade att så är inte fallet. Vi tycker att detta faktum är 

ganska intressant, men Shalit menar att så länge något moment inte påverkar tron på ens 

egen förmåga behöver detta inte utgöra något problem.  
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Om Polisutbildningen tillämpar Shalits metod, krävs att ledningen förstår hur viktigt det är 

med elevens personliga mognad. Denne ska ha svarat på frågorna som Shalit betonar. 

Eleven ska även förstå vikten av att mycket repetition och nötande gör att beteendet lägger 

sig i det så kallade muskelminnet. Har myndigheten insikt i vad som krävs, är det konstigt 

att man då inte kan göra en så simpel sak som att ge polismannen rätt utrustning, för att 

denne ska kunna bibehålla sin nivå eller till och med nå längre. Myndigheten borde värna 

om att deras poliser ska öva för att de ska bli duktiga skyttar och förebygga att de blir 

skadade. Frågan är om det måste införas föreskrifter om vapenträning för att uppnå detta? 

Då inte ens politikerna får igenom sina motioner, hur ska vi då kunna komma tillrätta med 

polisens dåliga vapenhantering? 

 

Om poliserna inte har svarat på Shalits frågor och hamnar i en situation där de tvingas 

skjuta kan konsekvenserna bli värre än nödvändigt. De psykiska skadorna hos polismannen 

kan bli stora om denne inte har insett att han måste verka med sitt vapen mot en annan 

person. I det långa loppet skulle kanske insiktsfulla poliser leda till färre sjukskrivningar. 

Med insiktsfulla menar vi att polisen kan ta ett snabbare beslut om att avfyra sitt vapen. 

Detta skulle leda till att brottslingen, som kanske är mer motiverad att skjuta, inte hinner ta 

detta beslut först och skada polisen. 

 

Vi anser att det som krävs för att polisen ska få en tryggare vapenhantering, är att 

utbildningen tydligare ska introducera Shalit’s frågeställningar för eleven. De bör även 

betona vikten av att eleven besvarar dessa frågor innan han/hon går vidare. Myndigheten 

kan sedan stärka polismannens känsla av trygghet genom att tillgodose rätt utrustning och 

schemalagd skytteövning. Som avslutning vill vi citera Peter Eneman, närpolischef i 

Tyresö, som sa i en intervju tidningen Svensk Polis: 

”- Ett skjutvapen är inte farligt i sig. Handen som håller i det är däremot det farligaste 

vapen vi har.” 
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Bilaga 1 

Kompetensprovets utförande 
 

Kompetensprovet skall ledas av en vapeninstruktör. Vapeninstruktören skall vara godkänd i 

Rikspolisstyrelsens utbildning för vapeninstruktörer ( FAP 104-2 11§) Vid 

grundutbildningen skall kompetenskontrollen vara både praktisk och teoretisk. Ute på 

myndigheten är det upp till varje enskild myndighet att besluta om man ska ha med både 

den teoretiska och praktiska delen eller enbart den praktiska delen.  

 

Första momentet i kompetensprovet går ut på att skjuta i höjd beredskap. 

Utgångsläge: Färdigställning med höjd beredskap 

Ammunition: 5 x 1 patron 

Skjutavstånd: 7-10 meter 

Tid: Ca 2 sek per eldöppnande 

Träffkrav: 5 träffar i figuren, varav minst 4 i cirkeln. 

Figur: Figuren skall ha en yta om ca ½ x ½ meter. Cirkeln, som skall finnas i centrum av 

figuren, skall ha en diameter om 25cm. 

 

Andra momentet är nödvärnsdrag. Man drar vapnet från hölster för att kunna utföra 

nödvärnsdrag, som avslutas i en riktig skjutställning där eld avges enligt följande. 

Utgångsläge: Vapnet hölstrat och ordnat för bärande i tjänst. 

Ammunition: 5x 1 patron 

Skjutavstånd: 7-10 meter 

Tid: Ca 3 sekunder per eldöppnande 

Träffkrav: 5 träffar i figuren, varav minst 4 i cirkeln. 

Figur: Figuren skall ha en yta om ca ½ x ½ meter. Cirkeln, som skall finnas i centrum av 

figuren, skall ha en diameter om 25 cm. 
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11 § Polismyndigheten skall i erforderlig utsträckning ge poliserna 
fortbildning i handhavande av skjutvapen. Fortbildningen skall avse både 

skjutvapen som har tilldelats som personlig utrustning och 
förstärkningsvapen. Utbildningen skall följa den utbildningsplan som 

Rikspolisstyrelsen har bestämt. 
Polismyndigheten skall genom ett kompetensprov årligen kontrollera att 

poliserna uppfyller de krav som ställs i utbildningsplanen. 
Fortbildningen och kompetensprovet skall genomföras under ledning av 

en instruktör som med godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens 
utbildning för vapeninstruktörer. 

En polis behöver dock inte utbildas i eller avlägga kompetensprov för ett 
förstärkningsvapen som polismyndigheten inte avser att tilldela honom eller 

henne. 
 

Tredje momentet är det sista och innefattar då precisionsskjutning. 

Man skall kunna skjuta precision i stående skjutställning med stödhand enligt följande. 

Utgångsläge: Stående 

Ammunition:3 serier x 3 patroner 

Skjutavstånd: 20-25 meter 

Tid: Ca 1 minut per serie 

Träffkrav: Minst 1 av serierna med 3 träffar i figuren, varav minst 2 i cirkeln. 

Figur: Figuren skall ha en yta om ca ½  x ½ meter. Cirkeln, som skall finnas i centrum av 

figuren, skall ha en diameter om 25 cm. 

 

Skjutavstånd ner till 15 meter kan godtas, om skjutbanan inte erbjuder längre skjutavstånd. 

Vi skjutavstånd under 20 meter skall cirkeln på figuren minskas så att diametern är lika 

många centimeter som skjutavståndet är i meter. 

 

En kompetensskjutning ska gå till som ovan, annars räknas den inte som ett giltigt prov och 

därmed är polisen inte behörig att bära sitt tjänstevapen. 

( Tjänstevapen Handboken kap 7 kompetenskontroll) 
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Bilaga 2 

Intervjuer 
 

Personerna vi har intervjuat arbetar idag på Gävleborgs, Stockholms och Västerbottens 

polismästardistrikt. 

Svaren anges i olika färger beroende på vem som svarar! 

Person 1 Röd, Person 2 Blå, Person 3 Svart 

 

Fråga 1. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper vad det gäller lagstöd kring 

vapenanvändandet? 

Ja jag tycker att jag har tillräckligt med kunskaper gällande lagstöd kring 

vapenanvändandet. 

Jo jag kommer nog ihåg från skolan, men man måste nog fräscha upp det då man kanske 

glömmer. Det händer inte så ofta, men blir jag osäker kollar jag upp det. Vi diskuterar i 

turlaget om det dyker upp nåt man funderar över. 

Ja, men jag oroar mig inte över lagstöd, jag tror det kommer naturligt när det inte finns 

några andra alternativ. 

 

Fråga 2. Hur upprätthåller du dina juridiska kunskaper? Genom att läsa,  

Underhåller inte mina kunskaper för tillfället men var jag osäker på något skulle jag fråga 

mina kollegor i mitt turlag. 

Läser själv, pratar med dem man arbetar med 

 Inte alls, inte sen i skolan. Ingen pratar om teori. 



Polisens vapenhantering 
 

 27 

 
 

Fråga 3. Har du någonsin hamnat i en situation där du skulle ha dragit ditt vapen men 

undvek det för att du var osäker på lagstöd? Eller att du har dragit det när du inte hade 

befogenhet? 

Har dragit mitt tjänstevapen en gång och det var när vi fick inbrottslarm mitt i natten på en 

bank. Höjde vår beredskap när vi anlände till platsen, det visade sig dock vara falskt larm! 

Nej. Jag har inte behövt dra vapen, men det har funnits en situation där jag hade kunnat göra 

det. Situationen spelades dock över ganska fort. Det fanns även många på platsen så jag tror 

kanske att man hade kunnat lösa det på annat sätt också. 

Nej. Nej, alla andra drog vapnet vid ett tillfälle och då kände jag inget behov för någon var 

ju tvungen att boja. 

 

Fråga 4.  Känner du eller har du känt oro inför att dra ditt vapen? 

Nej, jag har aldrig känt oro eller känner oro inför inför att dra mitt tjänstevapen. 

Nej, det har jag inte. I ovanstående situation (se fråga 3) hade jag ändå tanken att jag kunde 

dra mitt vapen. Jag är nöjd över att jag resonerade mig fram till en lösning samt att jag inte 

var rädd att dra vapnet. Jag tror aldrig att jag har varit rädd. 

 Nej, vi gör det ofta, tex vid alla genomsök. 

 

Fråga 5. Finns det några hinder för att du ska kunna öva med vapnet? 

För tillfället är jag gravid och kan därför inte öva med mitt tjänstevapen. Annars finns det 

inga hinder. 

Nej, egentligen inte. Vi har fri ammunition och kan nyttja skjuthallen nästan när som helst. 

Ibland är vissa tider uppbokade för övningar med turlag m.fl. Några gånger i veckan har även 

någon skjutklubb bokat tid där. 

Ammunition, yttre befäl eller skjutinstruktör delar ut ammunition som ska räcka ett år. 200 

patroner. Tid, man måste skjuta på fritiden. Folk pratar om att dom ska ner men det händer 

aldrig. Det är väldigt få gånger på självskyddet som vi prioriterar vapen. Sen måste man ju 

vara två och ha intresset. 
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Fråga 6. Övar du med vapnet så ofta som du skulle behöva? 

Innan jag blev gravid övade jag inte så ofta som jag kanske skulle ha behövt. Tycker att 

man skall träna minst några gånger i månaden för att upprätthålla sin kompetens. 

Nej. Skulle nog kanske behöva träna 1gång/v eller åtminstone 1-2 gånger/mån eller mer. 

Nej, skulle vilja öva oftare. 

 

Fråga 7. Vem tränar du med? Och varför? 

När jag var på våran skjutbana var jag oftast själv men det var innan jag blev placerad i 

turlag. Efter jag hade blivit placerad var jag där med turlaget eftersom det var på arbetstid 

vi var där. 

Jag går och tränar själv eller med någon arbetskompis. Någon som vill skjuta samtidigt. En 

nära kollega t.ex.. (nära kompis) Jag har aldrig tränat med någon äldre och har en känsla av 

att de inte skjuter lika ofta som ”vi”. 

Min mentor, en kille i turlaget för att han känner samma som mig. Under aspiranten skjuter 

man med en instruktör. Det blev oftare under aspiranten. 

 

Fråga 8. Om du skulle få ändra på något i polisens vapenhantering, vad skulle det vara? 

Skulle då önska att det fanns fler vapentekniker så att det inte blev sådan väntetid om någon 

behöver ändra något på sitt tjänstevapen. Annars är jag nöjd med vapenhanteringen på vår 

myndighet. 

Kan inte komma på något att förändra. Tycker att jag har för liten erfarenhet. Myndigheten 

har gjort en ändring i handhavandet sen jag började jobba. Och det är påläggning av hand vid 

patron ur då man dragit tillbaka vapnet. 

Folk tar genvägar i sin vapenhantering på det sättet att man slarvar, te x alla gör patron ur 

vid sitt skåp. Vill ha benhölster då det är smidigare på många sätt. Piketen, hundenheten 

och tunnelbanepolisen har fått benhölster för att det är mer praktiskt. Jag tycker det är 

konstigt att rps tycker att det ser provocerande ut och att vi ska behöva välja våran 

utrustning efter vad allmänheten tycker är provocerande eller inte. 
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Fråga 9. Är du nöjd med ditt vapen, eller skulle du vilja ha ett annat? 

Är jätte nöjd med min Sig sauer 239 

Nöjd med Sig Sauer. Har heller inte så mycket att jämföra med. I Gävle har vi 225 (8 

patroner) som är lite äldre och har mindre kolv. Kanske att jag skulle vilja ha 229 (13 

patroner) som jag har övat med på skolan. 

Verkligen inte nöjd, alldeles för litet. Vande mig med vapnet i skolan, har köpt en tillsats 

att sätta på kolven för att göra den större. Det finns inget tritium sikten på mitt vapen. 

 

Fråga 10. Är du nöjd med utformningen av kompetensprovet? 

Jag är nöjd med utformningen på kompetensprovet. 

Utformningen av kompetensprovet fungerar bra. Ganska rättvist eller vad man ska säga. 

Tycker kanske att det vore bra med ett mål som rör sig i sidled eller mot en, mer 

verklighetstroget. Det är väldigt stelt nu då man står rätt upp och ned och skjuter på en 

tavla. 

Man borde sänka kraven på precision. Man kan inte vara säker på målet och omgivningen 

om man ska träffa nåt så litet på så långt håll. Avståndet på höjdberedskap är relevant för 

oftast väntar man för länge innan man skjuter och då har de ju hunnit så nära. Synd att det 

bara är angrepp framifrån som testas, så är det nog oftast inte i verkligheten. Höjdberedskap 

kan bli gående genomsök borde finnas med, öva säkerhetstänket 

 

Fråga 11. Känner du att resultatet på kompetensprovet avspeglar dina kunskaper? 

Ja, sköt bättre på kompetensprovet än vad jag hade trott 

Nja, svårt att säga. Tror skyttet är ett praktiskt arbete man måste upprätthålla och träna på. 

Skjuter du dåligt på kompetensprovet kan det bero på att du tränat dåligt. Lite dagsform… 

En turdag skulle man kunna sätta alla. De gånger jag skjutit tycker jag det speglar hur bra 

skytt jag är. Första gången gick det dåligt och då var det nog lätt att skylla på vapnet (225) 

eftersom jag inte haft detta vapen tidigare. 

Jag vill tro det. 
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Fråga 12. Har ni en teoretisk del i kompetensprovet? Om inte, skulle du vilja ha det? 

Vi har ej en teoretisk del men innan vi skjuter får vi berätta om olika delar på vårat vapen 

samt berätta om säkerhetsreglerna. 

Vi har inte en teoretisk del. Jag tror nog att det skulle vara bra och skulle kunna tänka mig att 

ha det. Det vore en trygghet för en själv att man kan lagstöd och sen att veta att kollegor 

också kan. Skjutkungörelsen, laga befogenhet och vapnets delar är vad jag skulle vilja ha med 

i så fall. 

Nej, ingen teoretisk del. Det borde finnas en lagstödsdel på det mest grundläggande för att 

visa hur mycket man kan. 

 

Fråga 13. Skilde sig kompetensprovet från skola till myndighet? Om ja, hade det någon 

betydelse? 

Här på myndigheten skjuter vi precision från 25 meter istället för på 20 meter. Hade ingen 

betydelse för min del, blev godkänd. 

Ja, på skolan var det 3 patroner på precision. Nu skjuter vi 5 skott även på precision. Det är 

tillåtet att totalt ha 3 missar, och ett skott helt utanför tavlan medför att man blir underkänd. 

Man har 3 försök på sig och misslyckas man får man göra om det några veckor senare. 

Skillnaden nu är att man inte markerar mellan varje moment utan kan då missa alla tre 

skott på precision och ändå bli godkänd.  

Ja, kompetensprovet sköts på kort bana, 7 meter precision på en liten rektangel. Nytt vapen, 

andra dagen på aspiranten. Om man inte hade några stora brister när man sköt provet så 

blev man godkänd, nästa gång vi ska göra om provet är inom ett år efter den avklarade 

aspirant tiden. Vi har även handskar och väst när vi skjuter, dt hade vi inte på skolan. 
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Fråga 14. Tog det lång tid att vänja sig vid att bära ett skarpt vapen? 

Det kändes lite ovant i början men jag tyckte att det kändes naturligt ganska snabbt. Kände 

också att när jag jobbade i större folkmassor var det viktigt att hålla koll på sitt vapen och 

jag höll alltid min högra hand på kolven på mitt tjänstevapen. 

Nej, trots att man inte har burit skarpa vapen på skolan har man ändå blivit mentalt 

förberedd på det. Jag tyckte att vapenutbildningen på skolan var bra och känner mig trygg 

med vapnet. Det blev inte en så stor grej/omställning. 

Har gjort det i lumpen ute bland folk innan. Vapnet sitter tight, brukar lägga handen vid 

sidan för att känna det då och då. Man känner det även på vikten då skillnaden är stor när 

vapnet inte finns i hölstret. Man kollar varandra när man är ute. Jag ser det som ett verktyg. 

När folk tittar på vapnet, då tänker man på att man har det. 

 

Fråga 15. Är du orolig för att det ska bli något fel på vapnet och du inte vet hur du ska 

åtgärda problemet? 

Nej, men jag kan känna att jag inte har haft någon vapenvård på mitt vapen och att det kan 

krångla därför. Mitt eget fel…. Skall åtgärda det eftersom jag fortfarande bär tjänstevapnet 

på mig när jag åker ut och håller förhör. 

Jag har aldrig tänkt så, är inte orolig över att det ska bli fel på vapnet. Tror dock inte att det 

sitter i ryggmärgen att hantera problemet om det skulle uppstå, då det händer alldeles för 

sällan. Det kanske vore bra om det hände då man övar- för att få sig en tankeställare. 

Det finns ett fel på mitt vapen, vid magbyte. Jag kan inte slå upp magasinet, måste trycka 

det försiktigt och sedan göra mantelrörelse, annars fastnar första kulan halvvägs, men jag 

vet hur jag ska åtgärda det. 

 

Fråga 16. Finns det några andra stressorer som gör att du känner osäkerhet? 

Nej 

Nja… Eller, mycket folk, barn i närheten eller att man befinner sig i en lägenhet och där det 

är trångt. Eller att man står olyckligt till eller att en kollega står emellan. 

Vapnet känns inte bra i min hand, alldeles för litet. Skulle vilja skjuta mer. 
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Fråga 17. Tycker du att man borde införa vapenövning på arbetstid? 

Här på vår myndighet har vi frihet att själv gå till skjutbanan om vi tycker att vi behöver det 

men det är inte alla som utnyttjar det. Jag tycker att det borde införas obligatorisk skjutning 

på arbetspassen så att även de äldre upprätthåller deras kunskap när det gäller skjutning och 

vapenhantering. 

Ja, det vore nog bra. Vi övade vid ett tillfälle men det var kanske bara inför 

kompetensprovet, så att det blir så 1 gång/år? Jag tycker att det är bra att folk kan träna. 

Man vet ju själv hur det är, om det inte är schemalagt går man inte dit. Det vore lagom med 

vapenträning t.ex. 1 gång/månad. Det kan kosta för myndigheten om man ska ha instruktör 

närvarande hela tiden. 

Ja, annars kommer folk att inte gå dit som inte har det intresset. 

 

18. Vad innebär det att vara trygg med sin vapenhantering och vad är vapenhantering för 

dig? 

Att jag känner att tjänstevapnet som jag bär skall passa för mig exempelvis storleksmässigt, 

att jag vet hur det fungerar( inbyggda spärrar) samt att jag vet vad jag skall göra med mitt 

tjänstevapen om det skulle krångla.  

Vapen hantering för mig är att jag  ALLTID följer de säkerhetsföreskrifter som finns och 

att jag alltid betraktar vapnet som laddat. Oerhört viktigt när man kommer ut i 

verkligheten…….Samtidigt kan jag känna att vapenhantering för mig kan vara att jag 

känner mig trygg i hanterandet av vapnet så att jag inte är rädd att använda det när det 

behövs. 

Att vara trygg i min vapenhantering innebär att jag känner till mitt vapen vad gäller 

handhavande och funktion. Jag vill någorlunda känna till hur mitt vapen är uppbyggt, vilka 

funktioner delarna har. Vad gäller handhavandet vill jag kunna känna mig säker med vapnet 

både för min egen skull och för andras skull. Jag vill inte känna en rädsla för att använda 

vapnet. Då tänker jag även på övningssituationer. Att vara trygg i min vapenhantering 

innebär för mig även att ha respekt för mitt vapen. Då menar jag att jag vet vilka 

konsekvenser det får om jag använder vapnet samt att jag vet under vilka situationer jag får 

använda det. 
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Att vara trygg med mitt vapen är att jag vet hur och att jag kan hantera det, att jag e snabb, 

träffar rätt, vet vart det sitter i hölstret, behöver inte ens titta när jag ska ta upp det. Hur jag 

bär vapnet vid höften, hur jag riktar, lyfter, håller och rör vapnet. 
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