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 I

Sammanfattning 
Vår målsättning med denna rapport var att ta reda på i vilka situationer polisen 

oftast använder sitt tjänstevapen, och vilka konsekvenser den nya kontroversiella 

ammunitionen medför för de inblandade i en skjutsituation. Enligt rapporter vi har 

tagit del av visar det sig att grunden för skottlossning under perioden 1985-1998 

till största del utgjorts av nödvärn, dessa tillfällen stod för drygt 71 procent. Följt 

av laga befogenhetssituationer som stod för drygt 16 procent av tillfällena. Totalt 

rör det sig om 430 dokumenterade skjuttillfällen under denna tidsperiod. 

Vanligast förekommande är en ordningspatrull med två poliser inblandade, en av 

poliserna har då avlossat skott med stöd av nödvärn. I cirka 37 procent av fallen 

avlossas endast varningsskott. Vid nödvärnssituationer har det visat sig att 

avståndet mellan skytt och mål är väldigt kort, i genomsnitt mellan 2,5 till 5 

meter. Och enligt de rapporter vi har tagit del av rör det sig oftast om ett så kallat 

paniknödvärn, ett plötsligt och livsfarligt angrepp. 

Svensk polis använder från och med november 2003 en ny typ av ammunition. 

Till skillnad från den gamla Norma SÄK-ammunitionen som var helmantlad är 

den nya kulan konstruerad för att expandera vid träff. Bytet gjordes på grund av 

att säkerheten för tredje man inte kunde garanteras vid användande av den gamla 

ammunitionen, följande negativa egenskaper ansågs vara allt för allvarliga. För 

det första överpenetrerar den sitt mål, dess restenergi och ursprungliga hastighet är 

allt för stor trots träff i avsett mål. Den andra negativa egenskapen hos Norma 

SÄK är projektilseparation, kulan separerar från manteln vid träff i ett hårt 

material. Detta resulterar i oönskade fragment som kan skada bakomvarande 

person. 

Den nya Speer Gold Dot ammunitionen besitter inte dessa negativa egenskaper, 

dock så gör den större skada än Norma SÄK. Studier har dock visat att 

läkningsresultatet är det samma för båda ammunitionstyperna. Poliser tvingas 

oftast använda vapnet på mycket kort avstånd, vi anser att Speer Gold Dots högre 

stoppverkan kan skydda polismannen bättre. Vid skjutning med den gamla 

ammunitionen kan en gärningsman fortsätta sitt angrepp trots att han är skjuten. 
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1  Inledning 

Ny ammunition 

Från och med den förste november 2003 använder sig svensk polis av en ny 

ammunition, den gamla Norma SÄK-ammunitionen som har en helmantlad kula 

har bytts ut mot den i media mycket kontroversiella och kritiserade ammunitionen 

Speer Gold Dot. Det som anses av många vara så kontroversiellt med den nya 

ammunitionen är att kulan expanderar i människokroppen vid inträngandet, och 

alltså förstör, eller trasar sönder mer vävnad än den gamla Norma SÄK 

ammunitionen. Enligt den rapport som upprättats av poliskommissarie Roger 

Alvefuhr på Rikspolisstyrelsen, är det främsta motivet till bytet av ammunition att 

säkerheten för tredje man inte kunde tillgodoses vid användande av den gamla 

Norma SÄK-ammunitionen (4). 

Regleringen 

Den svenska polisen får använda sitt tjänstevapen för att skjuta i nödvärn för att 

skydda sig själva eller annan person. Med stöd av laga befogenhet får polisen, när 

det gäller vissa grova brott och om ett ingripande är omedelbart nödvändigt, skjuta 

för att gripa misstänkta, för att hindra dem från att rymma eller för att gripa 

rymlingar som begått grova brott (3). Polisen får också använda sitt tjänstevapen 

för att kunna omhänderta personer som är uppenbarligen farliga för andras liv 

eller hälsa. 

Att göra bedömningen av vad som är nödvärnssituation är lättare än laga 

befogenhetssituation, och särskilt när det gäller snabba händelseförlopp. När det 

gäller ingripanden vid grova brott skall man hinna bedöma om brottet är 

tillräckligt grovt, man skall även bedöma om användandet av vapnet är sista 

utvägen och andra medel otillräckliga. Innan man skjuter skall risker för 

utomstående värderas. Om möjlighet finns skall man först använda sig av 

varningsrop, därefter varningsskott om situationen så tillåter. Vid verkanseld skall 

man sträva efter att tillfälligt oskadliggöra gärningsmannen.  
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Beväpningen av svensk polis 

Beväpningen av svensk polis har varit en gradvis process. 1800- talets 

polisorganisation var utrustad med batong och sedermera sabel. Beväpning med 

skjutvapen skedde undantagsvis och 1905 kunde detektiva poliser beväpna sig 

med revolver. 1927 tillkom en instruktion om att den polis som bevakade 

Riksbanken, skulle vara utrustad med skjutvapen. Vid slutet av 30-talet infördes 

radiobilspatruller i Stockholm och Göteborg. Poliserna som tjänstgjorde i dessa 

var beväpnade med pistoler. 

Före förstatligandet av poliskåren fanns det en uppsjö av olika slags vapen. 

Beväpningen skedde efter behovsprincipen med de vapen som fanns tillgängliga. I 

samband med reformen 1965 utfärdade rikspolisstyrelsen en föreskrift om att 

polis i yttre tjänst skulle vara beväpnad med pistol. Standardvapnet var Walther 

PP. Under slutet av 80-talet bytte polisen tjänstevapen till Sig Sauer, och sedan 

1965 har Sverige en polis som i yttre tjänst bär vapen (1). 

1.1  Bakgrund 

1.2 Syfte 

Poliser tvingas oundvikligen att använda sitt tjänstevapen för att skjuta verkanseld 

mot en angripare/gärningsman vid ett antal tillfällen per år. Vi har försökt ta reda 

på i vilka situationer svensk polis använder sitt tjänstevapen, samt om det vid 

dessa tillfällen kan vara säkrare för alla inblandade parter med den nya typen av 

ammunition. Denna tjänsteåtgärd skall ju ske på ett så säkert sätt som möjligt för 

alla inblandade, men kan detta utföras på ett säkrare sätt i dagsläget för den 

skjutne, tredje man och även för polismannen själv än tidigare? Vi har bestämt oss 

för att försöka ta reda på om den kritik som den nya ammunitionen, Speer Gold 

Dot fått i massmedia och från andra håll är rättfärdigad, eller om den faktiskt 

förbättrar säkerheten för alla inblandade. 

1.3  Frågeställningar 

 I vilka situationer använder polisen sitt tjänstevapen? 
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 Är Speer Gold Dot säkrare för tredje man än den gamla Norma SÄK-

ammunitionen? 

 Kan den nya ammunitionen öka säkerheten för den enskilde polismannen 

vid en skjutsituation? 

 Hur mycket större skadeverkan har Speer Gold Dot än den gamla 

ammunitionen, och vilka är Norma SÄKs negativa egenskaper? 

 Kan Speer Gold Dot till och med vara säkrare för gärningsmannen, trots att 

skadeverkan är större än vid användande av Norma SÄK-ammunitionen? 

2  Teoretisk bakgrund 
Nödvärn – Då polisman möts av våld som är av sådan karaktär att den allvarligt 

hotar liv och hälsa, får han vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp 

på person eller egendom verka med sitt tjänstevapen för att värja sig själv eller 

annan person (2, 3). 

Laga befogenhet – Polisman har i detta lagrum möjlighet att verka med sitt 

tjänstevapen för att hindra person som redan är berövad friheten och som försöker 

undkomma. Även där det finns en på sannolika skäl misstänkt person som har 

begått ett grovt brott, det skall även vara sista utvägen då alla andra möjligheter är 

otillräckliga (2, 3). 

Nöd – En polisman har rätt att använda tjänstevapnet vid fara mot dennes liv eller 

hälsa som inte kan betecknas som nödvärn, detta kan till exempel var om 

polismannen utsätts för ett attackerande djur (2, 3). 

Speer Gold Dot – En ammunition med en diameter på 9mm, kulan är ”urgröpt” i 

fronten och har även små skåror så att den fläks upp vid en träff i sex vingar (se 

bild 1). Dessa gör att kulan bromsas upp i målet mycket snabbare än en kula som 

är helmantlad och inte utvidgar sig lika mycket (4, 6). 
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Bild 1 – Speer Gold Dot kula 

3  Metod 

Bakgrundsmaterialet till denna rapport har insamlats genom kontakt med personer 

som har varit med och beslutat om införandet av den nya ammunitionen. Vi har 

också tagit del av de undersökningar och annat bakgrundsmaterial som finns 

skrivna angående polisen användande av vapen vid tjänsteingripanden. Allt 

insamlat material har vi sedan granskat på ett objektivt och kritiskt sätt för att få 

en så rättvis bild som möjligt. 

4  Resultat 
Om en polisman är inblandad i en skjutincident skall han skyndsamt rapportera 

detta till sin förman, som oftast är vakthavande befäl. Om polismannen skjuter 

mot en gärningsman skall polischefen underrättas, samt ett PM om händelsen 

skrivas. Därefter sker en granskning av åklagare samt av myndighetens chef. 

Åklagarens uppgift är att granska handlingen för att pröva om det finns anledning 

att anta att något brottsligt förekommit och beslutar även om en förundersökning 

skall inledas eller ej. Om åklagaren beslutar att förundersökning skall inledas tas 

ett underlag fram för att bestämma om det skall bli åtal eller om förundersökning-

en skall läggas ned. Polischefen granskar också skjutningen för att se om den följt 

de regler som finns och om den kan påkalla någon form av reaktion i form av ett 

påpekande att regler inte följts till fullo, om så är fallet lämnas rapporten över till 

PAN (Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd) (1). 

Mellan åren 1985-1998 har 430 skjuttillfällen dokumenterats. Vid dessa tillfällen 

har 520 poliser och 471 misstänkta varit involverade, dokumentation om 640 
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avlossade skott finns, men det är en sanning med modifikation då det kan finnas 

dokumenteringar på att man i olika situationer avlossat mer än 10 skott, d.v.s. att 

man har uppskattat antalet avlossade skott. Enligt Jon Strypes rapport från 2002 

kan det i verkligheten röra sig om över 1000 avlossade skott under tidsperioden 

1985-1998. 

Situationer då polisen använder tjänstevapnet 

Enligt skjutkungörelsen får polis i tjänsten använda vapnet under två 

förutsättningar, nämligen nödvärn och laga befogenhet. Således för att avvärja 

angrepp eller hot mot liv och hälsa eller för att i vissa situationer ingripa mot grov 

kriminalitet. Det finns även möjligheter att använda vapnet i extrema 

nödsituationer (2, 3). 

Fördelningen av grunderna till skottlossningen finns i uppställningen nedan. 

 Nödvärn Laga befogenhet Nöd Annat 
(vådaskott) 

Summa 

Antal 305 70 10 42 427 

% 71,4 16,4 2,3 9,8 100,00 

 
Tabell 1. Grunden för skottlossning i samband med tjänsteingripanden, samtliga tillfällen 

mellan åren 1985 och 1998 (1). 

 

I kategorin nöd ingår fall då man skjutit för att påkalla uppmärksamhet i en svår 

situation och i kategorin annat, vådaskott i samband med tjänsteingripande. Den 

dominerande grunden för skjutningarna är nödvärn, följt av laga befogenhet. I 

nödvärnssituationerna har poliserna undantagslöst alltid varit utsatta för allvarliga 

hot. Oftast är det en vanlig ordningspatrull där två poliser ingår, och där den ena 

har avlossat skott i nödvärn. I cirka 37 procent av situationerna har bara 

varningsskott avlossats (1). 

I laga befogenhetsfallen har det i regel rört sig om ingripanden mot allvarlig 

kriminalitet i form av grova narkotikabrott eller grova rån (1). Fallen nedan är 

hämtat ur Jon Strypes rapport och illustrerar laga befogenhetsskjutning. 
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Fall 1. 

Misstänkt rånare beväpnad med hagelgevär försökte passera polisspärr. Bilen 

besköts av två poliser och körde i diket kort därefter. Rånaren greps. 

Gränsen mellan laga befogenhet och nödvärn kan skifta fort eftersom förloppen är 

dynamiska och inrymmer stora inslag av dramatik. Även i laga 

befogenhetsskjutning kan det föreligga direkta och tydliga hot mot ingripande 

polis. Fallet nedan är hämtat ur Jon Strypes rapport och illustrerar laga 

befogenhetsskjutning med tydligt hot. 

Fall 2. 

En av fyra flyende postrånare tog upp en k-pist ur sin väska, varför han besköts 

och greps. Stor insatsstyrka på plats. 

Avstånd mellan skytt och mål 
Var skjutningen inträffar är naturligtvis en faktor som påverkar avståndet mellan 

mål och skytt. Vid skjutning inomhus finns det en naturlig fysisk begränsning av 

avståndet som inte finns utomhus. En annan faktor som påverkar avståndet är 

naturligtvis distansen mellan den som står för hotet, hotets art och den utsatte 

polismannen. Avståndet är kortast för de skjutningar som skett inomhus, där 

genomsnittsavståndet uppgår till ca 2,5 meter. Motsvarande genomsnittsavstånd 

för skjutningarna utomhus uppgår till ca 5 m (1). 

Skjutningar vid avärjningssituationer 

Den vanligaste situationen då polisen använder sitt vapen är i 

avvärjningssituationer. Situationer där den misstänkte kan vara beväpnad är 

mycket svåra att hantera, om man då lägger till verbala hot samt att den 

misstänkte vägrar visa sina händer och vägrar lyda polisens order. Det har visat 

sig i flera fall att polisen använder vapnet i dessa situationer, just för att det kan 

röra sig om att den misstänkte har ett dolt vapen. Varningsskott är den vanligaste 

typen av skott, och av de totala skjutningarna mellan 1985-1998 är varningsskott 

det vanligaste förekommande (1). 
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Hotbilder med synliga skjutvapen är en annan svår faktor att hantera oavsett om 

skott avlossats eller inte. Det är då upp till den enskilde polisen att på mycket kort 

tid avgöra hur pass allvarligt hotet är och under denna tid kan hotet ha övergått till 

regelrätt nödvärn. Ett fall får illustrera en liknande situation: 

Polisspärr efter sju mord vid ett regemente. Två poliser öppnar eld då den 

misstänkte lyfter sitt vapen. Den misstänkte hinner få iväg skott mot polisen innan 

denne blir skjuten i höften (1). 

Här kan man tycka att kraven för att skjuta i laga befogenhet redan är uppfyllda, 

ändå blir polisen tvungen att skjuta i nödvärn. 

Hot eller angrepp med knivar. 

Situationer då polis har blivit attackerade med kniv eller andra farliga tillhyggen 

såsom yxa, järnstänger mm, är tillfällen då man använt tjänstevapnet. Ett fall då 

polisen använde vapnet i en sådan situation var när en butiksinbrottstjuv flyr efter 

gripandet och tar fram en kökskniv och hugger en hundförare i armen. Denne blir 

då skjuten och avväpnas. I detta fall blev polismannen skadad, han sköt direkt 

verkanseld och träffade inbrottstjuven i benet. Kulan for vidare och satte sig i en 

lägenhetsdörr, i detta fall avfyrades skottet på ca fyra meters håll. 

I fall då man verkat mot befarat beväpnad misstänkt är genomsnittsavståndet ca 

elva meter och då skjutvapen förekommit ca nitton meter, de flesta fallen har ägt 

rum utomhus. När poliser blivit hotade med knivar eller andra farliga föremål har 

det visat sig att avståndet mellan angriparen och polis uppgått till ca sex meter. 

Vid angrepp med kniv eller liknande föremål har avståndet uppgått till knappt fyra 

meter. Större delen av angreppen har skett inomhus (1). 

Avvärjningssituationernas farlighet 

Det finns många faktorer som påverkar situationernas farlighet, förekomst av 

vapen är en faktor. Vissa vapen är farligare än andra beroende på avståndet, ex 

knivar och andra tillhyggen. En annan faktor som spelar in är hur pass förberedd 

poliserna är inför situationerna. Om man fort märker åt vilket håll det bär, kan 

man genom att höja beredskapen få möjlighet att styra händelseförloppet på ett 



Polisens bruk av tjänstevapen, och ammunitionsval 
Fredrik Strand 
Lars Leksell 

2005-03-04 

 

 8 

säkrare sätt. Den typ av situationer då polis haft minst beredskap är vid angrepp 

med kniv eller motsvarande vilket borde tyda på att angreppen kommit mycket 

överraskande. Ett tecken på hur akut hotet uppfattas är hur ofta varningsskott 

avfyras. I situationer då varningsskott avfyras är också kriterierna för verkanseld 

uppfyllda vilket påvisar att situationen är mycket farlig. 

Speer Gold Dot vs. Norma SÄK 

Säkerheten för tredje man var det absolut viktigaste syftet med bytet av 

ammunition inom den svenska poliskåren (4). Norma-SÄK har ett antal negativa 

egenskaper, och den arbetsgrupp som tillsattes av Rikspolisstyrelsen fick i 

uppdrag att hitta en ammunitionstyp där dessa egenskaper inte fanns. Vid 

inträngande i mänsklig vävnad förlorar Norma SÄK-ammunitionen inte 

tillräckligt mycket av sin energi. Den fortsätter genom kroppen på den skjutne 

med allt för mycket av sin ursprungliga hastighet, och kan då om det finns en 

annan person bakom den skjutne, också skada denne lika allvarligt, eller värre. 

Penetrationskraften är alltså allt för stor. 

Två av testerna som genomfördes hos FOI kan få gälla som exempel för hur stor 

överpenetration den gamla ammunitionen har jämfört med nya Speer Gold Dot, 

vid det första testet sköt man genom en vanlig gipsvägg som brukar användas 

inom de flesta hus och lägenheter i Sverige. Denna vägg består av en 13 mm tjock 

gipsskiva, sedan 50 mm mineralull, och slutligen ytterligare en 13 mm tjock 

gipsskiva på andra sidan. För att kunna mäta hur mycket de båda ammunitionerna 

Norma SÄK och Speer Gold Dot överpenetrerade fanns det bakom väggen en bit 

ballistisk gelatin för att man skulle kunna mäta hur djupt de båda 

ammunitionstyperna skulle kunna tränga in i något som liknar levande mänsklig 

vävnad efter att ha passerat en sådan vägg. Norma SÄK penetrerade 111 cm 

ballistisk gelatin, medan Speer Gold Dot vid samma försök inte ens trängde in 

hälften så mycket, 48 cm blev resultatet (4). 

Vid ett andra test genomfördes ett test i levande vävnad, här sköt man genom 

försöksdjurets lår med skott nummer ett, och genom bröstkorgen med ett andra 

skott. Norma SÄK penetrerade vid båda skotten vävnaden och därefter 25 mm 
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härdad plast, samt gjorde kraftiga bucklor i en 3 mm tjock stålplåt. Därefter 

gjordes testet om med nya Speer Gold Dot, här så studsade kulan på plasten och 

ramlade ner på golvet (4). 

En händelse som inträffade i München i slutet av 1998 kan tydligt illustrera detta 

problem med helmantlade kulor: 

En polis tvingades verka med sitt tjänstevapen mot en gärningsman som träffades 

av två skott. Kulorna förlorade inte mycket av sin energi i kroppen 

(överpenetrerade) vid träffarna och fortsatte genom gärningsmannen med mycket 

av sin ursprungliga hastighet kvar. En av de avlossade kulorna som gått igenom 

angriparen träffade en person som stod bakom den bekämpade gärningsmannen, 

och denna tredje person avled omedelbart. 

Liknande händelser har också inträffat i Sverige ett flertal gånger, dock har tredje 

person ej blivit allvarligt skadad eller avlidit på grund av denna överpenetration. 

Som exempel kan nämnas dödsskjutningen i Jönköping 2001 då en kurdisk 

flykting blev skjuten och avled, också här överpenetrerade kulan sitt mål och slog 

sönder en bit av en betongvägg bakom den skjutne mannen. Dessa händelser och 

andra liknande fall har lett till att både Tyskland och Sverige har bytt från 

helmantlad ammunition till en mer expanderande kula (4). 

Stoppeffekten hos den nya ammunitionen är mycket högre än för Norma SÄK, 

den avger mycket mer av sin ursprungliga energi i kroppen den träffar. Vilket 

resulterar i att gärningsmannen oskadliggörs snabbt, och angreppet upphör. 

 – Kulorna bromsas upp betydligt snabbare efter att de träffat någon eller något. 

De förlorar nästan tre fjärdedelar av sin energi, enligt Roger Alvefuhrs rapport. 

Detta innebär att säkerheten för den polis som avlossar skottet också ökar om man 

får stopp på gärningsmannen snabbare och effektivare minskar risken för att fler 

skott skall behöva avlossas. 

Den andra negativa egenskapen som Norma SÄK har är vid skjutning framförallt 

genom bilglas (vindruta) så separerar manteln på kulan från själva blykärnan, de 

olika delarna splittras då till ett antal olika projektiler som kan avvika från den 

ursprungliga kulbanan. Denna separation har också inträffat då kulan träffat 
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mänsklig benvävnad, just detta att man inte kan kontrollera vart alla delar av 

kulan tar vägen gör att risken för att tredje man kan träffas av splitter blir stor. 

Vid träffar i hårt material som betong eller stål splittras kulan och bryts upp i ett 

antal mindre projektiler, dessa sprids i en molnformation, och kan i vissa fall 

penetrera ballistisk gelatin med upp till 20 cm (4). 

Internationella Rödakorskommittén har satt upp tre kriterier, där man erkänner 

polisens behov av en effektiv beväpning samt ammunition, dessa är i 

prioritetsordning (7): 

1. Tredje man skall inte riskera att skadas när polisen skjuter. 

2. Polisen har rätt att ha en effektiv beväpning, och även kunna räkna med en 

fullgod effekt då man skjuter mot en angripare. 

3. Den som beskjuts skall inte tillfogas onödigt stora skador då han beskjuts. 

Säkerheten för gärningsmannen är tudelad i detta sammanhang, skadorna från 

Speer Gold Dot är mer omfattande än från Norma SÄK. För att dokumentera 

skadeskillnaden gjordes två olika tester hos Totalförsvarets Forskningsinstitut 

(FOI), först sköt man i ballistisk tvål som skall efterlikna mänsklig vävnad, och 

sedan gjordes också tester i levande vävnad. Vid dessa tester blev resultatet att 

”vävnadsförstöringen föreföll mindre uttalad för Norma SÄK än för Gold Dot” då 

dessa sköts genom bröstet på levande, nedsövda grisar. De personer som har 

träffats av den gamla Norma SÄK-ammunitionen har i genomsnitt behövt operera 

bort fem gram skadad vävnad visar sårskadeanalyser från Försvarets 

Forskningsinstitut. Vid en liknande träff med den nya Speer Gold Dot har man 

varit tvungen att operera bort dubbelt så mycket skadad vävnad. 

Läkningsresultatet för de båda ammunitionstyperna är dock den samma (4). 

5  Diskussion 
Den nya ammunitionen gör bevisligen större skada i en människokropp än vad 

den gamla gjorde, men detta behöver dock inte bara vara något negativt. Det har 

gjorts flera undersökningar i USA och i andra länder där resultatet blivit att 

dödligheten i stället minskat vid användandet av expanderande ammunition 
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jämfört med en helmantlad kula, en slutsats som man kan dra av dessa 

undersökningar är att det i många fall krävs fler träffar i angriparen med en 

helmantlad ammunition än vad det gör med hålspetskulor. 

De personer som har träffats av den gamla Norma SÄK-ammunitionen har i 

genomsnitt behövt operera bort fem gram skadad vävnad visar sårskadeanalyser 

från Försvarets Forskningsinstitut. Vid en liknande träff med den nya Speer Gold 

Dot har man varit tvungen att operera bort dubbelt så mycket skadad vävnad, och 

rehabiliteringstiden har också varit längre (8). Dock skall det påpekas att trots 

längre rehabilitering är läkningsresultatet detsamma som vid användande av den 

gamla helmantlade ammunitionen. Om då läkningsresultatet är det samma vid 

användande av både den gamla ammunitionen som den nya, och man vid ett antal 

undersökningar har kommit fram till att polisen oftast inte behöver skjuta en 

misstänkt gärningsman lika många gånger vid användande av expanderbar 

ammunition. Blir då inte slutsatsen av detta att en person skjuten med Speer Gold 

Dot har en större sannolikhet att skadas mindre än om han hade blivit skjuten med 

Norma SÄK-ammunitionen. Detta på grund av att troligen avlossas färre skott för 

att oskadliggöra en gärningsman med Speer Gold Dot, och målet är ju att 

oskadliggöra honom, inte att tillfoga så stora skador som möjligt. 

”The Contracting Parties agree to abstain from the use of bullets which expand or 

flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does 

not entirely cover the core or is pierced with incisions” Haag deklarationen, 29 

juli 1899. 

Ovanstående citat är ett av de starkaste argumenten från kritiker till nya Speer 

Gold Dot. Bland annat skriver Erwin Woldemar, förbundsordförande för Sveriges 

Vapenägare i Vapenbladet nummer 4/2003 att: ”Konventionen förbjuder 

användande av kulor som lätt utvidgar sig (expanderar) eller tillplattas i 

människokroppen.” 

Om man läser utdraget från Haag deklarationen ovan ser man att det faktiskt 

stämmer, Woldemar har helt rätt i det han skriver. Vad han dock inte nämner är att 

Haag deklarationen skrevs för över hundra år sedan, och viktigast av allt, inte 
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skrevs med tanke på kulor som användes som ammunition i pistoler. När den 

skrevs var det bland annat för att förbjuda de så kallade Dum-Dum kulorna från 

Indien som brittiska styrkor använde som ammunition i sina gevär på slagfältet, 

denna ammunition hade kulor med en blyspets som vid träff expanderade onödigt 

mycket enligt de som utredde frågan (5). 

I mars 2003 publicerade Internationella Röda Korset en publikation som skrivits 

av Robin Coupland och Dominique Loye, där just problemet med deklarationen 

från 1899 diskuteras (5). Coupland är kirurg och jobbar nu för Röda Korset som 

rådgivare i väpnade konflikter och effekterna av vapen. Loye är läkare och jobbar 

också han för Röda Korset som rådgivare i deras avdelning för minor. Dessa båda 

läkare behandlar i ett särskilt stycke användandet av just olika ammunitionssorter 

inom polisväsendet, och skriver: ”The Declaration was clearly drawn up with 

military rifles in mind.”  

Vidare tar de upp att ett gevär på den tiden deklarationen skrevs avfyrade en kula 

med en maximal energi på ungefär 3000 joule, medan dagens ammunition som 

används av polis i pistoler och k-pist avger en ungefärlig energi på 500 joule. Den 

viktigaste faktorn för en kulas förmåga att trasa sönder mänsklig vävnad och öka 

risken för allvarliga och dödliga skador är projektilens hastighet vid 

träffögonblicket. Slutsatsen de drar av detta är att en kula från en pistol inte på 

något sätt kan orsaka en skada så stor eller allvarlig som en kula som skjuts från 

ett gevär. Se bilaga 1. 

Coupland och Loye menar att polisens användande av kulor som expanderar som 

ammunition i sina pistoler och k-pistar  kan rättfärdigas på två sätt: 

 Då poliser verkar med sitt tjänstevapen är det troligt att de agerar i 

självförsvar (se tabell 1) och på kort avstånd för att så snabbt som möjligt 

oskadliggöra en attackerande gärningsman. 

 Risken för att en kula som avfyras inte skall överpenetrera sitt primära mål 

skall minimeras så att tredje man inte utsätts för större fara än nödvändigt. 

De menar att ovanstående två punkter tillsamman med resultaten från de 

ballistiska testerna, gör att användandet av expanderande ammunition inom 
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polisväsendet inte är att beskriva som onödigt eller överdrivet användande av 

våld. Vidare menar de att användandet av expanderbar ammunition ”for domestic 

law enforcement should not preoccupy experts in international humanitarian 

law.” (5) 

Då Haag deklarationen bara tar upp och behandlar kulans konstruktion, kan den 

anses vara lite för gammalmodig då utvecklingen inom ammunitionsindustrin har 

gått framåt mycket de senaste hundra åren. År 2001 föreslog den schweiziska 

regeringen att detta problem borde utredas. Detta resulterade i att en arbetsgrupp 

med representanter från olika länder tillsattes, i denna arbetsgrupp finns 

representanter från bland annat Sverige och från olika internationella humanitära 

organisationer såsom Internationella Röda Korset. Då arbetet från denna grupp 

fortfarande pågår har inget resultat presenterats, men hittills har de lämnat ett 

förslag där man föreslår att ett skadeindex för hur stor skada en viss ammunition 

får orsaka bör upprättas. Om detta arbete sedan godkänns av alla instanser skulle 

ingen hänsyn behöva tas till hur en kula är konstruerad, istället beaktas bara den 

verkan och skada som ammunitionen gör. 

Vi anser det vara troligt med grundval av tidigare nämnd information att den nya 

ammunitionen Speer Gold Dot inte på något onödigt sätt riskerar hälsa och liv på 

en gärningsman. Att använda sitt tjänstevapen är den absolut sista utvägen för en 

polis, och vid ett sådant användande måste det till att gärningsmannen sätts ur spel 

snabbt och effektivt, det är det som är målet vid verkanseld. Att angriparen då 

skadas är en oundviklig konsekvens av dessa händelser, och oavsett 

ammunitionstyp kan han komma att skadas allvarligt. 

Enligt en studie som gjordes mellan åren 1985-1998 visar det sig att poliser till 

största del använder sitt tjänstevapen i nödvärnssituationer, och på avstånd mellan 

2 till 5 meter (1). Skulle det då kunna vara på det viset att den nya typen av 

ammunition kan öka säkerheten för alla inblandade genom att stoppverkan är 

bättre: 
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 Säkerhetsaspekt nr1: dels ökas säkerheten för den beskjutne på grund av 

att polismannen inte behöver skjuta flera gånger för att bekämpa och 

oskadliggöra gärningsmannen. 

 Säkerhetsaspekt nr 2: personer som befinner sig bakom en gärningsman 

löper inte lika stor risk att träffas då den nya ammunitionen inte 

överpenetrerar sitt mål lika mycket som den gamla helmantlade kulan gör. 

 Säkerhetsaspekt nr 3: då polismannen använder vapnet på så kort avstånd 

krävs en ordentlig stoppverkan (att gärningsmannen oskadliggörs snabbt) 

för att inte polismannen skall komma till skada, den gamla ammunitionens 

stoppverkan är för dålig och medför att gärningsmannen kan fortsätta sitt 

angrepp trots att han skjuten. 
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