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 ABSTRACT 
 
Swedish Armed Forces 
The Armed Forces Technical School 
Cadet Jens Karlsson 
Non-lethal weapons – The Swedish Armed Forces’ latest tool in international 
operations 
 
Due to the increasing international operations for the Swedish Armed Forces these new 
types of opponents needs new tools to cope with these commitments. A couple of years 
ago the Swedish Armed Forces had no non-lethal weapons, but today the Swedish 
soldier has a number of tools to choose from. 

The purpose of this paper is for the reader to get a presentation of which non-
lethal weapons are used today by the Swedish Armed Forces and a sample of what non-
lethal weapons are out on the market today. My main question is which non-lethal 
weapons do the Swedish Armed Forces’ miss in their non-lethal capabilities set. 

I have collected information from a wide selections of sources like reports from 
the Swedish Defence Research Agency, the Swedish Armed Forces’ own regulations 
and the Internet. The information is then processed and divided into five chapters: The 
development of non-lethal weapons, description of technologies, non-lethal weapons in 
the Swedish Armed Forces, Non-lethal weapons on the market and Results. 
This paper is limited to handheld, portable and man to man non-lethal weapons, all non-
lethal weapons in the Swedish Armed Forces or on the international market are not 
covered.  
 My conclusion is that the Swedish Armed Forces should acquire three 40 mm 
projectiles, one 12-gauge projectile and one TASER®. 
 

Keywords: 
 
Non-lethal weapon, less than lethal weapon, international operations, teargas, baton 
rounds, OC, beanbags. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Svenska försvarsmaktens allt flera åtaganden inom internationella insatser kräver 
moderna verktyg. Tidigare har våldstrappan för en svensk soldat varit ganska brant, 
speciellt i steget mellan batong och eldhandvapen. I dagens Försvarsmakt finns det få så 
kallade icke dödande vapen. Dessa är relativt nya typer av vapen och det finns 
förhållandevis lite information om hur utvecklingen har sett ut och vilka vapen som idag 
finns att tillgå, både i Försvarsmakten och ute på marknaden. 
 
1.2 Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att ge en presentation av vilka icke dödande vapen som 
används i dagens Försvarsmakt samt vad för vapen som finns att tillgå på marknaden. 
Utifrån detta kommer jag att ge en redovisning av vilka icke dödande vapen jag anser 
saknas i Försvarsmakten. 
 
1.3 Frågeställning 
 
Vilket eller vilka icke dödande vapen saknas i Försvarsmaktens vapengarderob för 
internationella insatser? 
 
1.4 Avgränsningar, antaganden och metod 
 
Uppsatsen kommer att avhandla icke dödande vapen som kan bäras och nyttjas av 
enskilda soldater inte vapen som är stationära, fordonsburna eller bärs och betjänas av 
flera soldater, en servis. Jag kommer i huvudsak bara beröra de icke dödande vapen som 
är konstruerade att verka mot människor. För att ge läsaren mer förståelse kommer jag i 
vissa enstaka fall ta upp vapen som sträcker sig utanför avgränsningen. 

Telekrig och psykologisk krigföring kommer inte att behandlas då dessa oftast 
kopplas till informationskrigföring eller ledningskrigföring även om man skulle kunna 
betrakta båda som icke dödande vapen. 

Uppsatsen kommer sträcka sig från 1990-talet, för att få lite bakgrund, men 
kommer till största del avhandla 2000-talet och framåt. Vad gäller de icke dödande 
vapen som inte finns i Försvarsmakten, utan på den internationella marknaden kommer 
jag att begränsa mig till största del till Internet då det finns begränsad tillgång till tryckta 
källor inom området. 

Uppsatsen vänder sig i första hand till personer med koppling till Försvarsmakten 
och jag har därför ingen avsikt att förklara vedertagna fackuttryck eller termer. 

Den metod jag har använt mig av är deskription. Med den metoden samlar jag in 
fakta i form av tryckta källor, Försvarsmaktens egna dokument samt Internet. Därefter 
sammanställer jag fakta och tar ut det väsentliga som bäst kan kopplas till mitt syfte. 
Min diskussion kommer att ske löpande i avhandlingen och resultatet redovisas i slutet 
av uppsatsen. För att få en bakgrund om icke dödande vapen kommer jag att börja med 
att ge en beskrivning på hur utvecklingen har sett ut inom avdelningen icke dödande 
vapen. 
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1.5 Materialbeskrivning 
 
Icke dödande vapen är en relativt ny inriktning inom vapenindustrin och därför finns det 
begränsat med material, speciellt från 1990-tal och bakåt. På grund av detta använder 
jag mig till en början av många rapporter från FOI då dessa är skrivna på ett 
vetenskapligt sätt. Vidare använder jag mig av en studie från SWEDINT och ett antal 
olika dokument från Försvarsmakten, till exempel utbildningsanvisningar. Dessa är 
officiella dokument och får ses som väl tillförlitliga. För att överhuvudtaget kunna få 
tag i material till det sista kapitlet är jag tvungen att förlita mig på Internet. Jag har bara 
använt mig av officiella sidor från kända företag och endast företag som grundligt 
beskriver sina produkter och i många fall även har stora antal intyg med tester av deras 
produkter gjorda av utomstående institutioner. Jag har endast använt mig av en 
tidningsartikel då det är endast ett fåtal skrivna mot min inriktning samt att de är svåra 
att faktagranska. 
 
1.6 Ordförklaringar, begrepp och definitioner 
 
1.6.1 Centrala begrepp samt definitioner 
 
Icke dödande vapen (IDV) 
Det finns många olika namn på icke dödande vapen, främst inom engelskan, men de 
allra flesta menar samma sak. Några exempel på namn som kan förekomma är: non-
lethal weapons (NLW), less-lethal weapons, icke-dödliga vapen, kravallvapen. NLW är 
NATO:s fastställda benämning men det kan fortfarande förekomma andra liknande 
begrepp. 
I Sverige används benämningen Icke dödande vapen och definitionen av den är: 
 

Vapen, ammunition och annan materiel som konstruerats och 
 utvecklats i det uttalade syftet att oskadliggöra eller hindra 
 individer, med låg risk för dödsfall eller permanent personskada, 
 eller att oskadliggöra materiel, med minimal oönskad effekt och 
 påverkan på miljön.1 

 
Insats mot folkmassa (IMF) 
Syftar till både utbildningen samt användandet av kravallbekämpning. 
 
Internationella insatser 
Försvarsmakten har och kommer att ha flera olika uppgifter utomlands som till 
exempel: fredsbevarande insatser, humanitära hjälpinsatser eller fredsframtvingande 
insatser. Jag har valt att använda internationella insatser som samlingsnamn för alla 
olika utlandsinsatser eftersom vi i svenskan inte har ett ord, eller förkortning, för det 
som man i engelskan benämner: OOTW (Operations Other Than War)2. 
 
 
 

                                                           
1 Slutrapport studie INT01520S, Förbands vapengarderob vid internationella insater (SWEDINT, 2002). 
2 Kindvall, Göran, Crazy Arms? – Reserapport från NLW’97, 1997-11-20--21, London, FOA-R--98-
006560-170--SE (Stockholm: Försvarets forskningsanstalt, 1998). s. 16 
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Kravall 
”kravaller, oroligheter på gator och andra allmänna platser med många deltagande, ofta 
med våldsamma sammanstötningar med polisen som följd.”3 
 
Vapensystem med graderad verkan 
Detta är ett vidare begrepp med inriktning på ett vapensystem där det finns möjlighet att 
förändra till exempel verkansytan, splitterstorleken eller zonrörsfunktion.4 
 
1.6.2 Ordförklaringar 
 
Beanbag Hagel som är inneslutna i en påse av Aramidfibrer och skjuts 

från hagelvapen. Se även kravallpatron. 
Distansbatong Polisens benämning på fullkalibriga projektiler av 

skumgummi- och/eller plast. Se även kravallpatron. 
Distraktionsgranat Granat som avger kraftigt ljud samt oftast ljus för att 

distrahera personer men inte skada dem. Oftast i form av 
handgranat men kan även skjutas med granatvapen. 

Elpistol Kallas även taser vilket är ett företag (TASER® 
International, Inc.) känd för tillverkning av elpistoler. 
Elpistolen skickar ut två elektroder när dem träffar en person 
skickas stötar genom dessa som påverkar nervsystemet vilket 
passiviserar personen. Det finns även elpistoler som inte 
skickar iväg elektroderna utan hela elpistolen måste tryckas 
mot en person. 

Expanderbar batong Teleskopisk batong av stål som dras eller slås ut. Används 
bland annat av polisen och militärpolis. 

Granatvapen Samlingsnamn för specialvapen för kravallbekämpning, 
granatpistoler och granattillsatser. Engelska synonymer är 
Riot Gun eller Baton Gun, vanliga kalibrar är 37 mm eller 40 
mm.5 Se även Kravallkarbin. 

Gummihagel Till skillnad från beanbag är haglen gjorda av olika 
plastmaterial och inte inneslutna av någon påse. Kan även 
kallas Stingers. Kan användas i många olika vapen som 
hagelvapen, granatvapen, syftminor och handgranater. 

Kravallkarbin En granattillsats för AK 5C fastsatt på en adapter för att 
kunna skjuta 40 mm kravallpatroner utan att behöva fästa 
granattillsatsen på en AK 5C. 

Kravallpatron Försvarsmaktens sammanfattande benämning på 
specialammunition för kravallbekämpning. Skjuts från 
hagelvapen kaliber 12 eller 40 mm granatvapen. 
Kravallpatron är fullkalibriga gummi- och/eller 
plastprojektiler, gummihagel eller beanbags. 

                                                           
3 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/231216 (2008-12-29 kl 1402). 
4 Sundberg, Ulf, Vapensystem för Graderad Verkan, FOI-R--0845--SE (Tumba: Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2003). s. 6 
5 Slutrapport studie INT01520S, 2002. Underbilaga 1, s. 1 
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Kravallspruta Utrustning som är buren i handen för att avge riktade strålar 
av OC och har större kapacitet än OC-ejektor. Kan liknas 
både till funktion och utseende som en brandsläckare.6 

OC Oleoresin Capsicum eller i dagligt tal pepparspray. OC är 
det aktiva pepparextraktet som är utblandad med vätska, det 
irriterar ögon, luftvägar och oskyddad hud. 

OC-ejektor Utskjutningsanordning som liknar en lite sprayburk. Skickar 
iväg en sammanhållen stråle med OC. Används för att 
distrahera eller oskadliggöra våldsamma personer, kan 
användas på upp till ca 5 meter. Används av polisen och 
personal i utlandsstyrkan. 

                                                           
6 Slutrapport studie INT01520S, 2002. Underbilaga 1, s. 2 
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2 UTVECKLINGEN AV ICKE DÖDANDE VAPEN 
 
I detta kapitel kommer jag att behandla hur nytt ämnet icke dödande vapen är, inte bara 
i Sverige utan även runt om vi världen. Sverige låg långt fram i utvecklingen men flera 
större länder har nu gått om oss. Därefter redogör jag att för de två stora rapporter som 
ligger till grund för Försvarsmaktens inriktning för användning av icke dödande vapen. 
 
2.1 De första stegen internationellt 
 
Redan innan Försvarsmakten insåg att de var i behov av icke dödande vapen så fanns 
det forskning på det hos dåvarande Försvarets forskningsanstalt (FOA), men numera 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Under tidigt nittiotal fanns det forskning där 
man med modifierad radarteknik kunde störa ut fordons motorelektronik och forskning 
på att med hjälp av så kallade vortex-ringar och infraljud slå ut eller tvinga bort en 
människa. Starkt infraljud kan få en människa att må illa och en vortex-ring kan 
förklaras som ”en högenergetisk virvelring som kan transportera energi genom lufthavet 
tills det träffar ett föremål varvid energin frigörs”7. Vortex-ringar har den fördelen att du 
kan rikta energin till exempel mot en människa. Tyvärr är båda dessa 
forskningsområden nedlagda vid FOI, men flera andra länder har fortsatt att forska. 
Bland annat ser USA om det är möjligt att transportera aerosoler, till exempel OC eller 
tårgas, med hjälp av vortex-ringar.8 

Förutom den egna forskningen var FOA även med på ett antal internationella 
seminarier och konferenser, bland annat var Sverige det enda landet utanför NATO som 
blev inbjudna 1996 till det första NATO seminariet inom 37. Defence Research Group 
(DRG) som handlade om icke dödande vapen. Seminariet på två dagar utgjordes av 31 
föredrag som visade hur långt de olika länderna hade kommit. Utgångspunkterna då var 
vitt skilda från precis upptäckt intresse till år av forskning och till och med användning 
av icke dödande vapen.9 

FOA var även med 1997 vid Jane’s första konferens om olika försvarsfrågor, 
denna gång var inriktningen icke dödande vapen. Vid denna konferens fanns även andra 
svenska representanter med, från till exempel: HKV, FMV och Bofors. Totalt var det 
cirka 100 deltagare från ungefär 20 länder med. Under denna konferens var det tydligt 
att de flesta hade fått upp ögonen för icke dödande vapen eftersom det inte bara 
diskuterades tekniker och scenarion utom även policy, konventioner och internationellt 
samarbete inom icke dödande vapen.10 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Larsson, Curt, Icke-dödliga vapen, lägesrapport 1999, FOA-R--99-01363-310--SE (Linköping: 
Försvarets forskningsanstalt, 1999). s. 11 
8 Ibid. s. 12 
9 Larsson, Curt & Wigbrant, Bengt, Rapport från NATO seminarium om icke dödliga vapen, FOA-R--96-
00314-3.1--SE (Linköping: Försvarets forskningsanstalt, 1996). s. 6 
10 Kindvall, 1998. s. 3-17 
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2.2 Två stora rapporter 
 
2.2.1 Icke-dödliga vapen – en möjlighet eller ett hot?11 (1998) 
 
Den första stora rapporten inom icke dödande vapen gjordes av FOA och publicerades 
1998. Denna rapport ger ett första förslag på en svensk definition av icke dödande 
vapen, därefter beskriver författarna de trender som de tror kommer att påverka den 
framtida konfliktsmiljön.  

Följande kapitel är en indelning av icke dödande vapentekniker där varje teknik 
beskrivs kortfattat, men i en bilaga till rapporten finns en utförligare beskrivning av de 
flesta tekniker. Därutöver i samma kapitel går de igenom de etiska konsekvenserna, det 
vill säga fördelarna gentemot nackdelarna av att använda icke dödande vapen: 
Fördelarna med icke dödande vapen är bland annat att soldaterna får ett verktyg som 
ligger längre ner i våldstrappan, det blir lättare att göra insatser mot folkmassa, soldaten 
får ett självskydd i tillfällen där användandet av sitt eldhandvapen skulle vara tveksamt. 
Nackdelarna är klyftan mellan civilbefolkningen och militären, det vill säga att det är 
lättare att få tyst på en grupp människor med hjälp av pepparspray istället för att 
kommunicera, i händerna på fel personer kan icke dödande vapen användas som 
tortyrinstrument eller att oskadliggöra någon för att därefter döda personen. Dock så var 
slutsatsen att det är beroende på vem och framför allt hur vapnen används som avgör 
hur moralisk eller omoraliskt icke dödande vapen är.12 

Typsituationer är ett ganska vanligt verktyg för att utvärdera ett visst 
vapensystem. Detta är vad kapitlet efter teknikerna handlar om. Författarna har tagit 
fram sju olika situationer, alla med internationella insatser på marken som grund. De har 
tagit hänsyn till de senaste internationella insatser som Sverige deltagit i. Situationerna 
är: Bevakning av skyddsobjekt, demonstrationer under fredsbyggande aktion, 
gisslansituation, gripande av krigsförbrytare, icke-dödliga vapen mot svensk trupp, 
upprätthållande av sjökontrollområde och insats mot artilleriställning.13 Varje situation 
får cirka en sida som innehåller en kort bakgrund och själva situationen, därefter följer 
ett resonemang om hur truppen går tillväga både med icke dödande vapen och 
konventionella vapen samt en kort analys om de icke dödande vapnen hade gjort någon 
skillnad. I en bilaga finns varje typsituation mer utförligt beskriven med mer detaljrik 
bakgrunds- och detaljbeskrivning samt olika variationer på utfallen. Dessa 
typsituationer är väl genomtänkta och genom att anpassa dessa efter dagens 
internationella insatser kan de fortfarande användas. 

Förutom bilagorna med tekniker och typsituationer finns det en bilaga som tar upp 
alla internationella avtal som berör de olika teknikerna för icke dödande vapen. Denna 
bilaga är den som bäst beskriver internationella avtal av allt material som jag har fått tag 
på inför detta arbete. Även om rapporten är tio år gammal är många av avtalen ännu 
äldre, de avtal som kan fattas är de som har skrivits på senare år. Några exempel på 
avtal är: Konventionen om inhumana vapen som kom 1980 och reviderades 1995, den 
är känd som UNWC (UN Inhumane Weapons Convention) där protokoll IV handlar om 
förbudet mot användning av laservapen som är synförstörande.14 Andra intressanta avtal 
är C-vapenkonventionen som förbjuder användandet av kemiska vapen mot 

                                                           
11 Kindvall, Göran & Wiss, Åke, Icke-dödliga vapen – en möjlighet eller ett hot?, FOA-R--98-00634-
170--SE (Stockholm: Försvarets forskningsanstalt, 1998). 
12 Kindvall & Wiss, 1998. s. 36-43 
13 Ibid. s. 45-46 
14 Ibid. Bilaga 2, s. 10-11 
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kombattanter och som en stridsmetod dock finns undantag som vid polisiära uppdrag 
och inhemsk kravallbekämpning.15 Det senaste är vad man idag lutar sig på under 
internationella insatser vid användandet av vissa icke dödande vapen. Bilagan ger dock 
inga svar utan lyfter bara upp frågorna. I slutet av bilagan finns författarnas slutsatser, 
som istället för rada upp avtalen istället förklarar vilka avtal som gäller för vilka 
tekniker, samt en bra diskussion om dessa. 
 
2.2.2 Förbands vapengarderob vid internationella insatser16 (2002) 
 
Denna rapport är den som Försvarsmakten har haft som grund för inskaffande och 
fortsatt utveckling inom icke dödande vapen. Till skillnad från övriga rapporter och 
studier som är beskrivna tidigare är denna studie är gjord av SWEDINT och bestod av 
en större grupp människor från FOI, FMV, MSS, KRI MARK, SWEDINT, SkyddC, 
Livgardet Utvecklingssekt, FMHS (nuvarande FMTS) säkerhetsförbandsavdelningen 
och Rikspolisstyrelsen. Uppgiften var att ta fram konkreta förslag till vapengarderober 
för nuvarande och kommande internationella insatser, samt kunna utgöra underlag för 
framtiden. 

Det första studien gör är att definiera vad militära uppgifter är. Studien påpekar att 
den militära uppgiften ändrar sig över tiden, inledningsvis kan uppgiften till exempel 
vara fredsframtvingande och sedan övergå till fredsbevarande och ju längre tiden går 
kan de fredsbevarande uppgifterna mer gå till att upprätta lag och ordning. Eftersom det 
inte finns något internationellt polisväsen som sköter dessa uppgifter så blir följden att 
svensk militär sköter sådana uppgifter utomlands som svensk polis gör hemma i 
Sverige.17 

Därefter kommer ett kapitel som handlar om de juridiska aspekterna, det första 
som tas upp är folkrättens relevans till vilka vapen och metoder som används. Denna del 
är mycket mer kortfattad men med ungefär samma innehåll som den tidigare rapporten, 
bland annat tas C-vapenkonventionen upp som förbjuder militär att använda OC eller 
tårgas som vapen i krig men inte om de upprätthåller lag och ordning. Det samma gäller 
om kravallbekämpningsmedel skulle användas i självförsvar så länge inte soldaten 
agerar som kombattant. Denna del av studien är mycket enkel att förstå och de 
viktigaste lagarna och konventionerna tas upp och förklaras på ett bra sätt. Vid 
upprätthållande av lag och ordning under internationella insatser är det framför allt 
lagarna om de mänskliga rättigheterna som styr, dessa skulle kunna enkelt förklaras som 
att minsta möjliga våld alltid skall användas vid lösandet av uppgift.18 Vidare tas det 
även upp förslag att Försvarsmakten borde ta erfarenheter från polisens utbildning och 
träning i användandet av våld mot civila. Samt att om svensk militär har samma 
uppgifter utomlands som polisen har i Sverige bör regler angående användandet av 
vapen vara så långt som möjligt lik som den för svenska polisen.19 

I det efterföljande kapitlet framgår den utarbetade svenska definitionen och policy 
för icke dödande vapen. Den svenska definitionen är rätt lik NATO:s men den har 
översatts och omarbetats lite för att vara mer lättolkad. Definitionen för icke dödande 
vapen är: ”Vapen, ammunition och annan materiel som konstruerats och utvecklats i det 
uttalade syftet att oskadliggöra eller hindra individer, med låg risk för dödsfall eller 

                                                           
15 Kindvall & Wiss, 1998. Bilaga 2, s. 12-13, 18-19 
16 Slutrapport studie INT01520S, 2002. 
17 Ibid. Bilaga 1, s. 7 
18 Ibid. Bilaga 1, s. 8-9 
19 Ibid. Bilaga 1, s. 10 
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permanent personskada, eller att oskadliggöra materiel, med minimal oönskad effekt 
och påverkan på miljön.”20 Förslaget till policy sammanfattar de som:  

 
FM policy för IDV är avsedd för användning vid FM internationella operationer. 

o IDV skall öka antalet tillgängliga handlingsalternativ i syfte att minska 
användandet av skjutvapen och minska riskerna för tredje person. 

o IDV är ett komplement till – inte ersättning för – konventionella vapen och 
tillgången till IDV begränsar inte rätten att vid behov ändå använda 
konventionella vapen. 

o IDV utesluter inte risk för dödliga eller permanenta personskador. 
o Konstruktion och användning av IDV skall följa internationell rätt.21 

 
Något som jag tycker är viktigt som har tagits upp i denna studie är att icke dödande 
vapen skall vara ett komplement till konventionella vapen, inte en ersättning. Detta har 
även tagits upp i tidigare rapporter och även i rapporter från andra länder. 

I efterkommande delkapitel presenterar författarna fördelarna med icke dödande 
vapen, dock saknar jag en lite mer ingående del med nackdelarna med dem, något som 
var bra redovisat i den förra rapporten. Fördelarna förklaras med en enkel skiss som ser 
ut som en trappa där en situation utan icke dödande vapen har ett mindre trappsteg från 
verbala hot till exempel användandet av batong därefter blir det ett stort steg till 
användandet av dödligt våld. I samma situation fast med tillgång till icke dödande 
vapen så läggs det in ett antal mindre trappsteg mellan bruket av batong till bruket av 
dödligt våld vilket gör det möjligt för den militära truppen att ge kraftfull respons utan 
att använda sig av eldhandvapen.22 Därefter går studien igenom det viktiga med 
interoperabilitet då Sverige samverkar med många olika länders förband i 
internationella insatser. NATO försöker standardisera icke dödande vapengarderoben 
med målet att det skulle vara klart 2005, jag har tyvärr inte hittat någon information om 
en sådan standardisering har skett. En fördel som föreslås av rapporten är att den 
svenska vapengarderoben skall likna den som NATO försöker ta fram för att underlätta 
kommande samarbeten. 

Liksom i andra studier så har denna studie tagit fram 19 stycken olika scenarion, 
dessa är baserade på erfarenheter från Kosovo och Bosnien (speciellt från KS03 som var 
den senaste missionen vid studiens genomförande), referensuppgifter från NATO och 
deras arbete med icke dödande vapen samt typsituationer som används i tidigare studier. 
Samtliga scenarier är baserade på en svensk mekaniserad skyttebataljon på ett uppdrag 
som liknar dåtidens Kosovo eller Bosnien. Därefter genomfördes ett spel på samtliga 
scenarier, i underbilaga 14 redovisas varje situation för sig samt med tre olika 
materielpaket (som i sin tur redovisas i sin helhet i underbilaga 13). För att komma fram 
till de olika materielpaketen har studiegruppen analyserat ett flertal redan befintliga eller 
kommande icke dödande vapengarderober. De som var med i denna studie var: 
Amerikanska arméns egna icke dödande vapengarderob, Storbritanniens ”Internal 
Security”-garderob, NATO:s arbete med standardisering av IDV-garderob samt materiel 
som redan används eller studeras av polisen och utlandsstyrkan.23 Därefter följer en 
sammanfattning av spelen och hur materielen spelade in i de olika scenarierna. 

I det sista kapitlet finns förslagen på vilken materiel som skall införskaffas, 
ungefär i vilken dimension och hur det skall indelas. Sedan tas effekten av olika vapen 

                                                           
20 Slutrapport studie INT01520S, 2002. Bilaga 1, s. 11 
21 Ibid. Bilaga 1, s. 13 
22 Ibid. Bilaga 1, s. 15-16 
23 Ibid. Bilaga 1, s. 22 
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upp. Senare i detta arbete avhandlas vad för icke dödande vapen som finns i dagens 
försvarsmakt. 

Det finns även ett antal intressanta underbilagor till exempel referensmaterial med 
utrustning från ”The US Army´s Non-Lethal Capabilities Set Catalogue of 
Components”, ”UK Non-Lethal (Internal Security) Capability Set” och “NATO NL 
Capability Set (Proposed)”. Underbilaga 5 är också värd att nämna, där finns ett antal 
situationer samt erfarenheter från en kompanichef och en plutonchef från KS03. 



FÖRSVARSMAKTENS Självständigt arbete 12(25) 
TEKNISKA SKOLA 2009-04-29 
Kd Jens Karlsson 

 

 
 
3 BESKRIVNING AV TEKNIKER 

 
Här redogör jag kort om varje teknik för att det ska vara lättare att förstå vad respektive 
vapenteknik har för syfte. Det finns självklart många fler detaljer och många olika typer 
av varje teknik men meningen här är att ge en så bred och orienterande beskrivning som 
möjligt 
 
3.1 Indelning 
 
Det finns flera olika sätt att dela in tekniker på, antingen efter vad de är konstruerade att 
verka emot eller, det mer vanliga, efter vilken teknik det verkar med. Det finns en stor 
mängd olika tekniker inom icke dödande vapen men jag kommer bara att ta upp de som 
täckes av mitt arbete. Det är svårt att vara helt konsekvent mot mitt mål med uppsatsen, 
några av de tekniker jag tar upp är inte helt bärbara ännu, men kommer troligen att bli. 
De tekniker som tas upp är de som finns just nu eller som vi idag vet kommer att 
komma inom de närmaste åren. Den indelningen jag har valt är följande: 

 
o Mekaniska tekniker 

 Kinetisk energi/rörelseenergi 
 Rörelsehindrande tekniker 

o Elektriska tekniker 
o Optiska tekniker 

 Laser 
 Blixtammunition 

o Kemiska och biologiska tekniker 
 Irriterande ämnen 
 Lugnande ämnen 

 
3.2 Mekaniska tekniker 
 
3.2.1 Kinetisk energi/rörelseenergi 
 
Kinetisk energi är den vanligaste tekniken och den som har funnit under längst tid. Den 
går ut på att en eller flera personer träffas av ickepenetrerande projektiler eller till 
exempel en vattenstråle under högt tryck. Meningen är att våldsverkaren upplever sådan 
smärta att denne avbryter sin verksamhet. Det finns två huvudindelningar i denna 
teknik: Verkan med så kallade gummihagel/stingers eller verkan med distansbatonger, 
båda ingår i det svenska samlingsnamnet kravallpatron (om det skjuts från ett vapen). 
Gummihagel används inte i Sverige då det inte går att skilja på vem som bli träffad, det 
finns även stor risk för ögonskador. 
 Gummihagel kan skjutas från granatvapen, hagelvapen och rökkastare på fordon 
eller kastas som handgranat.24 Distansbatonger är däremot riktade mot en person och 
skall, som namnet tyder, ge ett batongslag på avstånd. Dessa finns i olika sorter som 
plast-, gummi- eller skumgummiprojektiler och som blyhagel innesluten i en 
Aramidfiberpåse (beanbag). Dessa kan självklart ge betydande skador och även vara 
dödliga vid felaktig hantering eller vådaskott. De tidigare typerna av distansbatonger har 
                                                           
24 Sundberg, 2003. s. 23 
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varit betydligt dödligare, bland annat har britterna varit kritiserade för att ha för tunga 
distansbatonger som har orsakat flera dödsfall bland annat i Nordirland.25 

Olika ammunitionstyper är tillverkade för att användas på olika avstånd, till 
exempel har den 40 mm skumgummigranat som Försvarsmakten använder ett 
verkansområde mellan 3-50 meter medan kravallpatron 12/70 mm har 3-20 meter.26 
 
3.2.2 Rörelsehindrande tekniker 
 
Nät som skjuts ut kan användas för att stoppa människor men även för att stoppa 
fordon. Dessa kan även vara klibbiga för att försvåra att personen frigör sig själv.27 

Olika sorters skum och klisterliknande ämnen har tidigare testats framförallt av 
USA28, denna teknik har dock ändrat riktning till att använda snabbstelnande skum eller 
massa för att försegla dörrar och fönster i strid i bebyggelse.29 
 
3.3 Elektriska tekniker 
 
Elpistol är ett vapen som skjuter ut två pilar som fäster i kroppen och sedan skickas 
elektriska pulser vilket får till konsekvens att kroppens muskler får okontrollerbara 
sammandragningar. Elpistolernas elektriska pulser skall vara omöjliga att motstå och 
det finns olika modeller av elpistoler som ger olika längder på pulscyklerna. Även detta 
icke dödande vapen kan självklart vara farligt, den skjutne kan till exempel ramla och 
slå sig. Räckvidden på en elpistol är mellan 5 och 10 meter30 beroende på modell. Det 
finns utveckling på ammunition till hagelgevär skall kunna skjuta en projektil med 
samma funktion som en elpistol men på upp till 20 meter och med en 20 sekunder lång 
pulscykel.31 
 
3.4 Optiska tekniker 
 
3.4.1 Laser 
 
Det finns många olika forskningsprojekt inom laserteknologin dock finns det få som har 
kunnat konstrueras så små att de är bärbara och på så sätt upptas i mitt arbete. Det finns 
några prototyper som är klumpiga men än dock bärbara. Amerikanska National Institute 
of Justice (NIJ) har byggt en prototyp som skickar en 5 centimeter bred laserstråle som 
både tillfälligt bländar och värmer yttersta lagret på huden. Detta ska få fram något som 
kallas ”’repel response’ - a strong urge to escape from the beam”.32 
 
 
 
 

                                                           
25 Sundberg, 2003. s. 25 
26 Försvarsmakten: Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera, M7739-351003 
(Försvarsmakten, 2008). s. 168-169 
27 Sundberg, 2003. s. 27 
28 Kindvall & Wiss, 1998. Bilaga 1, s. 8 
29 Sundberg, 2003. s. 30 
30 TASER International, Inc. http://www.taser.com/products/military/Pages/M26.aspx (2009-01-14 kl 
1640) 
31 TASER International, Inc. http://www.taser.com/products/law/Pages/XREP.aspx (2009-01-14 kl 1655) 
32 Hambling, David, ”US police could get ‘pain beam’ weapons”, New Scientist (24 december 2008). 
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3.4.2 Blixtammunition 
 
De enda renodlade blixtammunitionen är så kallade blixtbomber, dessa skjuts från 
granatkastare, artilleri eller fälls från flygplan för att förblinda trupp. Dessa kan dock 
inte klassas som icke dödande vapen på grund av risken för allvarliga ögonskador. 
 Distraktionsgranater däremot använder sig ofta av en kraftig smäll och en eller 
flera blixtar. Effekten är att förvirra personer under en kort stund för att få det taktiska 
övertaget. Dessa används oftast inomhus och finns som handgranater eller ammunition 
till granatvapen. 
 
3.5 Kemiska och biologiska tekniker 
 
3.5.1 Irriterande ämnen 
 
De två vanligaste irriterande ämnena är pepparsprej (OC) och tårgas (CS, CR, CN), de 
används vid polisiära insatser samt vid kravallbekämpning med militära förband. 

Tårgas där CS är den vanligaste typen sprids i form av gas och kan kastas som 
handgranat eller skjutas från olika granatvapen samt avges med sprejaggregat. Tårgas 
irriterar slemhinnorna i ögon, näsa, mun och lungor den är dock relativt ofarlig utom i 
mycket höga koncentrationer.33 

OC kan avges på en mängd olika sätt: som en koncentrerad stråle, dimma, skum, 
pulver eller blandad med vatten till en vattenkanon. OC kan avges via en handhållen 
ejektor, kravallspruta eller som pulver och kastas som handgranat, skjutas från 
granatvapen eller vapen liknande ”paintballgevär”. Effekten är liknande som med tårgas 
det vill säga den irriterar slemhinnorna. På grund av att risken är större för överreaktion, 
i första hand hos allergiker, vid användning av tårgas är pepparsprej att föredra som 
kravallbekämpningsmedel.34 En annan fördel med OC jämfört med tårgas är att OC 
även har verkan mot djur som till exempel hundar.33 
 
3.5.2 Lugnande ämnen 
 
De här ämnenas användning kan inte klassas som legalt i alla fall inte i Sverige, men 
forskning har gjorts och även insatser. Till exempel vid gisslansituationen i Moskva den 
23 oktober 2002 där ryska säkerhetstrupper, efter misslyckade förhandlingsförsök, med 
hjälp av gas stormade en teater. Samtliga tjetjenska rebeller dödades eller greps men 
även cirka 120 av de cirka 800 åskådarna dog, de flesta på grund av gasen.35 
 
3.6 Skadeverkan 
 
Icke dödande vapen är egentligen ett missvisande namn, det är viktigt att veta att icke 
dödande vapen skall användas restriktiv och att det kan medföra permanenta skador 
eller dödsfall. Alla människor är olika och en viss dos från ett visst vapen kan vara helt 
annorlunda effekt på två olika personer. Till exempel en ung och frisk person som får 
pepparsprej i ansiktet kommer att bli utslagen en stund men efteråt helt återställd men 
en gammal och sjuk person som får samma dos blir inte bara utslagen utan kan även dö 
på grund av till exempel andnöd eller chock. Det är många faktorer som måste bedömas 

                                                           
33 Slutrapport studie INT01520S, 2002. Bilaga 1, s. 27 
34 Sundberg, 2003. s. 30 
35 Ibid. s. 31 
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både innan inköp av ett icke dödande vapen men även före varje gång ett sådant skall 
användas. Nedan visar jag en graf som på ett tydligt sätt visar den potentiella risk som 
måste bedömas varje gång ett icke dödande vapen används. 
 

 
Fig. 1. Författarens avbild av S-kurvor från ”Icke-dödliga vapen – en möjlighet eller ett hot”36 
 

Ett exempel: Tänk att du är i en insats mot folkmassa, folkmassan är väldigt 
aggressiv, kastar stenar och slåss med tillhyggen. Personerna i folkmassan är en 
blandning av män och kvinnor och i åldrarna från 10 till 70 år. Du har fått godkänt att 
använda tårgas och du vet att om du kastar en tårgashandgranat kommer hälften av 
personerna troligen fortfarande klara av att stå emot gasen då den kommer att blandas 
med den omgivande luften. För att få maximal verkan måste du kasta tre granater men 
då kommer luften att vara så fylld med tårgas att de små barnen troligen inte kommer att 
kunna andas. Hur många granater skulle du kasta? 

Det är viktigt att ta hänsyn till omgivningen och att vara medveten om riskerna 
med användandet av icke dödande vapen. Att bli skjuten med en kravallpatron har ofta 
en övergående effekt, om personen inte blir träffad på felaktigt sätt till exempel i halsen. 
Det finns även psykiska effekter som en person kan drabbas av i efterhand och även 
kulturella effekter till exempel att det kan vara mer förödmjukande för en person att bli 
fasttagen i ett klibbigt nät än att bli skjuten med ett konventionellt vapen.37 
 

                                                           
36 Kindvall & Wiss, 1998. s. 29 
37 Kindvall, 1998. s. 16 
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4 ICKE DÖDANDE VAPEN I FÖRSVARSMAKTEN 
 
4.1 OC – Oleoresin Capsicum 
 
I Försvarsmakten finns det två typer av vapen som använder sig av OC: OC-ejektor och 
kravallspruta. OC finns på förband i utlandsstyrkan och skall vara ytterligare ett verktyg 
i våldstrappan, den ligger före batong.38 
 Både ejektor och kravallspruta finns som skarp respektive övning, dessa skiljs åt 
genom att den skarpa har grön behållare och övning har blå behållare.39 Den verksamma 
delen Capsaicin är 0,3 % i både ejektorn och kravallsprutan, drivningen är med nitrogen 
och hållbarheten är 3 år efter tillverkning.40 
 
4.1.1 OC-ejektor (M4746-300011) 
 
OC-ejektorn är tillverkad i Tyskland av Hoernecke Sicherheitstechnik och har 
beteckningen RSG-5. Behållaren är gjord i aluminium och tillsammans med hållaren är 
den 13,5 cm hög och 3,5 cm i diameter. Mängden vätska är 63 ml och sprutas ut med en 
ballistisk stråle som har spridning med en diameter på mellan 10 och 20 cm, den 
effektiva räckvidden på strålen är 5 meter och kortaste skjutavstånd är 1 meter. 
Handgreppet går enkelt att anpassa både till höger och vänsterhänta.41 
Avfyringsmekanismen är säkrad genom ett plastlock som man innan avfyrning pressar 
uppåt med tummen. 
 
4.1.2 Kravallspruta (M4746-300031) 
 
Kravallsprutan är tillverkad i Tyskland av Hoernecke Sicherheitstechnik och har 
beteckningen RSG-8. Kravallsprutan har en höjd på 25 cm och en diameter på 6,2 cm, 
vätskemängden är 400 ml och vikten 0,6 kg. Kravallsprutan har en säkring i form av en 
sprint. Funktionen med kravallsprutan är att likna med OC-ejektorn men den har lite 
mer vätska och lite längre effektivare avstånd, 6 meter.42 Kortaste skjutavstånd är dock 
1 meter på både kravallsprutan och OC-ejektorn för att minska risken för stänk och 
mekaniska ögonskador.43 
 
4.2 Tårgas 
 
Tidigare fanns det ett förbud i Försvarsmakten mot användandet av tårgas vid skarp 
tjänst men 2006 bestämde HKV att godkänna ”användning av Tårgashandgranat för 
utomhusbruk vid internationella operationer som kan jämställas med polisiära.”44 
 

                                                           
38 Försvarsmakten, Markstridsskolan: Förslag till utbildningsanvisning OC, 19 100:30113 
(Försvarsmakten, 2007). Bilaga 1, s. 6 
39 Ibid. Bilaga 1, s. 10 
40 Ibid. Bilaga 1, s. 9 
41 Ibid. Bilaga 1, s. 8-10 
42 Ibid. Bilaga 1, s. 9 
43 Ibid. Bilaga 1, s. 6 
44 Försvarsmakten, Markstridsskolan: Hanteringsanvisning med utbildningsplan för Tårgashandgranat, 
19 100:30237 (Försvarsmakten, 2006). s. 1 
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4.2.1 Tårgashandgranat (M4746-100011) 
 
Tårgashandgranaten är i form av en aluminiumhylsa som är 9,6 cm lång och har en 
diameter på 5 cm. Granaten är av typen fackla och lätt att använda: Först avlägsnas ett 
skyddslock därefter är det bara att dra i ringen och kasta iväg granaten. Ringen är en typ 
av rivtändare och fördröjningssatsen är på 2-3 sekunder, därefter utvecklas tårgas 
(tårgasaerosol) i cirka 18 sekunder. Att tänka på är när gasen strömmar ur granaten 
kommer granaten att röra sig okontrollerat på marken samt att gasen även är väldigt het 
och kan orsaka brand.45 
 
4.3 Kravallpatroner 
 
I Försvarsmakten finns två olika kravallpatroner, en för hagelvapen och en för 40 mm 
granattillsats. Till skillnad mot kravallspruta och tårgashandgranater så är 
kravallpatroner förbjudna att användas mot folkmassa, dessa får enbart skjutas mot 
utpekade gärningsmän eller motsvarande som kan finnas i folkmassan.46 Tillverkaren av 
de tre redovisade kravallpatronerna är amerikanska Defense Technology. 
 
4.3.1 12/70 mm kravallpatron (M4018-109880) 
 
Denna kravallpatron är i form av en gummiprojektil som liknar en miniatyrflygbomb 
med en ganska platt nos och väger endast 5,2 gram. Kalibern är 12/70 mm (18,5x70 
mm) och utgångshastigheten (V0) är 158 m/s. Det kortaste skjutavståndet är 3 meter 
(förutom vid nödvärn) och längsta praktiska skjutavstånd är 20 meter. Dock är risken 
för återstuds mot hårda ytor hög, ända upp till 50 meter.47 Förstärkningsvapen 870 (B) 
används vid all skjutning av kravallpatron med kaliber 12/70 mm.48  
 
4.3.2 18,5 mm kravallpatron (M4018-xxxxxx) 
 
Denna kravallpatron har ännu inte M-nummer men jag tar upp denna då den inom kort 
kommer att ersätta 12/70 mm kravallpatron. Anledningen till bytet av ammunition är att 
öka precisionen och minska risken för återstuds. Kravallpatronen är en så kallad 
beanbag och har ett antal blyhagel inneslutna i en påse gjord av en blandning av 
Aramidfibrer och bomull. Projektilen väger betydligt mer, 40 gram, men V0 är 85 m/s. 
Risken för återstuds är 10 meter och praktiska skjutavståndet är mellan 3 och 25 
meter.49 Projektilens ökade precision fås genom 4 stycken snörändor som sitter bak på 
projektilen, kallas Drag Stabilized®50 
 
4.3.3 40 mm kravallpatron (M4040-5118190) 
 
40 mm kravallpatron har en projektil av plast och skumgummi som skjuts från en 40 
mm granattillsats eller från kravallkarbin. Kalibern är 40x46 mm, den väger 28,5 gram 
                                                           
45 Försvarsmakten, 2006. Bilaga 1, s. 2 
46 Försvarsmakten, Högkvarteret: Skjutreglemente kravallpatron (SkjutR Kravptr), 34 800:65691 
(Försvarsmakten, 2007). Bilaga 1, s. 11 
47 Ibid. Bilaga 1, s. 5, 11 
48 Ibid. Bilaga 1, s. 3 
49 Försvarsmakten, 2007. SkjutR Kravptr. Bilaga 1, s. 6, 11 
50 Defense Technology. http://www.defense-
technology.com/pdfs/specs/Drag%20Stabilized%20Round.pdf (2009-03-03 kl 1415) 
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och V0 är 81 m/s. Det effektiva avstånden är 3-50 meter, eld på kortare avstånd får 
endast avges i nödvärn, riskavståndet för återstuds vid skjutning mot hårda mål/ytor är 
10 meter.51 
 
4.3.4 Adapter Kravallkarbin (M4804-051119) 
 
För att minska vikten, öka precisionen och för att inte eskalera en eventuell situation så 
har Försvarsmakten tagit fram en adapter till granattillsatsen. Adaptern består av en 
obrukbar pipa och ett pistolgrepp från AK 5 samt axelstöd från AK 5 eller AK 5C. På 
adaptern finns en fästskena av modellen picatinny rail för att kunna fästa ett 
rödpunktsikte. Kravallkarbinen får endast användas med 40 mm kravallpatron. Till 
kravallkarbinen finns en väska så att komplett kravallkarbin, ammunition samt tillbehör 
kan bäras på ryggen.52 
 

                                                           
51 Försvarsmakten, 2007. SkjutR Kravptr. Bilaga 1, s. 7, 11 
52 Försvarsmakten, Högkvarteret: Beslut om användning för M4804-051119 Adapter Kravallkarbin, 
34 870:61556 (Försvarsmakten, 2007). Bilaga 1, s. 1 
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5 ICKE DÖDANDE VAPEN PÅ MARKNADEN 
 
Här kommer jag att beskriva ett antal vapensystem som finns på den globala marknaden 
och som Försvarsmakten rimligtvis skulle kunna anskaffa. Självklart går det att utrusta 
en soldat med så många icke dödande vapen så att det finns ett för varje tillfälle. Men då 
skulle soldaterna inte orka bära med sig allt samt att de troligen skulle få svårt i en 
pressad situation att välja rätt vapen. 

Jag kommer att ta upp ett antal vapen med inriktning mot de förmågor som redan 
är ställda på våra förband i internationella insatser samt endast de som innefattar mina 
avgränsningar för detta arbete. Exempel på förmågor är: omhänderta en misstänkt icke 
samarbetsvillig person, hålla stånd mot/skingra aggressiv folkmassa, avbryta 
gruppslagsmål.53 Vapensystemen jag tar upp kommer vara som komplement till 
nuvarande, ersättning eller ett helt nytt system. De flesta av vapensystemen jag tar upp 
finns redan på marknaden, dock är några av systemen ännu inte är helt klara men de är i 
slutstadierna samt att jag anser att de är så pass intressanta att jag vill ta upp dem ändå. 

Jag kommer att dela upp kapitlet efter företag och efter varje företag kommer jag 
beskriva de fördelar och nackdelar som jag ser med de olika systemen. 
 
5.1 Defense Technology 
 
5.1.1 40 mm Direct Impact® 
 
Denna patron är av samma modell som den svenska 40 mm kravallpatron förutom att 
den är laddad med OC eller färg.54 
 
5.1.2 40mm Long-Range Spede-Heat® Projectile 
 
En tårgasgranat som kan skjutas från 40 mm granatvapen, skjutavståndet är på upp till 
140 meter.55 

 
5.1.3 Fördelar och nackdelar 
 
Fördelen med Direct Impact-granaterna är att du enkelt kan markera en provokatör i en 
folkmassa genom att skjuta en projektil med färg på honom. Denna projektil har även 
samma funktion som kravallpatronen, den ger ett så kallat batongslag, något som chefen 
och skytten måste ta i beaktande. Funktionen med en kravallpatron som även avger OC 
vid träff kan vara bra vid gärningsmän med hög smärttröskel eller om de är påverkade. 
En annan fördel är att ammunitionen kan användes med befintliga 40 millimeters 
granatvapen i Försvarsmakten. Fördelen med tårgasgranaten är att kunna avge tårgas på 
upp till 140 meters håll. Nackdelen med tårgasgranater är den värme som blir vid 
gasuttömning. 

                                                           
53 Slutrapport studie INT01520S, 2002. Bilaga 1, s. 21 
54 Defense Technology. http://www.defense-
technology.com/pdfs/specs/Direct%20Impact%2040MM%20Sponge%20Round.pdf (2009-03-04 kl 
1210) 
55 Defense Technology. http://www.defense-technology.com/products.aspx?pid=6181 (2009-03-04 kl 
1215) 
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5.2 PepperBall Technologies, Inc 
 
5.2.1 TAC-700 Automatic 
 
Ett vapen som liknar ett ”paintballgevär” men som inte bara kan skjuta bollar med färg 
utan en mängd olika typer av ammunition. Liksom ett paintballgevär drivs den av 
tryckluft och en tank räcker till cirka 200 bollar, vilket är vad som får plats i magasinet. 
Det finns ett flertal avfyringssätt från patronvis, treskottssalva till automat. Längsta 
skjutavstånd för enskilda mål är 18 meter och 60 meter för att belägga ett område med 
pepparpulver. Vapnet skall ha en teoretiskt eldhastighet på 700 bollar per minut.56 

 
5.2.2 Ammunition 
 
Den ammunition som skulle vara intressant för Försvarsmakten är den boll som är fylld 
med PAVA (Capsaicin II). Capsaicin II är likt OC men med en renare molekyl som är 
lättare att använda till ”pepparmoln”.57 Andra bollar som kan vara intressanta är de som 
är fyllda med färg för att markera eventuella personer, vattenfyllda bollar som verkar 
likt vanliga kravallpatroner eller glaskrossare.58 
 
5.2.3 Fördelar och nackdelar 
 
Fördelen med detta vapen är att de inte liknar vanliga handeldvapen vilket inte bidrar till 
att eskalera en viss situation. En eskalation skulle kunna ske om folkmassan tror att 
truppen skjuter på dom med konventionella vapen. Andra fördelar är de olika 
ammunitionstyperna samt att du kan avge många bollar efter varandra. Nackdelarna är 
att det är ett helt nytt system och då måste det finnas tid till färdighetsträning på ett 
vapen till för soldaterna. Vapnet är även beroende av komprimerad luft vilket också i 
sin tur leder till att vapnet måste fyllas på med både ammunition och luft. En extra tank 
att ta med i fordonet tar mer av platsen som inte finns. Ett vapensystem till som kan gå 
sönder och fler reservdelar att hantera är andra frågor som bör tänkas igenom före ett 
anskaffande av detta system. 
 
5.3 TASER International Inc. 
 
5.3.1 TASER X26™ 
 
TASER är det absolut mest välkända namnet inom elpistolbranschen. X26 skjuter med 
hjälp av kvävgas ut två elektroder som när de träffar en person skickar en strömpuls 
genom elektroderna och ger en så kallad neuromuskulär kramp vilket gör personen 
paralyserad under tiden strömpulsen är igång. X26 går att använda på mål upp till 10 
meter och den drivs av ett litiumbatteri. På vapnet finns även en laserpek, ljusdioder 
samt en display som kan visa batteriprocent med mera. När du avfyrat vapnet kan du 

                                                           
56 PepperBall Technologies, Inc. http://www.pepperball.com/DownloadSellSheet.aspx?id=14 (2009-03-
04 kl 1245) 
57 PepperBall Technologies, Inc. http://www.pepperball.com/faq.aspx (2009-03-04 kl 1310) 
58 PepperBall Technologies, Inc. http://www.pepperball.com/DownloadSellSheet.aspx?id=39 (2009-03-
04 kl 1320) 
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snabbt byta till ny kassett för att åter vara stridsberedd.59 X26 kan med ett enkelt 
tillbehör även fästas under en automatkarbin eller motsvarande om den har en fästskena 
av modellen picatinny rail.60 
 
5.3.2 TASER XREP™ – eXtended Range Electronic Projectile 
 
XREP är en elpistol inbyggd i en hagelgevärspatron. Patronen passar de flesta 
hagelvapen av kaliber 12. Skillnaden mot en vanlig elpistol är att batteri, pulsgeneratorn 
samt ett antal elektroder bildar projektilen. Du kan skjuta XREP på upp till 20 meter 
och den kommer när den träffar målet att avge en 20 sekunder lång strömpuls. Förutom 
fyra elektroder i nosen på projektilen så fäller den vid träff sex stycken till som ska 
fastna i målet och ge mer kroppsmassa mellan elektroderna. För att förhindra att 
personen plockar bort projektilen så känner XREP av om personen vidrör elektroderna 
eller projektilen och skickar strömpulserna genom handen. Detsamma gäller om ingen 
av de sex utfällda elektroderna fastnar då skickar XREP strömpulser genom de fyra 
elektroderna i nosen vilket distraherar och generar smärta så att personen försöker ta 
bort projektilen och sedan skickar den strömpulserna genom handen.61 
 
5.3.3 Fördelar och nackdelar 
 
Den största fördelen med elpistoler är att oavsett hur stark motståndaren är så blir han 
paralyserad. Andra fördelar med X26 är att den har inbyggd laserpek samt det går 
snabbt att byta vapenalternativ om den är fäst under AK 5:an. Nackdelarna är dock att 
den är batteridriven och det relativt korta avståndet. Jag anser inte att detta vapen skulle 
passa som ett generellt vapen för varje soldat i utlandsstyrkan men till militärpolis eller 
andra förband som har till uppgift att ofta gripa besvärliga personer då kan detta icke 
dödande vapen vara ett bra komplement. 

XREP ser jag gärna att den skulle finnas i utlandsstyrkan som komplement till de 
redan befintliga kravallpatronerna. Den har tillräckligt lång räckvidd och behöver inte 
laddas eller byta batteri. 
 
5.4 Beretta 
 
5.4.1 Beretta LTLX7000 
 
Detta gevär är än så länge bara en teknikdemonstrator av Beretta och Italienska 
försvarsdepartementet, den fälttestades under 2008 och har visats upp i olika TV-
program vilket får anses som att den troligen kommer att sättas i produktion. Vapnet ser 
ut som ett hagelgevär men med funktionen att den kan leverera en kravallpatron med 
samma kraft, oberoende av avstånden, mellan 15 till 70 meter. Avståndsmätningen sker 
med ett rödpunktsikte med tre punkter i höjdled, dessa punkter flyttas med knappar på 
siktet så att den övre punkten ligger över målets huvud och undre punkten vid målets 
fötter. Ammunitionen är egenutvecklad och drivs som vanliga patroner med krutgas.62 
                                                           
59 TASER International Inc. http://www.taser.com/products/military/Pages/TASERX26.aspx (2009-03-04 
kl 1525) 
60 TASER International Inc. http://www.taser.com/products/law/Pages/Accessories.aspx#gear (2009-03-
04 kl 1530) 
61 TASER International Inc. http://www.taser.com/products/law/Pages/XREP.aspx (2009-03-04 kl 1550) 
62 Italian Ministry of Defence & Beretta: http://www.dtic.mil/ndia/2008Intl/BerettaandDeftech.pdf (2009-
03-05 kl 1215) 
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5.4.2 Fördelar och nackdelar 
 
Den stora fördelen med detta vapen är att den levererar samma energi på mål vid olika 
distanser, något som kan bli problem med andra system där en projektil precis når fram 
till ett mål långt bort men inte får avsedd verkan eller en projektil som är avsedd för 
långa avstånd men skjuts på kortare och kan resultera i stora skador. Nackdelarna är att 
vapnet ännu inte har kommit ut helt på marknaden och ett helt nytt system lider ofta av 
barnssjukdomar. Detta vapen är ett eget system vilket betyder ännu ett vapen att bära 
med sig och detta vapen är i storleken av ett hagelgevär. 
 
5.5 FN Herstal, S.A. 
 
5.5.1 FN303™ 
 
FN303 är ett luftdrivet vapen som skjuter 18 mm projektiler med god träffsäkerhet på 
50 meter, men kan skjutas på upp till 100 meter. Projektilerna finns som glykolfyllda 
(kinetisk energi), tvättbar eller permanent färg eller med PAVA (typ av pepparpulver, se 
ovan). Vapnet är halvautomatiskt och trummagasinet rymmer 15 projektiler samt att den 
är utrustad med fästskena för till exempel holografisktsikte.63 Tryckluften i vapnet 
klarar cirka 100 avfyrningar och utgångshastigheten är mellan 85-91 m/s. Ett laddat 
vapen väger 2,7 kg.64 FN303 kan få matningsproblem om skytten kommer åt 
mjukplastmagasinet under skjutning.65 
 
5.5.2 Fördelar och nackdelar 
 
FN303 är ett relativt lätt vapen med stort magasin vid jämförelse med den relativt stora 
projektilen. Den har god träffsäkerhet på långa avstånd samt en fördel med att ha en 
annan typ av på projektil är att det blir omöjligt att ta fel ammunition i ett stressat läge. 
En fördel med tryckluft är den lägre rekylen och att det inte blir någon 
mynningsflamma. Den stora nackdelen med tryckluft är den logistiska biten, en annan 
nackdel är risken för eldavbrott. 

                                                           
63 FN Herstal, S.A. 
http://www.fnherstal.com/index.php?id=368&backPID=255&productID=90&pid_product=254&pidList=
255&categorySelector=3&detail= (2009-03-05 kl 1300) 
64 FN Herstal, S.A. 
http://www.fnherstal.com/index.php?id=293&backPID=255&productID=90&pid_product=254&pidList=
255&categorySelector=3&detail= (2009-03-05 kl 1305) 
65 Lt M. Lundkvist (personlig kommunikation, 2009-04-02) 
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6 RESULTAT 
 
Försvarsmakten har ett antal olika icke dödande vapen i sin vapengarderob för 
internationella insatser, men på marknaden finns väldigt många fler olika icke dödande 
vapen och det kommer hela tiden nya. Min avsikt med detta arbete var att lyfta fram 
några olika rimliga vapen som jag anser att Försvarsmakten borde anskaffa för att 
komplettera sin vapengarderob och samtidigt lyfta fram de icke dödande vapen som 
redan finns i Försvarsmakten. 
 Nedan ger jag motiv för de vapen och ammunition som jag finner Försvarsmakten 
bör utöka sin vapengarderob med: 
 40 mm Direct Impact – OC och – Marking skjuts från samma vapen som den 
redan befintliga 40 mm kravallpatronen, det ger fördelen att soldaterna redan är 
förtrogna med vapensystemet. Jag anser att det saknas utrustning för att peka ut och 
markera en viss person i en folkmassa. Att kunna skjuta OC samtidigt med en 
kravallpatron kan vara nödvändigt i situationer med gärningsmän som kan vara 
påverkade eller på grund av en hög adrenalintillförsel inte påverkas av enbart 
kravallpatronen. 
 Idag finns bara en tårgashandgranat i Försvarsmakten och räckvidden är 
begränsad till tekniken och styrkan hos kastaren. 40 mm Long-Range Spede-Heat 
Projetile ger förmågan att kunna lägga tårgas på längre avstånd. En fördel som jag ser 
med denna projektil är till exempel vid stora folkmassor och för att minska risken att 
den egna truppen blir utsatt för egen tårgas. Även denna projektil skjuts från samma 40 
mm granatvapen, en fördel som är beskrivet tidigare. 
 TASER XREP är en projektil som skjuts från hagelvapen med kaliber 12, ett 
vapen som också redan förkommer i Försvarsmakten och speciellt i internationella 
insatser. Fördelen är att kunna avge samma effekt som en elpistol men på längre 
avstånd. XREP bör, enlig mig, kunna användas både i kravallsituationer och som ett 
icke dödligt alternativ vid patrullering eller gripande av farliga personer. 
 Elpistolen TASER X26 är ett kompetent vapen med väldigt god verkan. Vapnet 
kräver troligen mer utbildning och mycket övning, men jag anser att till militärpolis 
eller andra förband med liknande behov kan X26 vara ett bra komplement. En 
ytterligare fördel med X26 är möjligheten att fästa den under AK 5C.  
 Sammanfattningsvis anser jag att Försvarsmakten bör införskaffa ett nytt vapen 
samt fyra nya typer av kravallpatroner: 
 

o TASER X26 
o 40 mm Direct Impact – OC 
o 40 mm Direct Impact – Marking 
o 40 mm Long-Range Spede-Heat Projetile 
o TASER XREP 
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