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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Att en polisman använder sitt tjänstevapen och skjuter mot en person är lyckligtvis ganska 

ovanligt i Sverige. Därför är den mediala uppmärksamheten ofta stor när en polisskjutning 

väl inträffar. Polisiära dödsskjutningar är också ovanliga, men tyvärr förekommer det att 

personer dör av polisens kulor. Bara under de två senaste månaderna har tre personer dött 

i uppmärksammade skjutincidenter: en knivbeväpnad man i Uppsala1 och en i Malmö2 i 

maj och en man som öppnade eld mot polisen i Stockholm i juni3. 

Det finns tre legala grunder för en polisman att skjuta: den laga befogenheten, nödvärn och 

nöd. Av dessa stöder sig polismän oftast på nödvärn.4 Nödvärn är dock ingen polisiär 

rättighet utan en ansvarsfrihetsgrund som vem som helst kan stöda sig på. Polisen är en 

myndighet som åtnjuter ett högt förtroende hos allmänheten.5 Samtidigt har polisen i ett 

land som Sverige ett statligt våldsmonopol. För att förtroendet för polisen fortsättningsvis 

ska vara högt måste polisiärt agerande grundas på offentligrättsliga regler och tåla kritisk 

granskning.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är för det första att redogöra för regleringen av polisens 

skjutvapenanvändning, för det andra att kritiskt granska hur polismän använder sig av 

nödvärnsrätten i skjutsituationer. För det tredje är mitt syfte att föreslå en ny nödvärnsregel 

som är särskilt riktad till polismän. Skjutvapenanvändningen och nödvärnsrätten har en 

stark koppling, eftersom att skjuta är den mest ingripande nödvärnshandlingen en polisman 

kan begå och eftersom enskilda polismän oftast anger just nödvärn som legal grund för sin 

skjutvapenanvändning.  

                                                           
1 Dagens nyheters hemsida, Knivman sköts ihjäl av polis i Uppsala. 
2 Aftonbladets hemsida, Polis sköt man beväpnad med kniv. 
3 Aftonbladets hemsida, Man öppnade eld mot polis – sköts ihjäl. 
4 Se avsnitt 6.4. 
5 Brottsförebyggande rådet, Nationella trygghetsundersökningen 2015 s 126. 
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1.3 Metod 

I lejonparten av uppsatsen använder jag mig av rättsdogmatisk metod. Det innebär att jag 

genom tolkning av rättskällor som lagar, förarbeten, domstolspraxis och doktrin försöker 

klargöra vad som är gällande rätt avseende polisens skjutvapenanvändning och polismäns 

ställning i nödvärnssituationer. Denna metod används i kapitel 2-4 och 7. 

Jag använder dock även komparativ metod där jag jämför det svenska systemet med det 

finska. Detta gör jag framför allt för att visa exempel på hur de problem som jag anser 

finnas i den svenska regleringen går att lösa. De finska och svenska rättssystemen hör båda 

till den s.k. skandinaviska rättsfamiljen och de två länderna har även i övrigt mycket likheter. 

Därför är en jämförelse med just Finland meningsfull i detta sammanhang. Den 

komparativa metoden är framträdande i kapitel 5 men används även i viss mån i kapitel 8. 

I del II av uppsatsen frångår jag det rent juridiska och tar till statistik för att visa hur och i 

vilka situationer polismän använder sina skjutvapen i praktiken. Jag anser att det är viktigt 

att man inte behandlar det juridiska som något separat utan visar på hur rättsliga regler får 

sin tillämpning i praktiken. Det är också centralt för den argumentation jag för i uppsatsen 

att visa vilken legal grund polismän anger för sin skjutvapenanvändning i enskilda fall. 

När jag skriver om enskilda poliser använder jag termen polisman, eftersom polisen också kan 

syfta på polismyndigheten som helhet. Termen polisman kräver pronomenet han. I andra 

fall där en persons kön inte framgår använder jag dock uteslutande det könsneutrala 

pronomenet hen. Det är naturligt för mig, eftersom det i mitt modersmål finska inte görs 

skillnad mellan män och kvinnor i det här avseendet utan båda omfattas av pronomenet 

hän. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag behandlar inte de subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna putativt nödvärn, excess (BrB 

24:6), förmans befallning (BrB 24:8) eller straffrättsvillfarelse (BrB 24:9). De är visserligen 

intressanta ur ett straffrättsligt perspektiv, men eftersom huvudfokus här inte är på 

straffbarheten av en polismans gärning, blir en djupgående diskussion om dessa överflödig. 
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Nöd (BrB 24:4) får något mindre spaltutrymme än nödvärn (BrB 24:1). Det beror främst 

på att polismän sällan anger nöd som legal grund för sin skjutvapenanvändning. Det är 

också väldigt sällan som nöd kan ge rätt att skjuta verkanseld mot person. Jag ser inte heller 

samma problem med regleringen av nöd som finns med nödvärnsregleringen. Samtidigt vill 

jag inte helt låta bli att beröra nödregleringen, eftersom nöd trots allt är en av grunderna för 

polisens skjutvapenanvändning. 
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I Reglering av polisens rätt att skjuta 

2 Den enskildes rättigheter 

 

2.1 Inledning 

I en stat där medborgare inte har några rättigheter är det ointressant att diskutera lagligheten 

av polisingripanden. Om en person inte anses ha rätt till liv, är det fritt fram att skjuta ihjäl 

hen. Så är förstås inte fallet i Sverige. Enskilda medborgares rättigheter gentemot varandra 

och mot det allmänna är skyddade genom olika konventioner och lagar av varierande 

dignitet.  

I detta kapitel redogör jag dels för EKMR artikel 2 om rätten till liv, dels för RF:s olika 

principer för maktutövning och det skydd för kroppslig integritet som den garanterar 

medborgarna. 

 

2.2 Rätten till liv 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är svensk lag sedan 1995.6 Enligt 

RF 2:19 får inte lag eller föreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR. 

EKMR artikel 2 reglerar rätten till liv. Enligt artikeln ska envars rätt till liv skyddas genom 

lag. Ingen ska avsiktligen berövas livet förutom vid verkställande av dödstraff, om det är 

ett lagligt straff i landet.  

Europadomstolen har i flera domar slagit fast att EKMR artikel 2 innefattar en positiv 

skyldighet för stater att skydda sina medborgares liv. Med andra ord ska en stat inte bara avstå 

från att ta sina medborgares liv utan också vidta åtgärder för att skydda dessa. Det kan ske 

genom lagbestämmelser som skyddar liv och genom konkreta skyddsåtgärder men också 

genom att oklara dödsfall utreds på ett tillfredsställande sätt.7  

                                                           
6 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
7 Se bl.a. Osman v. UK, LCB v. UK och Yasa v. Turkey. Se även Danelius, 2012, s 57 ff. 
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I punkt 2 i artikeln räknas tre situationer upp där berövande av livet undantas från artikelns 

tillämpningsområde, om det är en följd av våld som var absolut nödvändigt för att 

a) försvara någon för olaglig våldsgärning, 

b) verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som är lagligen 

frihetsberövad att undkomma eller 

c) stävja upplopp eller uppror. 

Kravet på absolut nödvändighet i EKMR artikel 2.2 innebär att dödandet måste vara 

proportionerligt sett till våldsanvändningens syfte och den skada som man försöker 

förhindra genom användning av dödligt våld. Domstolen har gjort en proportionalitets-

bedömning i fallen McCann and others v. UK och Bubbins v. UK.  

I McCann-fallet hade tre misstänkta IRA-terrorister tagit sig in på Gibraltar. Brittiska 

myndigheter misstänkte att de hade för avsikt att spränga en bilbomb där. I en eldstrid blev 

alla tre skjutna till döds av brittiska soldater. Europadomstolen ansåg att soldaternas 

handlande i den akuta situationen hade varit proportionerligt, men riktade kritik mot 

myndigheterna. Enligt domstolen kunde skottlossningen ha undvikits om insatsen hade 

planerats bättre och förebyggande åtgärder vidtagits. 

I Bubbins v. UK hade en polisman skjutit ihjäl en person, F, efter en polisbelägring. F hotade 

polisen med ett vapen (som senare visade sig vara en replika) och reagerade inte när han 

beordrades att lägga ner vapnet. Domstolen ansåg att polismannen som sköt F hade haft 

anledning att tro att hans liv var i fara och att polisen hade planerat och organiserat insatsen 

på ett sätt som minimerade faran för F:s liv. Därför förelåg inget brott mot EKMR artikel 2.  

 

2.3 Regeringsformen 

Enligt RF 1:1 st. 3 ska den offentliga makten utövas under lagarna. Detta ger uttryck för 

legalitetsprincipen8, som ska beaktas i all maktutövning. Samma gäller likhetsprincipen i RF 

1:9, där det stadgas att organ som fullgör offentliga uppgifter ska beakta allas likhet inför 

lagen. Från RF 1:9 härleds också objektivitetsprincipen som polisen och alla andra som 

                                                           
8 Den offentligrättsliga legalitetsprincipen bör inte växlas med den straffrättsliga eller den skatterättsliga 
legalitetsprincipen. 
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utövar offentlig makt är bundna av. Enligt objektivitetsprincipen ska man i utövande av 

offentlig makt agera på ett sakligt och opartiskt sätt. 

Legalitetsprincipen är en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste principen för all 

svensk rättskipning och förvaltning. Principen kan sägas innefatta två punkter: 

Myndigheternas beslut måste alltid ha författningsstöd, och beslut som är betungande för 

medborgarna måste ha ett kvalificerat författningsstöd, helst lagstöd.9  När det gäller 

polisens verksamhet innebär legalitetsprincipen att polisens ingripanden måste ha 

författningsstöd. Ingripanden måste också ske på det sätt som lagen föreskriver: en 

polisman får inte i sin tillämpning av någon lagregel utvidga dess tillämpningsområde utöver 

vad som följer av förarbeten och lag.10  

Objektivitetsprincipen i RF 1:9 ställer två krav på förvaltningsorganen: saklighet och 

opartiskhet. En polisman får exempelvis inte i sin tjänsteutövning godtyckligt gynna eller 

missgynna någon – han får inte ta hänsyn till andra intressen än sådana som han är skyldig 

att tillvarata i sin tjänsteutövning. Objektivitetsprincipen är avsedd att förhindra att poliser 

och andra som utövar offentlig makt missbrukar den handlingsfrihet, det fria skönet, som de 

har i konkreta fall.11 

Principen om allas likhet inför lagen är allmänt formulerad. Den innebär att den som utövar 

offentlig makt inte får särbehandla någon om det inte finns lagstöd för särbehandlingen.12 

Myndigheter får inte låta sig styras av subjektiva faktorer hos den som är föremål för 

maktutövning.13 Vilka faktorer eller egenskaper som särbehandling inte får grundas på 

framgår inte ur lagtexten, men ledning kan hämtas från EKMR artikel 14 och 

diskrimineringslagen (2008:567). Enligt dessa är diskriminering på grund av bl.a. kön, 

sexuell läggning, etnisk tillhörighet, förmögenhet, hudfärg, politisk åskådning och språk 

förbjudet.  

Kapitel 2 RF innehåller den s.k. rättighetskatalogen. Skyddet för den kroppsliga integriteten 

framgår främst av 4-6 §§ i nämnda kapitel. 4 § förbjuder dödsstraff, 5 § kroppsstraff och 

                                                           
9 Sterzel 2012 s 73, Strömberg 2014 s 69. 
10 Norée 2000 s 67 f. 
11 Norée 2000 s 72. 
12 Norée 2000 s 71. 
13 Warnling-Nerep et al. 2015 s 57. 
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tortyr och 6 § förbjuder påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än de som nämns i 4 

och 5 §§.  

Av RF 2:20 kan utläsas att rättigheterna i 4 och 5 §§ är absoluta, dvs. att de endast får 

begränsas genom en grundlagsändring. Av samma bestämmelse framgår att skyddet mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp i 6 § är relativt, det får begränsas genom lag. Förutom lagstöd 

krävs att begränsningen sker för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle (RF 2:21). 
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3 Den polisiära regleringen 

 

3.1 Inledning 

Polisens verksamhet regleras främst i polislagen (1984:387), men även i polisförordningen 

(2014:1104) och polisens egna regler och föreskrifter. I detta kapitel lyfter jag fram de delar 

av regleringen som tar sikte på polisens våldsanvändning i allmänhet och polisens 

användning av skjutvapen i synnerhet. 

 

3.2 Behovs- och proportionalitetsprinciperna 

I PL 8 § stadgas de så kallade behovs- och proportionalitetsprinciperna. En polisman som 

ska verkställa en tjänsteuppgift ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 

åtgärdens syfte och övriga omständigheter (proportionalitetsprincipen). Måste han använda 

tvång, ska det ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att nå det avsedda 

resultatet (behovsprincipen). 

8 § är i polislagen placerad under en egen huvudrubrik, ”Allmänna principer för 

polisingripanden”. Med det har lagstiftaren velat betona att behovs- och 

proportionalitetsprinciperna har en generell betydelse för polisarbetet.14 

Det framgår av paragrafen att proportionalitetsprincipen ska tillämpas ”under iakttagande 

av vad som föreskrivs i lag eller annan författning”. Det innebär att om det finns en 

specialreglering angående vissa former av polisingripanden, är poliser tvungna att följa den 

även om de skulle anse det proportionerligt att handla på annat sätt. Dessutom har 

regeringen med detta tillägg velat markera att det inte kan anses proportionerligt att begå 

lagöverträdelser.15  

Proportionalitetsprincipen innebär vidare att medel och mål måste vägas mot det intresse 

som polisens åtgärder kränker. Polisens ingrepp får inte orsaka större intrång i motstående 

                                                           
14 Prop 1983/84:111 s 78. 
15 Prop 1983/84:111 s 79. 
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intressen än vad faran innebär för den allmänna ordningen och säkerheten, om polisen 

underlåter att ingripa.16  

Behovsprincipen i 8 § andra meningen kan sägas gå in i proportionalitetsprincipen. Den tar 

dock särskilt sikte på polisens våldsanvändning. En åtgärd är nödvändig endast om det 

eftersträvade syftet inte kan uppnås utan den. Våld ska inte användas om situationen kan 

lösas på ett annat sätt, till exempel genom tillsägelse. Ur detta har härletts den s.k. principen 

om minsta möjliga ingripande. En polisman som väljer mellan flera möjliga metoder i en 

situation, ska alltid välja det medel som innebär minsta möjliga intrång i den enskildes 

personliga integritet.17 

 

3.3 Den laga befogenheten att använda våld 

3.3.1 Allmänt 

Den centrala bestämmelsen när det gäller polisens befogenhet att använda våld är PL 10 §. 

Här regleras i vilka situationer en polisman har befogenhet att använda våld. Sådana 

situationer är sju till antalet, exempelvis när en polisman möts av våld eller hot om våld, när 

någon som ska frihetsberövas försöker undkomma, när det är fråga om att avvärja en 

straffbelagd handling eller när polismannen ska stoppa ett fordon. Våld får endast användas 

om andra medel är otillräckliga och när det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna. 

En grundläggande förutsättning för all våldsanvändning enligt 10 § är att våldet ingår som 

ett led i en tjänsteåtgärd som polisen har att fullgöra.18 Vilken tjänsteåtgärd som helst 

motiverar dock inte våldsanvändning och våldet måste utövas med återhållsamhet även då 

det är berättigat.19 Rent principiellt borde alla befogenhetssituationerna kunna ge en 

polisman rätt att skjuta, men i verkligheten är det knappast aktuellt i vissa av fallen.  

BrB 24:2 är också en laga befogenhetsbestämmelse, men till skillnad från PL 10 § p. 2 är 

den avsedd för situationer där någon som redan är frihetsberövad försöker rymma. 

                                                           
16 SOU 1979:6 s 294. 
17 SOU 1979:6 s 294. 
18 Prop 1996/97:175 s 19. 
19 Jareborg 1994 s 159. 
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Bestämmelsen gäller även andra än poliser, rimligtvis till exempel personal på 

kriminalvårdsanstalter m.m. 

Genom PL 10 § tillgodoses kravet på lagstöd för inskränkningar i de grundläggande fri- och 

rättigheterna i 2:20 RF.  

3.3.2 Befogenhetssituationerna 

1. Våld eller hot om våld. Den första befogenhetssituationen tar sikte på fall där en 

polisman möts av våld eller hot om våld när han ska genomföra en tjänsteåtgärd. Det finns 

inget krav på att tjänsteåtgärden ska vara av en viss sort, vilket innebär att våldsanvändning 

undantagsvis kan bli tillåtet även när uppdraget som genomförs är s.a.s. fredligt.20 

Vad innebär det då att polismannen ska mötas av våld? Enligt förarbetena är det fråga om 

motstånd med våld, som framställs som motsatsen till passivt motstånd, som exempelvis kan 

bestå av att den som ska omhändertas spjärnar emot.21 Norée verkar ha förstått uttalandet 

i förarbetena på ett annat sätt. Enligt henne behöver inte motståndet rikta sig mot person, 

utan även att någon just spjärnar emot innefattas av begreppet ”motstånd med våld”. Även 

Norée konstaterar dock att enbart passivt motstånd inte omfattas. Som exempel på passivt 

motstånd nämner hon att någon vägrar flytta på sig eller lägger sig ned på marken. Det 

verkar som att Norée ger begreppet ”passivt motstånd” en annan innebörd än den som ges 

i förarbetena.22 

I dåvarande Rikspolisstyrelsens polislagskommentar definieras våld mot person vidsträckt. 

Det är inte bara fråga om handlingar som är straffbara som våldsbrott. Även att rycka i, 

knuffa eller hålla fast någon annan utgör våld.23 

Det fallet att en polisman angrips med våld nämns inte i lagtexten. Enligt förarbetena är detta 

en tydlig gränsdragning från lagstiftarens sida, eftersom en polisman som angrips med våld 

har som alla andra rätt att handla i nödvärn.24 Tidigare reglerades de situationer som nu 

omfattas av PL 10 § i BrB 24:2, där både ordet ”möts” och ordet ”angrips” fanns med. 

Polisrättsutredningen föreslog att punkten ett skulle utvidgas så att en polisman hade en 

                                                           
20 Prop 1983/84:111 s 94. 
21 Prop 1983/84:111 s 94. 
22 Norée 2000 s 145. 
23 Rikspolisstyrelsens polislagskommentar 1999 s 33. 
24 Prop 1983/84:111 s 94. 
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uttrycklig rätt att använda våld även när han angrips med våld.25 Regeringen avvisade dock 

förslaget med stöd av resonemanget i förarbetena till PL.26 Norée anser att ”möts” är ett 

vidare begrepp än ”angrips”, och att även angrepp därför omfattas av punkten ett. Hon 

menar att motstånd genom våld, som nämns i förarbetena till 10 §, är ett typexempel på 

angrepp.27 

2. Frihetsberövanden. Andra punkten i 10 § ger en polisman rätt att använda våld när 

”någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker 

undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant 

frihetsberövande”. Häktning regleras i RB 24:1-3 §§ och anhållande i 6 § i samma kapitel. 

Det finns ett flertal regler som ger en polisman rätt att ”annars med laga stöd” frihetsberöva 

någon, till exempel gripande enligt RB 24:7 eller tillfälligt omhändertagande enligt PL 12-

18 §§. 

För att våld ska få användas förutsätts att den som ska frihetsberövas försöker undkomma 

eller att polismannen som ska verkställa frihetsberövandet möts av motstånd. ”Motstånd” 

har här en bredare betydelse, även passivt motstånd kan ge en polisman rätt att använda 

våld. Det behöver inte heller vara den person som ska frihetsberövas som gör motstånd 

utan befogenheten att använda våld gäller också när en tredje person hindrar 

frihetsberövandet.28 

3. Avvärja en straffbelagd handling m.m. I tredje punkten regleras befogenheten att 

använda våld när ”det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, 

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön”. Bestämmelsen tar alltså 

sikte på situationer av nödvärns- och nödkaraktär. Det ska vara fråga om en pågående eller 

överhängande gärning eller fara.29 

Här krävs inte att polismannen möts av motstånd. Det motiveras med att det är en 

tjänsteplikt för polisen att avstyra mycket allvarliga brottsliga handlingar. I förarbetena 

betonas ändå att det bör vara uteslutet att ingripa med våld, om den person som ingripandet 

                                                           
25 SOU 1993:60 s 218. 
26 Prop 1996/97:175 s 71 f. 
27 Norée 2000 s 145. 
28 Prop 1983/84:111 s 94. 
29 Prop 1983/84:111 s 94. 
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riktas mot inte gör motstånd. Dessutom påminns om vad som gäller vid nödsituationer: 

fysiskt våld borde sällan bli aktuellt om faran inte riktar sig mot person.30 

4. Tvångsåtgärder. Fjärde befogenhetssituationen tar sikte på fall där en polisman har att 

verkställa vissa tvångsåtgärder. Det kan vara fråga om att med laga stöd avvisa eller avlägsna 

någon, att verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 

liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan 

husrannsakan som avses i RB. 

Med ”annan liknande åtgärd” i samband med kroppsbesiktning avses sådana åtgärder som 

nämns i RB 23:14, exempelvis tagande av fotografi och fingeravtryck. 31 Det följer av 10 § 

2 st. att våld mot person endast får användas om polismannen möts av motstånd. 

5. Stoppande av fordon m.m. Den femte punkten, som tillkom 199832, anger att en 

polisman får använda våld om han ”med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat 

transportmedel eller ska kontrollera ett fordon eller ett fordons last”. Polisen har även 

tidigare ansetts ha rätt att använda våld för att stoppa ett fordon. Det har ansetts följa av 

polisens rätt att på annat sätt ingripa mot någon som färdas i ett fordon, antingen för att 

gripa denne eller med stöd av bestämmelserna om körkortskontroll i körkortslagen.33 

När PL uppdaterades 1998 ansågs det problematiskt att rätten att stoppa ett fordon 

härleddes genom tolkning ur helt andra bestämmelser. Stoppande av fordon medför en 

inskränkning av rörelsefriheten för alla som färdas i fordonet. Dessutom är stoppande av 

fordon med hjälp av till exempel spikmatta eller hinder förenat med stora risker för person- 

och egendomsskador. Därför ansågs det viktigt att lagstadga rätten för en polisman att med 

våld stanna ett fordon.34 

6. Vissa andra tvångsåtgärder. Vidare får en polisman enligt sjätte punkten i 10 § använda 

våld ”om polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, 

tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning 

med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är 

                                                           
30 Prop 1983/84:111 s 95. 
31 Prop 1983/84:111 s 95. 
32 SFS 1998:27. 
33 Prop 1996/97:175 s 59. 
34 Prop 1996/97:175 s 59. 
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föreskrivet därom”. Det är alltså fråga om vissa andra tvångsåtgärder än de som finns i 

punkt 4. 

På samma sätt som punkt 4 är även punkt 6 begränsad i sin räckvidd genom andra stycket 

i 10 §. En förutsättning för att en polisman ska få använda våld är att han eller den han 

biträder möts av motstånd vid genomförandet av tjänsteåtgärden. Motståndet behöver 

således inte nödvändigtvis vara riktat mot polismannen för att han ska ha befogenhet att 

använda våld. 

7. Undantagsfall. Slutligen anges i 10 § att en polisman även får använda våld ”om 

åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller 

säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld”. 

Enligt förarbetena är denna punkt avsedd för klara undantagsfall, vilket understryks med 

att våldet måste vara oundgängligen nödvändigt och med att det ska vara uppenbart att åtgärden 

inte går att genomföra utan våld.35   

Uttrycket ”allmän ordning och säkerhet” täcker i princip all polisverksamhet. Endast den 

rent hjälpande verksamheten och handräckning eller annan specialreglerad verksamhet 

undantas.36 

Varken punkten sju eller någon annan av punkterna ger polisen rätt att ingripa i någon 

annan grundlagsskyddad rättighet än skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Således ger 

den exempelvis inte befogenhet att göra en husrannsakan.37 

3.3.3 Försvarslighetsbedömningen 

En polisman har laga befogenhet att använda våld i en befogenhetssituation endast om 

andra medel är otillräckliga för att genomföra tjänsteåtgärden och om det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt att använda våld. Gränsen för den laga befogenheten sträcker 

sig endast så långt som behovs- och proportionalitetsprinciperna medger.38 Försvarlighets-

bedömningen är densamma för laga befogenhet enligt både PL 10 § och BrB 24:2. 

                                                           
35 Prop 1983/84:111 s 96. 
36 Prop 1983/84:111 s 96. 
37 Prop 1983/84:111 s 96. 
38 Norée 2000 s 199 f. 
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Det har inte i lagtext specificerats vad som ska ingå i försvarlighetsbedömningen när det är 

fråga om laga befogenhet. Norée har gjort en rättsfallsanalys och anser sig ha urskilt tre 

omständigheter som ska beaktas: 1) det våld/hot om våld som möter polismannen, 2) 

tjänsteåtgärdens vikt och 3) omständigheterna i övrigt.39  

Norée menar att tjänsteåtgärdens vikt är den viktigaste av dessa omständigheter, inte det 

våld eller hot om våld som möter polismannen. Hon förklarar detta med att när en polisman 

utsätts för våld eller hot om våld kan det bli fråga om nödvärn, vilket ger polismannen 

möjlighet att använda våld som inte är uppenbart oförsvarligt.40  

Kravet på försvarlighet innebär att en avvägning mellan graden av våld och tjänsteåtgärdens 

vikt måste göras. Våldet får inte stå i missförhållande till tjänsteåtgärdens betydelse.41 Här 

är det också läge att påminna om Jareborgs konstaterande: ”Vilken tjänsteuppgift som helst 

kan inte få motivera våldsanvändning”.42 Det följer dessutom av proportionalitetsprincipen 

att våld inte alls ska tillgripas om andra åtgärder är tillräckliga. I förarbeten exemplifieras 

detta med att om det är tillräckligt att fösa undan någon som hindrar polisen från att göra 

en husrannsakan är det otillåtet att utdela slag mot personen.43 

Olika befogenhetssituationer kan också berättiga olika grader av våld. Till exempel kan våld 

mot person sällan vara försvarligt i fall som avses i PL 10 § 1 st. p. 3 om den som ingripandet 

riktas mot inte gör motstånd.44 

Försvarlighetsbedömningen kräver en bedömning av alla relevanta omständigheter i det 

enskilda fallet. Medan det i vissa fall kan vara oförsvarligt att alls använda våld, kan det i 

andra fall vara försvarligt att till och med använda skjutvapen. Sist och slutligen är det oftast 

den enskilda polismannen som har att bedöma hur mycket våld han har befogenhet att 

använda.45 JO har uttalat att på grund av den svåra avvägningen måste vissa marginaler för 

felbedömningar av polismän vara acceptabla. Enligt JO ska polisen inte kritiseras för att ha 

                                                           
39 Norée 2000 s 200. Norée anger inte vilka rättsfall hon baserar sin analys på. 
40 Norée 2000 s 200. 
41 Norée 2000 s 206. 
42 Jareborg 1985 s 75. 
43 Prop 1983/84:111 s 93. 
44 Jareborg 1985 s 76. 
45 Norée 2000 s 207. 
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använt alltför kraftigt våld om våldet inte först har satts ”i relation till alla de faktorer som 

varit för handen vid ingripandet och då påverkat polisens handlande”.46 

 

3.4 Skjutkungörelsen 

Kungörelsen om polisens användning av skjutvapen kan ses som en 

verkställighetsföreskrift till 10 § PL.47 Med sina 11 paragrafer är kungörelsen relativt kort, 

men täcker ändå de fall där det kan vara aktuellt för en polisman att använda sitt 

tjänstevapen. 

De tre första paragraferna i kungörelsen reglerar sådan skjutvapenanvändning som 

undersöks här. Enligt 1 § får en polisman när rätt till nödvärn föreligger enligt BrB 24:1 

använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot sig själv eller annan men också för att 

avvärja hot som innebär trängande fara för sådant våld. Jag finner regeln tämligen underlig. 

Den är en sorts omskrivning av nödvärnsrätten, som dessutom begränsar den. Nödvärns-

bestämmelsen i BrB ställer inga krav på att man ska skydda sig mot ”svårare våld”, endast 

att våldet som används för att avvärja ett angrepp inte får vara uppenbart oförsvarligt. 

Brottsbalkens regler går före skjutkungörelsen, vilket gör 1 § skjutkungörelsen både obsolet 

och förvirrande. Norée ställer en befogad fråga: Varför finns det en regel om nödvärnsrätt 

i skjutkungörelsen över huvud taget?48  

Skjutkungörelsen 2 och 3 §§ reglerar polisens rätt att skjuta i fall av laga befogenhet. Enligt 

2 § har en polisman rätt att skjuta i fall av laga befogenhet när ett omedelbart ingripande är 

nödvändigt 1) för att gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för en rad särskilt angivna 

brott, 2) för att hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om hen 

har gripits för något av brotten i punkt 1, eller 3) för att omhänderta någon som på grund 

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

är farlig för annans liv eller hälsa. 

Brotten som räknas upp i punkt 1 innefattar bland annat mord, dråp och grov misshandel 

samt nästan 30 andra brott och försök eller straffbar förberedelse till dessa. Alla brott som 

                                                           
46 JO 1974 s 48. 
47 Prop 1996/97:175 s 19. 
48 Norée 2004 s 44. 
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kan tänkas ge upphov till vapenanvändning vid gripande finns dock inte med i listan; till 

exempel saknas grov stöld, fastän rån finns med. Terroristbrott är ytterligare ett exempel 

på brott som inte finns med på listan. 

Norée påstår i Nordisk skjutvapenrapport något mystiskt att skjutkungörelsen ger en 

polisman rätt att skjuta i ”tre kvalificerade fall av laga befogenhet”.49 Jag har svårt att förstå 

vad hon menar med det. Det är antagligen fråga om en olycklig formulering – Norée kan 

knappast anse att skjutkungörelsen skulle reglera hur 10 § PL ska tillämpas. Lag går före 

kungörelse. Det kan ligga inom den laga befogenhets gränser att använda skjutvapen i alla 

sju befogenhetssituationer som listas i PL 10 §, så länge andra medel är otillräckliga och det 

är försvarligt, även om det i vissa situationer är högst osannolikt att skjutvapenanvändning 

skulle vara befogat. 

3 § i skjutkungörelsen har ändrats så sent som den 1 april 2016. Enligt den nya lydelsen får 

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i fall som avses i 10 § PL och 24:2 BrB men inte 

nämns i 2 § medge en polisman att använda skjutvapen för att genomföra en tjänsteåtgärd, 

om det är absolut nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. I den tidigare versionen tilläts 

detta i fall som avsågs i nämnda paragrafer i PL och BrB eller i 2 §.  

De övriga paragraferna i skjutkungörelsen innehåller allmänna förfaranderegler för polisens 

skjutvapenanvändning. Bland annat framgår att polisens huvudsakliga tjänstevapen är en 

pistol och annat vapen får användas endast i undantagsfall (4 §) och att en polisman om 

möjligt ska både ge en tydlig varning genom tillrop och avlossa ett varningsskott innan han 

skjuter mot person (7 §). 

Annika Norée är oerhört kritisk mot skjutkungörelsen. Enligt henne är reglerna i 

skjutkungörelsen svårlästa och ogenomtänkta. Hon kritiserar bland annat de bristfälliga 

definitionerna av annan anledning i 2 § p. 3, av att ett ”omedelbart ingripande är nödvändigt” i 2 § 

1 st. och av andra fall i 3 § (som hade en annan lydelse vid tiden för Norées kritik, men är 

lika otydlig i detta avseende än i dag).50  

                                                           
49 Norée i Nordisk skjutvapenrapport s 115. 
50 Norée 2004 s 46 ff. 
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Norée tar också upp de möjliga konflikter mellan olika regleringar som kan följa av 

tillämpningen av skjutkungörelsen. Om en polisman till exempel har använt sitt 

tjänstevapen i enlighet med polislagens eller brottsbalkens regler men i strid med 

skjutkungörelsen får det ingen praktisk konsekvens, eftersom det som står i PL och BrB 

går före kungörelsens föreskrifter. I en motsatt situation, där en polisman använder sitt 

skjutvapen i enlighet med skjutkungörelsen men på ett sätt som strider mot lagreglerna, blir 

bedömningen mer komplicerad. Bland annat av dessa skäl anser Norée att skjutkungörelsen 

borde placeras i papperskorgen.51 

3.5 FAP 104-2 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. eller FAP 

104-2 är en särskild föreskrift som är utgiven av Rikspolisstyrelsen (sedan 1 januari 2015 

Polismyndigheten) och senast ändrad i mars 2012. Både skjutkungörelsen och FAP 104-2 

har tillkommit för att säkerställa att de mest ingripande av polisens hjälpmedel ska användas 

med mycket stor återhållsamhet.52   

Föreskriften innehåller bestämmelser av praktisk natur. Den reglerar tilldelning av 

skjutvapen till polismän, hur vapnen ska hanteras, användningen av förstärkningsvapen och 

rapportering av vapenanvändning. 

I 1 § erinras om att polisens rätt att använda våld regleras i PL 10 § och om behovs- och 

proportionalitetsprinciperna i PL 8 §. I 3 § konstateras att bestämmelser om rätten för en 

polisman att använda skjutvapen finns i skjutkungörelsen. Angående tilldelningen av 

skjutvapen kan 9 § lyftas fram. Enligt den får ett skjutvapen endast tilldelas en polisman 

som inom 12 månader har blivit godkänd i ett årligt kompetensprov (27 §) och är i behov 

av skjutvapen i sin tjänsteutövning. Det ska finnas en förteckning över de poliser som har 

tilldelats tjänstevapen (10 §). 

I 14 -18 §§ ges detaljerade instruktioner om hur en polisman ska använda sitt tjänstevapen. 

Bland annat ska pistolen bäras i sitt hölster och hanen på den får inte vara spänd. Pistolen 

får bäras i handen endast när situationen kräver höjd beredskap. Avtryckarfingret får läggas 

på avtryckaren och hanen hållas spänd först när polismannen bedömer att skottlossning är 

                                                           
51 Norée i Nordisk skjutvapenrapport s 114 f. 
52 Berggren & Munck 2013 s 84. 
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omedelbart förestående. På samma sätt som i skjutkungörelsen upprepas här också hur en 

polisman ska bete sig i en skjutsituation: Han ska först tillkännage att han är polis och ämnar 

skjuta och sedan skjuta varningsskott i ofarlig riktning. Först efter det får verkanseld skjutas. 

Detta förfarande ska dock tillämpas endast när det är möjligt med hänsyn till 

omständigheterna. 
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4 Straffrättsliga ansvarsfrihetsgrunder 

 

4.1 Inledning 

Ibland kan gärningar som vanligtvis är att anse som brottsliga ändå vara rättfärdigade på 

grund av en undantagsregel. Sådana regler finns bl.a. i BrB 24 kap. I det följande redogör 

jag för de rättfärdigande omständigheter som är mest relevanta för polisens 

våldsanvändning, nämligen nödvärn och nöd. Nödvärn är den vanligaste grunden för 

polisens skjutvapenanvändning och därför lägger jag huvudfokus i redovisningen vid 

nödvärnsrätten. 

 

4.2 Nödvärn 

4.2.1 Allmänt 

Nödvärnsrätten som regleras i BrB 24:1 skiljer sig från den laga befogenheten att använda 

våld framför allt i att den inte är exklusiv för poliser, utan en ansvarsfrihetsgrund som gäller 

alla. En nödvärnshandling utgör brott endast om det med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 

Nödvärnsrätt föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom 

återtas på bar gärning,  

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller 

fartyg, eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

Förutsättningarna för ansvarsfrihet vad gäller nödvärn kan således delas upp i två led: Det 

ska föreligga en nödvärnssituation och gärningen ska inte vara uppenbart oförsvarlig. 
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Det finns en hänvisning till BrB 24 kap. i PL 10 § st. 3. Det är lagstödet för polismäns rätt 

att åberopa nödvärn och nöd. Hänvisningen är egentligen överflödig, eftersom det i 

förarbeten har ansetts självklart att polismän har nödvärnsrätt som alla andra.53 

4.2.2 Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp 

Den första nödvärnssituationen avser påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på 

person/egendom. Att det är tillräckligt att ett angrepp är överhängande gör att det inte finns 

anledning att behöva bestämma exakt när ett angrepp påbörjats. Ett avslutat angrepp 

rättfärdigar däremot inte en nödvärnshandling – en hämndaktion är aldrig en nödvärns-

handling.54 

Det är inte helt lätt att avgöra när ett angrepp är överhängande. Boucht definierar det som 

att det finns hög sannolikhet för att ett angrepp kommer att inledas, och att det sannolika 

angreppet ligger nära i tiden.55 I förarbetena har rekvisitet överhängande ansetts innebära 

att ett angrepp inte behöver vara omedelbart förestående. Som exempel ges att en 

fartygsbefälhavare får vetskap om att besättningen avser att döda hen när fartyget kommer 

till en viss plats. Då kan det till och med vara bättre att begå nödvärnshandlingen redan 

innan fartyget kommer till platsen, eftersom ett tidigt ingripande då kan ha samma resultat 

som endast skulle uppnås med ett kraftigare ingripande senare.56 

Med det ovanstående sagt är det viktigt att påpeka att s.k. preventivt nödvärn (en handling 

som begås för att undvika ett förmodat eller väntat men ändå osäkert angrepp) inte är tillåtet 

i Sverige. I avvägningen mellan den enskildes intresse att försvara sig och intresset att 

minska våldsanvändningen i samhället har det ansetts olämpligt att tillåta sådana 

gärningar.57 

För att ett angrepp ska vara brottsligt krävs att alla brottsförutsättningar (otillåten gärning, 

rättsstridighet och skuld) är uppfyllda.58 Även oaktsamhetsbrott kan vara att anses som 

angrepp. Samma gäller underlåtenhet, till exempel att inte hindra sin hund att attackera en 

                                                           
53 Se t.ex. prop 1983/84:111 s 93 och prop 1996/97:175 s 76. 
54 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 211 f. 
55 Boucht 2011 s 302. 
56 SOU 1953:14 s 395, Boucht 2011 s 303. 
57 SOU 1988:7 s 73, Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 212, Boucht 2011 s 302, Norée 2000 s 222. 
58 Jag går inte in i straffrätten här. För en grundlig genomgång av förutsättningarna se Asp, Ulväng & Jareborg 
2013. 
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person.59 Om angriparen saknar uppsåt eller oaktsamhet, kan inte angreppet vara brottsligt. 

Då kan bestämmelserna om nöd, som behandlas nedan, aktualiseras. 

4.2.3 Någon hindrar att egendom återtas på bar gärning 

Rätt till nödvärn föreligger vidare mot någon som med våld eller hot om våld eller på annat 

sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning. Med bar gärning förstås att återtagandet 

måste ske direkt på brottsplatsen eller när gärningsmannen förföljs från platsen.60  

Återtagandet i sig måste vara lagenligt för att nödvärnsrätt enligt BrB 24:1 2 st. p. 2 ska 

kunna vara aktuellt. Till exempel kan det vara fråga om laga självtäkt enligt 14 § lagen om 

införande av brottsbalken.61  

4.2.4 Olovligt intrång och vägran att lämna annans bostad 

Nödvärnsrätt föreligger när någon olovligen intränger eller försöker tränga in i rum, hus, 

gård eller fartyg. Om inträngandet utgör ett hemfridsbrott enligt BrB 4:6 (när någon 

intränger där annan har sin bostad), föreligger alltid en nödvärnssituation. Om det däremot 

är fråga om olaga intrång krävs det att intrånget avser något av de utrymmen som räknas 

upp i BrB 24:1 2 st. p. 3.62 

Slutligen föreligger nödvärnsrätt när någon vägrar att vid tillsägelse lämna annans bostad. 

Personen i fråga kan ha tillrätt bostaden helt lovligt men vägrar att lämna den på begäran. 

Det ska vara fråga om annans bostad. Således finns ingen nödvärnsrätt mot en hyresgäst 

som vägrar flytta ut från bostaden när hyrestiden gått ut. Samma borde gälla i situationer 

där en person vill ”kasta ut” sin partner från parets gemensamma bostad.63  

4.2.5 Försvarlighetsbedömningen 

Nödvärnsrätten är relativ: En nödvärnsgärning är brottslig endast om den med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är 

uppenbart oförsvarlig. Det måste vara fråga om en försvarsåtgärd som riktar sig mot 

angriparen eller något hens intresse. Skulle gärningen rikta sig mot tredje mans intresse är 

den i stället att bedöma enligt bestämmelserna om nöd. Det finns däremot inget krav på att 

                                                           
59 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 211 ff. 
60 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 213 f. 
61 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 214. 
62 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 214 f. 
63 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 215. 
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det är den angripne som utför nödvärnsgärningen, även nödvärnshjälp (där tredje man 

använder våld för att skydda någon från ett angrepp) är tillåtet.64  

Med angreppets beskaffenhet avses till exempel angriparens fysiska och psykiska 

egenskaper, om angreppet kommer plötsligt eller oväntat och under vilka omständigheter 

angreppet sker (t.ex. att det är mörkt eller att platsen är enslig).65 Även den angripnes 

egenskaper spelar roll. Det kan tänkas ingå i en fysiskt svag persons nödvärnsrätt att 

använda ett tillhygge för att avvärja ett angrepp, även om det i andra fall hade varit 

uppenbart oförsvarligt.66 Det motsatta gäller när den angripna besitter väldiga fysiska 

krafter eller exempelvis har svart bälte i en kampsport.67 Enligt Asp et al. kan större krav 

på återhållsamhet ställas ”på en person som på grund av sin utbildning har särskilda 

förutsättningar att hantera en våldssituation”.68 Denna diskussion återupptas nedan. 

Även det angripnas betydelse är en faktor i försvarlighetsbedömningen. Ju viktigare intresse 

som angrips, desto mer våld får användas för att avvärja angreppet. Mer våld får användas 

till skydd för liv och hälsa än för att skydda egendom.69 Av det följer att livsfarligt våld 

aldrig får användas mot någon som angriper egendom.70 

Förutom de två föregående faktorerna konstaterar lagtexten också att omständigheterna i 

övrigt kan påverka en nödvärnshandlings försvarlighet. Det innebär att en 

helhetsbedömning ska göras och att andra omständigheter än de som uttryckligen nämns i 

lagtexten kan ha relevans för bedömningen. Till exempel kan det i vissa situationer vara 

bättre fly än illa fäkta: istället för att tillgripa våld kan den angripne flytta sig åt sidan eller 

ropa på hjälp. På samma sätt ska de risker som nödvärnsgärningen medför beaktas. Denna 

bedömning blir mest aktuell i fall där den angripne använder ett livsfarligt vapen för att 

skydda sig.71 

 

                                                           
64 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 215 f. 
65 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 217. 
66 Prop 1993/94:130 s 32. 
67 Boucht 2011 s 328. 
68 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 217. Ursprungligen Jareborg 2001 s 261. 
69 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 217. 
70 Westerlund 2009 s 32. 
71 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 218. 



31 
 

4.3 Nöd 

4.3.1 Allmänt om nödsituationerna 

I BrB 24:4 befrias handlingar som begås i nöd från ansvar, om handlingen med hänsyn till 

farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt inte är 

oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av 

rättsordningen skyddat intresse. 

En viktig skillnad mellan nödvärn och nöd är att en nödsituation inte behöver ha 

uppkommit genom mänskligt handlande eller brottslig gärning. Nöd kan föreligga till 

exempel när ett djur angriper en människa. Faran behöver inte heller vara ”påbörjad” eller 

överhängande som i fallet med nödvärn utan det räcker att den är nära förestående.72 

En nödgärning kan vara vilken typ av straffbelagd gärning som helst. Det är också möjligt 

att underlåta att göra något på grund av nöd. Nödhjälp är tillåtet på samma sätt som 

nödvärnshjälp.73 

I nödsituationer krävs inte som i nödvärnssituationer att det är fråga om ett påbörjat eller 

överhängande angrepp. Ofta är det inte ens fråga om något angrepp. Däremot föreligger 

nöd endast om faran är nära förestående. Det kan innebära att nödrätt kan inträda tidigare 

än nödvärnsrätt.74  

4.3.2 Försvarlighetsbedömningen 

Den grundläggande skillnaden mellan nödvärn och nöd är försvarlighetsbedömningen. En 

person som gör något i nödvärn går fri från ansvar om hens gärning inte har varit uppenbart 

oförsvarlig. En nödgärning får i sin tur inte vara oförsvarlig. 

I försvarlighetsbedömningen ska beaktas farans beskaffenhet, den skada som åsamkas 

annan och övriga omständigheter. Med farans beskaffenhet avses vilken typ av intresse som 

hotas (liv och hälsa, egendom osv.) och hur akut faran är. Det vägs mot den skada som 

åsamkas annan, d.v.s. det intresseintrång som nödgärningen innebär.75 

                                                           
72 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 221 f. 
73 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 222 f. 
74 NJA II 1962 s 357, Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 221 f. 
75 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 223. 



32 
 

Det intresse som skyddas med nödgärningen ska vara betydligt viktigare än det som offras. 

I princip hur värdefull egendom som helst får offras för att rädda annans liv, men om det 

endast är en lindrig kroppsskada som undanröjs är det inte lika klart. När egendom skyddas 

genom att offra annan egendom, måste den sistnämnda ha mycket lägre värde. Det är aldrig 

tillåtet att på grund av nöd offra annans liv. Även här skiljer sig alltså nöd från nödvärn.76 

Att våldet i en nödsituation inte får vara oförsvarligt innebär att behovs- och 

proportionalitetsprinciperna ska beaktas. Eftersom även annars otillåtna gärningar kan vara 

tillåtna i en nödsituation, kan dock nödrättens gräns anses gå något utöver vad behovs- och 

proportionalitetsprinciperna tillåter.77 

Som jag kommer att redogöra för nedan förekommer det att polismän anger nöd som legal 

grund för skjutvapenanvändning, även om det händer väldigt sällan. Enligt Norée kan det 

vara fallet till exempel när en polisman ska avvärja ett angrepp från ett djur.78 Ett annat 

tänkbart, om dock lite långsökt, exempel är att en polisman ska hindra någon från att begå 

självmord genom att skjuta personen i benet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 224 f. 
77 Norée 2000 s 242. 
78 Norée 2004 s 44. 
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5 Den finska regleringen av polisens rätt att skjuta 

 

5.1 Inledning 

De två nordiska länderna Sverige och Finland har mycket liknande samhällssystem. Därför 

anser jag det vara meningsfullt att jämföra den svenska regleringen av polisens rätt att skjuta 

med regleringen av frågan i Finland. Eftersom länderna i övrigt är så lika är det intressant 

att se vad det finns för skillnader på just det här området och varför. 

 

5.2 Den finska regleringen av polisens skjutvapenbruk 

Fram till 1995 reglerades den finska polisens maktmedelsanvändning i strafflagen (SL). År 

1995 tillkom polislagen som därefter har utgjort den viktigaste rättskällan vad polisens 

maktmedelsanvändning beträffar. Som det framgår nedan äger SL dock fortfarande 

tillämpning i många situationer. En ny polislag (PolisL) trädde i kraft år 2014. 

I SL 4:6 st. 1 stadgas att rätten att använda maktmedel för utförande av tjänsteuppdrag ska 

föreskrivas genom lag. I PolisL uppfylls detta genom 2:17. I paragrafen stadgas att en 

polisman i sin tjänsteutövning får ”använda maktmedel som behövs och kan anses 

försvarliga för att bryta motstånd, avlägsna en person från en plats, gripa en person, hindra 

att en frihetsberövad flyr, avlägsna ett hinder eller förhindra ett överhängande brott eller 

någon annan farlig gärning eller händelse”. Försvarligheten ska bedömas utifrån hur viktigt 

och brådskande uppdraget är, motståndets farlighet, vilka resurser finns tillgängliga samt 

övriga omständigheter. 

Det finns dessutom en specifik bestämmelse om skjutvapen i PolisL 2:19. Enligt den får 

skjutvapen enbart användas för att stoppa en persons verksamhet som orsakar direkt och 

allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa och när det inte går att stoppa verksamheten på ett 

lindrigare sätt. Med användning av skjutvapen avses enligt st. 2 varning för användning av 

skjutvapen, hot om användning av skjutvapen och avlossande av skott. Att enbart ta fram 

och osäkra ett skjutvapen betraktas inte som användning. Vid första anblick kan det verka 

som om varning och hot är samma sak, men enligt förarbeten till PolisL avses med hot om 

användning av skjutvapen ”riktande av skjutvapen så att det är fara för att den som vapnet 
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riktas mot, med hänsyn till allmän livserfarenhet, kan bli föremål för användning av de allra 

kraftigaste maktmedelsredskap”.79 Varning i sin tur innebär enligt PolisL 2:18 att en person 

som är föremål för tjänsteuppdrag ska varnas för risken att bli utsatt för maktmedel, 

såtillvida det är möjligt och ändamålsenligt att varna denne. 

I 2:17 2 st. hänvisas till nödvärnsbestämmelsen i SL 4:4 och konstateras att en polisman 

dessutom har rätt till nödvärn, men att han i sådana fall handlar under tjänsteansvar. När 

försvarligheten av nödvärnsgärningen bedöms ska de krav beaktas som kan ställas på en 

polisman med beaktande av hans utbildning och erfarenhet. Dessutom ska de allmänna 

krav som framställs i SL 4:4 beaktas, nämligen att vid bedömningen ska hänsyn tas till 

angreppets art och styrka, försvararens och angriparens person samt övriga omständig-

heter.80 

 

5.3 Motiveringar till den finska regleringen 

Andra stycket i PolisL 2:17 tillkom när polislagen reformerades år 2014. Enligt förarbetena 

innebär ändringen att en polisman inte längre bedöms som en civilperson i en 

nödvärnssituation. Denna reform betonar det allmännas ansvar i situationer där polisen 

handlar i nödvärn. Även rättsskyddet för skadelidande blir bättre, eftersom statens 

skadeståndsansvar förtydligas.81 

Ett av ändamålen med ändringen i PolisL 2:17 var också att tydliggöra rättsläget. Tidigare 

framgick det enbart av förarbetena till polislagen att poliser har rätt till nödvärn. Enligt 

propositionen till nya PolisL kan det inte anses tillfredsställande, utan förhållandet måste 

framgå av lagtexten. Med att det uttryckligen stadgas i bestämmelsen att en polisman även 

i en nödvärnssituation handlar under tjänsteansvar har man avsett att klargöra rättsläget på 

denna punkt – i rättspraxis från tiden innan lagändringen har polismän inte ansetts handla 

under tjänsteansvar när de utövat sin nödvärnsrätt.82 

                                                           
79 RP 224/2010 rd s 89. 
80 RP 224/2010 rd s 87. 
81 RP 224/2010 rd s 87. 
82 RP 224/2010 rd s 25. 
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Propositionen tar upp problemet som uppstår när en grund som ger polisen rätt att använda 

maktmedel ligger så nära den allmänna straffrättsliga rätten att handla i nödvärn. I sådana 

situationer är det svårt att veta vilken grund det är fråga om. Den nya bestämmelsen gör att 

sådana situationer i fortsättningen enligt förarbetena kan bedömas som en ”enhetlig 

helhet”.83  

Att en polisman även i nödvärnssituationer har tjänsteansvar innebär för det första att 

excess i nödvärn kan bestraffas som tjänstebrott. För det andra understryker detta 

förhållande det som även framgår av sista meningen i PolisL 2:17 2 st., nämligen att högre 

krav kan ställas på en polisman än på andra i nödvärnssituationer.84 I propositionen 

konstateras att det är svårt att motivera varför en polisman som utövar offentlig makt som 

tjänsteman inte handlar under tjänsteansvar i nödvärnssituationer. Dessutom anses det 

märkligt att en polisman plötsligt inte längre anses utföra ett tjänsteuppdrag när motstånd 

från en civilperson går över till ett angrepp som berättigar till nödvärn – vilket också innebär 

att polismannen för en kort tid förvandlas till en privatperson tills att nödvärnssituationen 

är avslutad.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 RP 224/2010 rd s 87. 
84 RP 224/2010 rd s 87. 
85 RP 224/2010 rd s 24 f. 
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II Polisens skjutvapenanvändning i praktiken 

6 Statistik 

 

6.1 Inledning  

I det följande går jag genom olika aspekter av polisens skjutvapenanvändning med hjälp av 

statistik. Det gör jag för att inte enbart redogöra för regleringen på området utan också visa 

hur denna efterlevs i verkligheten och i verkliga fall. Statistiken är hämtad ur rapporten 

”Polisens användning av skjutvapen och andra särskilda hjälpmedel för våldsanvändning. 

Statistik för åren 1995-2014” som utgavs av polisens utvecklingsavdelning år 2015. Jag har 

även varit i kontakt med finska polishögskolan i Tammerfors men har tyvärr inte fått ut 

statistik över den finska polisens skjutvapenanvändning. 

För det första redovisar jag antalet skjutningar mellan åren 2003 och 2014.86 De delar av 

statistiken som jag lyfter fram handlar om vad det är för situationer där polismän väljer att 

skjuta, hur omständigheterna ser ut i dessa situationer och vad polismännen anger som legal 

grund för skjutningen. Jag presenterar även konsekvenserna av skjutningarna, dvs. hur 

många som har dött och skadats i skjutningarna.  

Något förvirrande avses här med ”gärningsman” den person som en polisman skjuter mot. 

Termen används genomgående i våldshjälpmedelsrapporten.  

Ett betvingande innebär att en polisman med hjälp av att hota med sitt vapen tvingar någon 

att lyda. Höjande av beredskap, när polismannen tar fram sitt vapen ur hölstret i 

förberedande syfte, är inte ett betvingande. 

 

6.2 Användning av skjutvapen 

År 2003-2014 inrapporterades användning av skjutvapen vid totalt 862 tillfällen. Dessa 

består av betvinganden i 508 fall, varningsskott i 159 fall och verkanseld mot person eller 

                                                           
86 Före år 2003 ansvarade varje polismyndighet för sig för uppföljningen av skjutvapenanvändningen. Därför 
finns inte statistik från den tiden i polisens våldshjälpmedelsrapport. Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens 
våldshjälpmedel 1995-2014 s 4. 
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fordon i 182 fall. I 13 fall är det okänt vilken typ av vapenanvändning det har varit frågan 

om. Vid vad som i statistiken räknas som en händelse kan flera poliser ha skjutit och ett eller 

flera skott ha avlossats.87 

Det är alltid den allvarligaste formen av åtgärder som visas i statistiken. Det betyder att vid 

ett och samma tillfälle kan betvingande ha skett, varningsskott avlossats och verkanseld 

skjutits, men det redovisas i statistiken som verkanseld. Vid de händelser som redovisats 

som varningsskott har alltså verkanseld inte skjutits, och när endast betvingande redovisats 

har inga skott alls avlossats.88  

Inrapportering av betvinganden har inte krävts före april 2012. I våldshjälpmedelsrapporten 

antas att statistiken för år 2012 inte är helt korrekt på grund av ofullständig rapportering 

under första året.89 

Året med mest rapporterade verkanseld- och varningskottskjutningar var 2011, då detta 

skedde vid 29 respektive 32 tillfällen. Under år 2006 sköts det minst verkanseld och 

varningsskott, 8 respektive 3 gånger.90 Vad variationen beror på framgår inte ur 

våldhjälpsmedelsrapporten. 

Av de tre åren som det finns statistik över betvinganden från skedde det oftast år 2014. Då 

inrapporterades betvingande vid 191 tillfällen. År 2012 skedde betvingande vid 128 

tillfällen, men här är som sagt statistiken mindre pålitlig.91 

 

6.3 I vilka situationer skjuter polisen? 

6.3.1 Gärningsmannens beväpning 

Statistiken visar vilken typ av föremål eller vapen en person som utgjort hot mot poliser 

innehaft vid händelsen. Statistiken avser de tillfällen under åren 2011-2014 där polisen 

skjutit verkanseld eller varningsskott, dvs. 160 händelser.92 

                                                           
87 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 6. 
88 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 6. 
89 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 6. 
90 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 6. 
91 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 6. 
92 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 11. 
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1. Skjutvapen inklusive attrapp, 26 % (ca 42) av tillfällen. 

2. Kniv, yxa eller svärd, 26 % (ca 42). 

3. Fordon, 21 % (ca 34). 

4. Trubbigt föremål, 6 % (ca 10). 

5. Hund, 6 % (ca 10). 

6. Befarat beväpnad, 5 % (8). 

7. Stickföremål, 1 % (ca 2). 

8. Annat, 9 % (ca 15).93 

Med ”befarat beväpnad” avses här händelser där poliserna, till exempel på grund av 

gärningsmannens beteende, uppfattat att personen varit beväpnad men där det senare visat 

sig att det inte varit fallet. Det kan till exempel vara fråga om en situation där 

gärningsmannen beter sig aggressivt och stoppar handen innanför jackan. Vad som avses 

med att gärningsmannen är beväpnad med ett fordon framgår inte ur rapporten, men jag 

antar att det kan vara fråga om fall där personen försöker använda ett fordon för att skada 

en polisman, t.ex. genom att styra fordonet mot polismannen.94 

6.3.2 Avstånd till gärningsmannen och tid från hotets uppdykande till avlossat skott 

I våldshjälpsmedelsrapporten anges också vad polismännen som skjutit verkanseld eller 

varningsskott under år 2014 har angivit för tid från att de blivit varse om det hot som var 

orsaken till vapenanvändningen till att de avfyrat sitt vapen och vad avståndet till 

gärningsmannen var när vapnet avfyrades. Värdena är inrapporterade av polismännen själva 

och alltså inte resultat av exakta mätningar.95 

I nästan hälften av fallen (46 %) uppgav polismän att tiden från hotets uppdykande till att 

de avfyrade sitt vapen var kortare än 3 sekunder. Tidsrymden 3-10 sekunder angavs i 21 % 

och 10-30 sekunder i 15 % av fallen. I 18 % av fallen upplevde polismännen att tiden från 

hotets uppdykande till avlossat skott var längre än 30 sekunder.96  

Det vanligaste avståndet som polismän uppskattade de hade till gärningsmannen när de 

avfyrade sitt vapen var 7-15 meter, som angavs i 35 % av fallen. 3-7 m angavs i 26 % och 

                                                           
93 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 11. 
94 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 11. 
95 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 18 f. 
96 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 18. 
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0-3 i 25 % av fallen. Avstånd över 15 meter angavs i endast 15 % av fallen.97 Varningsskott 

skjuts oftast på längre avstånd än verkanseld.98 

6.3.3 Gärningsmannens egenskaper 

Poliser som ingripit genom att skjuta verkanseld eller varningsskott mot en person under 

år 2014 har i 14 fall angett att det funnits misstankar om att personen som skjutits lidit av 

psykisk instabilitet. I 4 fall fanns en sådan instabilitet dokumenterad. I åtminstone ett av 

fallen har gärningsmannen även uppmanat poliserna att skjuta och provocerat fram 

skjutningen genom att hota med ett vapen. I 20 fall har ingen misstanke funnits eller det 

har inte angivits.99 

Polismäns vetskap om en persons farlighet varierar. I 30 % av skjutincidenter under åren 

2001-2013 har gärningsmannens farlighet kommit som en överraskning. Lika ofta har detta 

upptäckts först på plats. I 40 % av fallen har vetskap om farlighet fåtts när uppdraget gavs 

till polismännen.100 

 

6.4 Legal grund 

Våldshjälpsmedelsrapporten visar vad polismän som avgivit varningsskott eller verkanseld 

under år 2014 har angivit som den legala grunden för skjutningen. Det är fråga om totalt 

48 fall.101 

Nödvärn var den överlägset vanligaste angivna legala grunden, som angavs i 33 av fallen. 

Dessutom var det i fem fall fråga om ”nödvärn, hot riktat mot annan”, dvs. nödvärnshjälp. 

Det betyder att nödvärn var den legala grunden i 38 fall av 48 (ca. 79 % av fallen).102 

Den laga befogenheten angavs som grunden för skjutningen i endast åtta av fallen. Nöd 

angavs i två fall.103 

                                                           
97 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 19. 
98 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 9. 
99 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 16. 
100 Polismyndigheten, Polisens skjutvapenrapport 2016 bilaga 3 s 12. 
101 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 9. 
102 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 9. 
103 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 9. 
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För jämförelsens skull kan nämnas att den laga befogenheten anges som grund mycket 

oftare när det gäller användning av OC-spray104. Under 2014 angavs laga befogenhet som 

grund i 44 % av fallen och nödvärn i 41 % av fallen där polismän använt OC-spray.105 

 

6.5 Döda och skadade 

Mellan åren 1995 och 2014 har totalt 22 personer avlidit till följd av polisens skott. Högsta 

dödstalet är från 2013, då 4 personer dog. Åren 1996, 1997, 2007, 2008, 2010 och 2012 dog 

ingen. Detta ger ett genomsnitt på 1,1 döda/år.106 Under 2011-2014 skadades 

gärningsmannen vid 46 skjutincidenter. Under samma tid skadades 19 polismän till följd av 

skjutningar. Tredje man skadades i sju fall.107 

Det framgår inte av våldshjälpsmedelsrapporten vad polismän har angett som legal grund i 

fall där gärningsmannen har dött av polisens kulor. Det är dock sannolikt fråga om 

nödvärnsskjutningar, eftersom laga befogenhet inte ger en polisman rätt att skjuta för att 

döda. 

 

6.6 Sammanfattning 

I 60 % av skjutincidenter får polismän först på plats vetskap om gärningsmannens farlighet. 

Det kan göra att polismän oftare är tvungna att fatta snabba eller till och med förhastade 

beslut om skjutvapenanvändning och att det oftare blir fråga om nödvärn istället för laga 

befogenhet. Om det finns kunskap om att gärningsmannen är farlig redan när polismännen 

ger sig ut på uppdraget, kan hänsyn till detta tas i planeringen av insatsen. 

Beslut om att skjuta måste ofta fattas under en väldigt kort tid. I 67 % av fallen bestämmer 

en polisman sig för att skjuta inom 10 sekunder från hotets uppdykande. Det hänger 

samman med att avståndet till gärningsmannen ofta är väldigt kort, under 15 meter i 85 % 

av fallen. När gärningsmannen är så nära måste en polisman agera närmast reflexmässigt. 

                                                           
104 OC-spray, även kallad pepparspray, är en vätska som består av ett pepparfruktsextrakt och vatten och som 
kan sprutas ut för att reta ögonen och tillfälligt förblinda den mot vilken strålen riktas. FAP 104-4 § 6. 
105 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 22. 
106 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 12. 
107 Polisen, utvecklingsavdelningen, Polisens våldshjälpmedel 1995-2014 s 13. 
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Detta har att göra med det förhållandet att det ofta kommer som en överraskning för 

polismännen att gärningsmannen är beväpnad. Även här kan bättre planering leda till att 

polismän får tid att noggrannare överväga om de ska skjuta eller inte. 

Det är häpnadsväckande hur ofta polismän anger nödvärn som den legala grunden för sin 

skjutvapenanvändning. Som redan tidigare har kommit fram ser jag kritiskt på detta. 

Diskussion om polisers nödvärnsrätt förs i ett eget kapitel nedan. 
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III Diskussion om regleringen 

7 Har poliser samma nödvärnsrätt som andra? 

 

7.1 Inledning 

Jag har i avdelning I av denna uppsats konstaterat att rätten till nödvärn som följer av BrB 

24:1 är en allmän rättighet, som tillkommer var och en som befinner sig i en 

nödvärnssituation. I detta avsnitt redovisar jag de synpunkter på den gällande regleringen 

som framförts i förarbeten och doktrin angående polismännens nödvärnsrätt. Min egen 

sammanfattning av rättsläget följer i slutet av kapitlet. 

 

7.2 Förarbeten 

När PL kom till konstaterade departementschefen att poliser ”givetvis” har samma rätt som 

andra att bruka våld i en nödvärnssituation. Han fortsätter dock med att konstatera: 

 I princip gäller emellertid här att större krav får ställas på en polisman.108 

Det är inte helt klart vad departementschefen menar med sitt uttalande. Han jämför PL 

10 §, där det krävs att våldet är försvarligt, med rekvisitet ”uppenbart oförsvarligt” i BrB 

24:1 och verkar dra sin slutsats från denna jämförelse.109 

I 1975 års polisutrednings betänkande, från tiden innan polislagen, nämns nödvärn endast 

i förbigående. I betänkandet konstateras att reglerna om nödvärn i BrB gäller för alla 

medborgare, men har särskild betydelse för polisens verksamhet på grund av att poliser ofta 

är särskilt utsatta.110 

Polisutredningen föreslog år 1993 att polisers rätt att använda våld i vissa situationer 

uttryckligen skulle regleras i PL istället för att hänvisa till ansvarsfrihetsgrunderna i BrB. 

Utredningen konstaterar att den då – och nu – gällande ordningen i och för sig inte är 

                                                           
108 Prop 1983/84:111 s 94. 
109 Prop 1983/84:111 s 94. 
110 SOU 1979:6 s 84. 
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oförenlig med EKMR eller RF men att den strider mot principen att polisens tjänsteplikter 

så långt som möjligt ska ha stöd i positiva bestämmelser.111 Utredningen fann det 

problematiskt att en polisman i så stor utsträckning var hänvisad till bestämmelserna om 

straffrihet för att kunna använda våld i tjänsten. Detta skulle lösas genom att utvidga 10 § 

till att omfatta vissa situationer som inte togs upp i bestämmelsen.112 

Utredningen föreslog således gällande första punkten i PL 10 § att orden ”eller angrips” 

skulle läggas till efter ordet ”möts”. En polisman skulle då ha befogenhet att använda våld 

när han möts eller angrips med våld eller hot om våld. Den praktiska konsekvensen av 

denna ändring skulle enligt utredningen vara att en polisman inte skulle behöva åberopa en 

straffrihetsbestämmelse för att använda våld utan han skulle ha positivt lagstöd för det.113’ 

Ett liknande förslag gavs redan av 1981 år polisberedning i dess förslag till polislag. 

Utredningen ansåg att nödvärnsreglerna borde kompletteras med en generell bestämmelse 

i polislagen. Enligt utredningen är det en ”uppenbar fördel” om polisens tjänsteplikter så 

långt som det är möjligt får stöd i positiva bestämmelser och inte behöver härledas ur 

brottsbalkens regler om straffrihet.114 

Som framgått ovan i avsnitt 3.3.2 avstyrktes förslaget både när polislagen först kom till och 

när polislagen ändrades år 1996. Även grunden var densamma båda gångerna: i 

propositionen från 1997 hänvisades uttryckligen till departementschefens uttalande i 

förarbetena till polislagen:  

Skälet härtill är att en polisman som angrips med våld eller hot om våld liksom andra 

medborgare normalt har rätt att handla i nödvärn och alltså redan på denna grund har 

befogenhet att använda våld.115 

 

                                                           
111 SOU 1993:60 s 217 f. 
112 SOU 1993:60 s 218. 
113 SOU 1993:60 s 220. 
114 SOU 1982:63 s 91. 
115 Prop 1983/84:111 s 94. 



44 
 

7.3 Doktrin  

Norée avvisar på rak arm tanken att högre krav skulle kunna ställas på poliser än andra i en 

nödvärnssituation. Försvarlighetsbedömningen bör enligt henne vara densamma oavsett 

vem som åberopar nödvärn. Hon påpekar att det inte finns något lagstöd för att göra 

skillnad mellan polismän och andra. Departementschefens uttalande i förarbetena till PL 

om att högre krav kan ställas på polismän i nödvärnssituationer är enligt Norée både 

olyckligt och missvisande.116 

Jareborg har i sin tur uttalat att ”större krav på återhållsamhet kan [i en nödvärnssituation] 

ställas på en person som på grund av sin utbildning har särskilda förutsättningar att hantera 

en våldssituation”.117 En polisman kan anses vara ett praktexempel på en sådan person.  

Westerlund tar fasta på departementschefens uttalande i förarbetena till PL. Hans tolkning 

av uttalandet är att det inte föreligger någon särskilt stor praktisk skillnad mellan det våld 

en polis får använda med stöd av den laga befogenheten och det våld han får använda i 

nödvärn, trots de olika försvarlighetskraven (försvarligt våld/våld som inte är uppenbart 

oförsvarligt). Westerlund anser att Jareborgs uttalande stödjer hans tolkning.118 

Westerlund gör åtskillnad mellan vad han kallar kontrollerat nödvärn och paniknödvärn. Med 

kontrollerat nödvärn avser han fall där en polisman har full kontroll över 

nödvärnssituationen. Ett exempel på detta är när en gärningsman går mot en polisman med 

en kniv i handen och hotar att döda honom. Då har polismannen tid att överväga 

situationen och till exempel rikta ett skott i benet på gärningsmannen. Paniknödvärn i sin 

tur föreligger då en livsfarlig situation uppstår plötsligt och det inte finns någon 

betänketid.119 

Enligt Westerlund ska man se olika på en polismans nödvärnshandlingar beroende på om 

det är fråga om kontrollerat nödvärn eller paniknödvärn. I en situation av kontrollerat 

nödvärn ska högre krav ställas på en polisman än på en civilperson. Att till exempel skjuta 

                                                           
116 Norée 200 s 229. 
117 Jareborg 2001 s 261. Även Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s 217. 
118 Westerlund 2009 s 35. 
119 Westerlund 2009 s 36. 
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gärningsmannen i huvudet i en situation som den som beskrevs i föregående stycke skulle 

vara uppenbart oförsvarligt beteende av en polisman.120 

I en paniknödvärnssituation vill inte heller Westerlund göra skillnad mellan poliser och 

andra. I en sådan situation har en polisman inte någon som helst kontroll över situationen. 

Detta har enligt Westerlund att göra med rent psykologiska aspekter av en persons 

handlande i en stressfylld situation.121 

Norée kommenterar Westerlunds förslag med att ”Tanken är säkerligen god, men illa 

tänkt”.122 Enligt henne finns det bara två alternativ: att en person befinner sig i en 

nödvärnssituation eller att hen inte gör det.123 Norées avfärdande av Westerlunds idé är 

fåordigt, men verkar grundas på tanken om att det inte finns olika sorters nödvärn. 

Boucht ägnar en stor del av sin avhandling till att diskutera det han kallar ”polismäns 

nödvärnsrätt”.124 Han delar upp diskussionen i olika delfrågor, som jag redogör för här. 

Till att börja med ställer Boucht frågan om en polisman som åberopar nödvärn eller nöd 

agerar som en tjänsteman eller som en privatperson. Frågan är motiverad, eftersom det kan 

få betydelse för tillämpningen av EKMR art. 2 om polismannen är att anses som en 

privatperson. Europakonventionen tillämpas vertikalt, och det kan argumenteras för att en 

privatperson inte är begränsad till de i art. 2.2. a-c uppräknade situationerna när det gäller 

bruk av dödligt våld. En privatperson är inte heller bunden av de offentligrättsliga regler 

som gäller för myndighetsutövning.125  

Ett argument för att se en polisman som agerar i nödvärn som en privatperson är att hävda 

att staten inte kan begränsa den nödvärnsrätt som alla medborgare har, oberoende av om 

de är myndighetspersoner. Den straffrättsliga bedömningen av någons agerande i nödvärn 

utgår från ett individperspektiv.126 Boucht ifrågasätter dock rimligheten i att en polisman, 

när en situation blir tillräckligt kritisk, plötsligt förvandlas från tjänsteman till privatperson 

                                                           
120 Westerlund 2009 s 36. 
121 Westerlund 2009 s 36. 
122 Norée 2004 s 31. 
123 Norée 2004 s 31 f. 
124 Termen är olyckligt vald, eftersom det enligt gällande rätt inte finns någon särskild nödvärnsrätt för 
polismän. 
125 Boucht 2011 s 335. 
126 Boucht 2011 s 337. 
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för att senare åter ”ikläda sig arbetsskruden” när läget har stabiliserats. Boucht argumenterar 

på ett liknande sätt som Jareborg gjort angående försvarlighetsbedömningen: En polisman 

har större sannolikhet att hamna i kritiska situationer just på grund av sin tjänstemannaroll. 

Då är det märkligt att han plötsligt slutar att vara en myndighetsperson när läget är som 

mest kritiskt.127 

Att anse att en polisman i nödvärnssituationer handlar som en privatperson kan också leda 

till oklarheter angående vilka rättsliga konsekvenser en nödvärnssituation får. Till exempel 

kan det vara oklart vem som har skadeståndsansvaret om polismannen själv eller någon 

annan skadas i en nödvärnssituation.128 

Bouchts slutsats är att det är riktigare att anse en polisman som agerar i nödvärn vara en 

myndighetsperson. Han anser det opraktiskt att en polisman skulle ha olika roller under ett 

och samma händelseförlopp. En polisman är en tjänsteman även när han agerar i 

nödvärn.129 

Boucht går sedan över till att diskutera försvarlighetsbedömningen enligt BrB 24:1 för 

polismän. Han identifierar en spänning mellan straffrätten och offentligrätten till exempel i 

fall där en polisman blir angripen av ett barn eller en psykiskt sjuk person (i det fallet kan 

även en nödvändig åtgärd för att bemöta angreppet vara uppenbart oförsvarlig). 

Polismannen har en tjänsteplikt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och alltså 

ingripa, men samtidigt ska han straffrättsligt sett avstå från att handla i nödvärn på grund 

av angriparens egenskaper. Boucht anser med stöd av sitt eget resonemang att en polisman 

alltid är en tjänsteman att den offentligrättsliga tjänsteplikten går här före de straffrättsliga 

bestämmelserna, dvs. att polismannen ska ingripa.130 

Har då den omständigheten att det är fråga om en polisman betydelse för 

försvarlighetsbedömningen? Boucht utmanar Norées uppfattning att polismän och andra 

inte kan skiljas åt i försvarlighetsbedömningen på grund av att lagstöd för en sådan 

åtskillnad saknas. Enligt Boucht har situationen ändrats efter 1994 års reform av BrB 24:1, 

                                                           
127 Boucht 2011 s 337. 
128 Boucht 2011 s 338. 
129 Boucht 2011 s 338. 
130 Boucht 2011 s 340. 
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där förutom det angripnas betydelse och angreppets beskaffenhet togs även 

”omständigheterna i övrigt” med som en faktor i försvarlighetsbedömningen.131 Efter 

denna reform är det, anser Boucht, tydligt att både angriparens och den angripnes 

personliga egenskaper bör beaktas i försvarlighetsbedömningen: ”Någon avsaknad av 

lagstöd för en sådan tolkning kan därför inte längre hävdas.”132 

I förarbetena till den ändrade formuleringen i nödvärnsbestämmelsen nämns att främst den 

angripnes kroppskrafter ska beaktas.133 Enligt Boucht är det dock tydligt att det inte är den 

enda omständigheten som hänsyn ska tas till, utan även andra liknande egenskaper kan spela 

roll. Det relevanta är vad egenskaperna ger för förutsättningar att bemöta angreppet. Därför 

är till exempel den särskilda utbildning som poliser får för att hantera våldssituationer en 

egenskap som ska beaktas i försvarlighetsbedömningen.134 

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Att poliser ska ha rätt att åberopa nödvärn som en alternativ grund för sin våldsutövning 

är allmänt accepterat såväl i förarbeten som i doktrin. Däremot går åsikterna i sär när det 

gäller omfattningen av denna rätt. I det följande förklarar jag, baserat på allt det som 

redovisats ovan, hur en polismans nödvärnsrätt ser ut enligt gällande rätt. 

Jag anser att Norée avvisar möjligheten att ta hänsyn till polisers utbildning och andra 

egenskaper i försvarlighetsbedömningen alltför förhastat. Speciellt efter 1994 års ändring i 

BrB 24:1 verkar det tämligen klart att den angripnes egenskaper har en betydelse i 

bedömningen av en gärnings försvarlighet. Departementschefens uttalande i förarbetena 

till PL, som senare fått stöd av såväl Jareborg, Westerlund som Boucht stöder denna 

uppfattning.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att det ingenstans tas sikte på just polismän. Högre krav 

kan ställas även på andra personer med särskild utbildning i hantering av våldssituationer, 

även om det antagligen är just poliser som bäst träffas av beskrivningen. Lika väl kan till 

                                                           
131 SFS 1994:458. 
132 Boucht 2011 s 341 ff. 
133 Prop 1993/94:130 s 31. 
134 Boucht 2011 s 343. 
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exempel väktare anses falla in i denna kategori. Lika viktigt är att påpeka att 

försvarlighetsbedömningen görs från fall till fall. Det går inte, som rättsläget ser ut nu, att 

automatiskt ställa högre krav på en persons handlande i nödvärn bara för att hen är polis. 

Det kan finnas polismän som är till och med sämre lämpade att hantera en krissituation än 

genomsnittet. 

Sammanfattningsvis kan rättsläget gällande polisers rätt att åberopa nödvärn summeras 

enligt följande. Poliser har, som alla andra, rätt att handla i nödvärn om det är fråga om en 

situation som nämns i BrB 24:1 och de övriga rekvisiten är uppfyllda. Nödvärnsbestäm-

melsen i BrB ska dock tolkas så att det finns lagstöd för att ta hänsyn till den angripnes 

egenskaper i försvarlighetsbedömningen. En polisman kommer ofta i en sådan bedömning 

att framstå som en ”stark” person, dels på grund av sin utbildning i att hantera 

risksituationer, dels på grund av att han till skillnad från de flesta andra är utrustad med 

vapen. Alla polismän ska dock inte dras över samma kam, utan bedömningen ska göras från 

fall till fall. Skillnader mellan enskilda polismän som ålder, erfarenhet, fysisk styrka och 

specialutbildning kan ha betydelse för bedömningen. 
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 8 Reglering av polisers rätt att skjuta - de lege ferenda 

 

8.1 Inledning 

I förarbetena till PL gjordes följande principiella uttalande: 

När det gäller polisens befogenheter att vidta olika ingrepp när den fullgör sina uppgifter 

talar en rad skäl för att dessa befogenheter så långt möjligt bör beskrivas närmare i lag. Ett 

skäl är att det f. n. ibland kan råda en viss osäkerhet om vilka ingrepp som får ske. Från 

sakliga utgångspunkter är det vidare uppenbart att både individers rättsskydd och polisens 

effektivitet gagnas av att förutsättningarna för olika former av polisingripanden preciseras.135 

Som jag ser det uppfyller den nuvarande lagstiftningen inte de krav som uttalandet ställer 

på den. Speciellt när det gäller nödvärnsrätten är lagstiftningen bristfällig och man får istället 

stöda sig på förarbeten och praxis för att få reda på vad som gäller. 

I det följande redogör jag först för Bouchts förslag för reglering av nödvärnsrätten avseende 

polismän och utvärdera förslaget. Sedan ger jag ett eget förslag för lagstiftning. Bouchts 

förslag är från 2011 och har således inte så många år på nacken, men den nuvarande finska 

PolisL 2:17, som har varit helt avgörande för utformningen av mitt förslag, har tillkommit 

efter det. Det kan delvis förklara att våra respektive förslag skiljer sig åt så mycket. 

 

8.2 Johan Bouchts förslag 

8.2.1 Huvuddragen i förslaget 

Boucht föreslår i sin avhandling en alternativ reglering av polisers nödvärnsrätt. Enligt 

honom borde polismäns självförsvarsrätt regleras uteslutande i PL, eftersom de 

straffrättsliga ansvarsfrihetsgrunderna är avsedda att tillämpas på enskilda, medan de 

polisrättsliga bestämmelserna syftar till att ”positivt uppdra befogenhet för vertikala 

ingripanden i enskildas annars skyddade individualsfärer”.136 På ren svenska betyder detta 

att PL:s bestämmelser ger en rättslig grund för poliser att inskränka vissa rättigheter som 

                                                           
135 Prop 1983/84:111 s 25. 
136 Boucht 2011 s 462. 
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medborgare har. Vidare anser Boucht att den offentligrättsliga regleringen är avsedd att 

kontrollera och även begränsa utövandet av offentlig makt.137 Av bland annat dessa skäl 

föreslår Boucht att läran om polismäns nödvärnsrätt helt ska överges i svensk rätt. Den 

skulle ersättas med en strikt offentligrättslig reglering, där alla grunder för polisers utövande 

av våld är samlade i PL.138 

Boucht erkänner att ett avskaffande av polismäns nödvärnsrätt kunde orsaka betänkligheter 

angående polismännens rätt till självförsvar.139 Hans sätt att lösa detta är att genom en 

särreglering i PL 10 § ge poliser rätt att i vissa situationer gå utöver vad som är försvarligt. 

Detta skulle enligt Boucht också betona det förhållandet att en polisman även när han 

agerar i självförsvar är en tjänsteman.140 

Hur skulle då Bouchts alternativa reglering se ut i verkligheten? Bouchts utgångspunkt är 

att reglera allting i PL 10 §. En ny bestämmelse om självförsvar skulle tas in i nämnda 

paragraf. Den skulle ge en polisman rätt att gå utöver försvarlighetströskeln om särskilda 

skäl föreligger. Sådana skäl skulle framför allt vara att polismannen utsätts för ett angrepp 

som är överraskande, men i likhet med den nuvarande nödvärnsbestämmelsen bör även 

angreppets karaktär och de intressen som äventyras tas i beaktande. Det ska vara fråga om 

allvarliga angrepp som orsakar allvarlig fara för liv och hälsa. Ett angrepp mot t.ex. 

polismannens egendom ska därför inte ge rätt att överskrida vad som är försvarligt. I linje 

med andra befogenhetsbestämmelser skulle denna nya regel tolkas objektivt strikt.141 

Överhängande brottsliga angrepp som nämns i BrB 24:1 skulle inte omfattas av 

självförsvarsrätten utan bedömas enligt PL 10 §. Självförsvarsrätten ska som huvudregel 

kunna bli aktuell bara då angreppet har inletts. Det avgörande ska dock vara huruvida 

tillräcklig fara för liv och hälsa har uppstått.142 

När det kommer till försvarlighetsbedömningen av självförsvarsgärningar enligt den 

föreslagna bestämmelsen gör Boucht en analogi från BrB 24:1. Försvarsgärningen skulle 

                                                           
137 Boucht 2011 s 462. 
138 Boucht 2011 s 467. 
139 Boucht 2011 s 468. 
140 Boucht 2011 s 471. 
141 Boucht 2011 s 471 f. 
142 Boucht 2011 s 472. 
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alltså inte få vara uppenbart oförsvarlig. Boucht motiverar det med att bestämmelsen antagligen 

skulle vara tillämplig i situationer som liknar nödvärnssituationer. Skillnaden med BrB:s 

bestämmelse är att det här är fråga om en befogenhetsbestämmelse. Det innebär att 

polismannens utbildning och erfarenhet, val av redskap m.m. ska tas med i bedömningen. 

På samma sätt som enligt PL 10 § i övrigt men till skillnad från BrB 24:1 skulle det även 

krävas att försvarsgärningen har ett angreppsavvärjande syfte.143 

Boucht föreslår följande formulering av självförsvarbestämmelsen i PL 10 §: 

I syfte att i en okontrollerad situation försvara sig själv mot ett överraskande brottsligt 

angrepp som innebär allvarlig fara för polismannens liv eller hälsa har en polisman rätt att, 

om särskilda skäl anses föreligga, gå utöver vad som vore försvarligt enligt 10 § första stycket 

polislagen. Självförsvarsgärningen får dock inte uppenbart överskrida det som kan anses 

försvarligt. De allmänna rättfärdigande grunderna i BrB 24 kap. är inte särskilt 

tillämpliga.144 

Om den av Boucht föreslagna regleringen genomfördes, skulle även polismäns nödrätt 

enligt BrB 24:4 uteslutas. Boucht ser dock inte något behov av att särskilt reglera nödlägen 

i förhållande till polismannen själv. Offentligrättsligt föreligger inte någon skillnad mellan 

att avvärja en fara som riktas mot polismannen själv eller mot någon annan. Dessutom 

innefattar både PL 10 § och BrB 24:4 ett försvarlighetskrav.145 Boucht verkar dock inte ha 

tagit i beaktande att försvarlighetsbedömningarna enligt PL 10 § och BrB 24:4 inte är 

identiska.146  

Ytterligare en förändring i förhållande till nuläget som Bouchts förslag skulle medföra är 

att polisiära dödsskott inte längre skulle ha stöd i lagen. Polisiära dödsskott är inte tillåtna 

inom ramen för den laga befogenheten, men kan vara tillåtna inom ramen för nödvärn. Om 

polismäns nödvärnsrätt togs bort, skulle det innebära att dödsskott inte längre var tillåtna 

enligt någon bestämmelse. Boucht nöjer sig med att konstatera att om det anses nödvändigt 

                                                           
143 Boucht 2011 s 473. 
144 Boucht 2011 s 473. 
145 Boucht 2011 s 474. 
146 Se avsnitt 3.3.3 och 4.3.2. 
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att polismän i vissa situationer ska ha en befogenhet att skjuta för att döda bör detta tas in 

i PL genom ett särskilt befogenhetsstadgande.147 

8.2.2 Mina synpunkter 

Bouchts förslag för reglering av polisens rätt att använda våld är noga genomtänkt och han 

argumenterar konsekvent för sina synpunkter. Ändå kan jag inte ansluta mig till Bouchts 

förslag. Jag anser det vara väl drastiskt att helt ta bort polisers rätt att försvara sig i nödvärn.  

Att det hittills både i förarbeten och i doktrin har ansetts självklart att poliser har samma 

nödvärnsrätt som alla andra148 behöver inte i sig vara något som gör Bouchts förslag 

ogenomförbart. Lagar kan ändras, och det här skulle knappast vara den mest dramatiska 

ändringen i svensk rättshistoria. Det som enigheten kring behovet av polisers nödvärnsrätt 

dock ger uttryck för är att poliser i sin yrkesutövning är särskilt utsatta och har hög 

sannolikhet att hamna i en nödvärnssituation.  

Även om Westerlunds uppdelning av nödvärnssituationer i ”kontrollerat nödvärn” och 

”paniknödvärn” saknar stöd i lag, har den ändå en förankring i verkligheten. Polismän kan 

liksom alla andra hamna i situationer där de överrumplas och verkligen inte har möjlighet 

att alls bedöma vilken sorts handlande är befogat i situationen. Det verkar hårt att då kräva 

handlande som inte är oförsvarligt enligt PL 10 §. Det betyder inte att högre krav inte 

fortfarande skulle ställas på polismän, men bedömningen borde ske enligt den för den 

angripne mer gynnsamma nödvärnsbestämmelsen. 

Ytterligare ett problem med Bouchts förslag är att polisiära dödsskjutningar skulle sakna 

lagstöd ifall det genomfördes. I den bästa av världar skulle det inte vara ett problem, men 

tyvärr hamnar poliser ibland i situationer där det inte finns någon annan utväg än att skjuta 

för att döda – eller åtminstone att skjuta utan att aktivt försöka undvika att döda. Frågan 

som uppstår om Bouchts reglering skulle genomföras är vad som händer med den polisman 

som trots allt råkar skjuta ihjäl en person. Det är alltid en tragedi när någon dör av polisens 

skott, men jag anser inte förekomsten av dödsskjutningar vara det primära problemet med 

                                                           
147 Bouhct 2011 s 476. 
148 Se avsnitt 7.2 och 7.3. 
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den nuvarande regleringen. Dödsskjutningar är lyckligtvis fortfarande ganska sällsynta i 

Sverige.  

 

8.3 Mitt förslag 

8.3.1 Motivering till mitt förslag för reglering 

Jag anser att den gällande regleringen angående polisers rätt att skjuta i nödvärn är föråldrad 

och ohållbar. Polismän är myndighetspersoner och utövare av offentlig makt. Det är inte 

optimalt att en polisman i de mest kritiska situationerna plötsligt förvandlas till en 

civilperson bara för att åter tillägna sig polisrollen när situationen har stabiliserats. 

Jag tror också att om man konsekvent ställer högre krav på en polisman i en 

nödvärnssituation medför det att polisen planerar farliga insatser bättre och att polismän 

således inte hamnar i nödvärnssituationer lika ofta som nu. Det kan också påverka 

tankesättet hos enskilda polismän så att de främst försöker agera inom ramarna för den laga 

befogenheten, eftersom de vet att försvarligheten av nödvärnsgärningar kommer att 

bedömas strikt. 

På ett mer rättssystematiskt plan anser jag det vara önskvärt att polisens befogenheter att 

använda våld uteslutande regleras i PL genom positiva offentligrättsliga befogenheter. Som 

det konstaterades redan i förarbetena till PL är det uppenbart att ”både individers rättsskydd 

och polisens effektivitet gagnas av att förutsättningarna för olika former av 

polisingripanden preciseras” i lag.149 

Som konstaterats i avsnitt 2.2 följer det av legalitetsprincipen att beslut som är betungande 

för medborgarna ska ha stöd i lag. Polisens rätt att skjuta regleras inte uttryckligen i lag utan 

den följer av skjutkungörelsen som är en verkställighetsföreskrift till PL 10 § och 

nödvärnsbestämmelsen i BrB 24:1 som inte är särskilt riktad till myndigheter. Jag anser inte 

denna ordning uppfylla det krav på kvalificerat lagstöd för beslut som är betungande för 

individer som ingår i legalitetsprincipen. Jag föreslår inte en uttrycklig skjutbestämmelse i 

PL (även om en sådan finns i finska PolisL), men genom att reglera polismäns nödvärnsrätt 

i PL anser jag att legalitetsprincipen uppfylls bättre än enligt gällande rätt. En mer oväntad 

                                                           
149 Prop 1983/84:111 s 25. 
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fördel med att ta in en bestämmelse om polisens nödvärnsrätt i PL är att det för första 

gången skulle lagstadga den s.k. läran om polisens rätt till nödvärn, som hittills har härletts 

genom tolkning av BrB 24:1. 

Det är tveksamt om den nuvarande regleringen kan anses uppfylla de krav som ställs i 

EKMR art. 2. Nödvärnsbestämmelsen ger visserligen rätt att använda dödligt våld för att 

försvara någon mot olaglig våldsgärning, men eftersom EKMR art. 2 främst tar sikte på 

statens agerande gentemot sina medborgare anser jag att en offentligrättslig regel riktad till 

myndigheter motsvarar artikelns syfte bättre än den nuvarande nödvärnsregeln. Det kan 

knappast vara skadligt att reglera det allmännas inskränkningar i enskildas rättigheter med 

en så hög grad av tydlighet som möjligt.  

Den finska regleringen av polisens nödvärnsrätt är modern och de problem som finska 

rätten tidigare delade med den svenska rätten har i den nya PolisL lösts på ett elegant sätt. 

Det är tydligt vad som ska beaktas i försvarlighetsbedömningen, och att polismän har 

tjänsteansvar klargör statens ansvar för skador som uppstår i myndighetsutövning. 

Tjänsteansvaret innebär att en polisman även kan dömas för tjänstebrott vid excess i 

nödvärn. Problemet med att en polisman kan under ett och samma händelseförlopp först 

anses både som en myndighetsperson och som en civilperson existerar inte heller längre. 

Dessutom finns det nu uttryckligt lagstöd för att högre krav ska ställas på en polisman än 

på andra i en nödvärnssituation.150  

Till skillnad från Boucht ser inte jag något behov att ta bort eller särreglera polismäns 

nödrätt enligt BrB 24:4. Nödrätt ger inte polismän rätt att agera på ett sätt som inte är 

försvarligt. Att döda någon i nöd är inte tillåtet. Förvisso överlappar många av situationerna 

i PL 10 § med nödsituationerna, men eftersom försvarlighetsbedömningen i de två 

bestämmelserna skiljer sig åt något anser jag det motiverat att ha kvar nödrätten för 

polismän. Är det fråga om en situation som kan tolkas både enligt PL:s och enligt BrB:s 

bestämmelser, är det naturligt att polisrättsliga bestämmelser tillämpas på en polisman. I 

finska PolisL har man inte heller infört speciella regler om nöd. 

                                                           
150 Jfr med den svenska tolkningen av ”omständigheterna i övrigt” i BrB 24:1, som har tolkats som att högre 
krav kan ställas på en polisman i en nödvärnssituation, men där bedömningen ändå görs från fall till fall och alla 
polismän omfattas inte av dessa högre krav. Se kapitel 7. 
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8.3.2 En ny nödvärnsregel i polislagen 

Den regel som jag föreslår ska införas i PL är både till sitt innehåll och till sin utformning 

inspirerad av den finska regeln i PolisL 17 §. Jag skulle dock göra ett tillägg om att 

”omständigheterna i övrigt” också kan påverka de krav som ställs på en polisman i en 

nödvärnssituation. Detta framgår visserligen av BrB 24:1 men att ta upp omständigheterna 

i övrigt även här skulle enligt min åsikt betona den omständigheten att även t.ex. 

polismannens utrustning gör att högre krav kan ställas på denne. Den naturliga placeringen 

av regeln är i PL 10 §, där polismännens våldsbefogenheter regleras. Regeln ersätter 

hänvisningen till BrB 24 kap. i 3 st.  

PL 10 § skulle enligt mitt förslag lyda som följer: 

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, 

om  

1. han möts med våld eller hot om våld,  

--- 

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens 

eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras 

utan våld. 

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om 

polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. 

En polisman har i sin tjänsteutövning dessutom rätt till nödvärn enligt brottsbalken 24 kap. 1 §. 

En polisman som agerar i nödvärn handlar under tjänsteansvar. Vid bedömningen av om nödvärn 

är att anses som försvarligt ska de krav beaktas som kan ställas på polismannen med beaktande 

av dennes särskilda utbildning och erfarenhet samt av omständigheterna i övrigt. 
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9 Sammanfattning 

Enligt den gällande rätten omfattas polismän i tjänst av den allmänna nödvärnsrätten som 

regleras i BrB 24:1. Det finns dock stöd för att tillmäta den angripnes personliga egenskaper 

såsom särskild utbildning, beväpning och dylikt betydelse när man bedömer försvarligheten 

av en nödvärnshandling. En polisman kan i en sådan bedömning framstå som ”starkare” 

än gemene man. Bedömningen ska dock göras från fall till fall och det kan finnas skillnader 

mellan enskilda polismän. 

Jag anser inte att den nuvarande regleringen uppfyller de krav som legalitetsprincipen och 

EKMR art. 2 ställer på lagstiftningen. Det är ett problem att polismän grundar något så 

ingripande som att skjuta mot en person på en allmän ansvarsfrihetsgrund. En 

offentligrättslig reglering av polisers nödvärnsrätt skulle vara mer i enlighet med 

legalitetsprincipens krav på kvalificerat lagstöd för beslut som är betungande för 

medborgare. På samma sätt skulle en sådan reglering bättre uppfylla EKMR art. 2. När det 

är fråga om statens agerande gentemot medborgare, måste man sträva efter en så hög grad 

av tydlighet i lagstiftningen som möjligt. 

I den finska PolisL har man på ett elegant sätt löst de problem gällande poliser och nödvärn 

som tidigare fanns i finsk rätt och fortfarande finns i Sverige. Jag förespråkar en likadan 

lösning i svenska PL. Att reglera polismäns nödvärnsrätt i PL har förutom de ovannämnda 

skälen en mängd fördelar: det blir tydligt att en polisman agerar som en myndighetsperson 

även när han handlar i nödvärn, det framgår uttryckligen ur lagtext att högre krav ska ställas 

på en polisman i en nödvärnssituation och – sist men inte minst – läran om polisers 

nödvärnsrätt lagstadgas för första gången och behöver inte längre härledas genom tolkning 

från andra bestämmelser. 
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