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Yttrande 

 
Förlaget till direktiv som presenterats av den Europeiska 

Kommissionen framstår som en ogenomtänkt panikåtgärd 

som ej kommer att ha någon större effekt på den 

organiserade brottslighetens eller terroristers åtkomst till 

vapen. Dessutom är det uppenbart att ett antal av de 

förespråkade åtgärderna kommer att ha betydande negativa 

konsekvenser för laglydiga jägare, sportskyttar, vapensamlare 

och vapenhandlare. Förslaget är ej proportionerligt då det ej 

kommer att ha någon märkvärd effekt på den svarta 

marknaden för vapen, samtidigt som det innebär onödiga och 

signifikanta begränsningar för lagliga vapenägare. 

Kommissionen uppger själv att ingen konsekvensanalys är 

genomförd. 

 

Ett grundläggande problem med förslaget är att dess 

utgångspunkt är fundamentalt felaktig. I bakgrundstexten till 

förslaget hänvisas till Parisdeklarationen där EU:s 

inrikesministrar och justitieministrar bekräftade sina länders 

fasta beslutsamhet att minska olaglig handel med skjutvapen i 

Europa. Och det är just denna olagliga handel som utgör det 

verkliga hotet. Förslaget är dock riktat på att försvåra och 

begränsa den legala handeln och det lagliga bruket av vapen, 

vilket inte utgör ett större problem i sammanhanget. 

 

BRÅs rapport ”Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014: 

En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på 

skjutvapenvåldet” visar att allt färre legala vapen används i det 

dödliga skjutvapensvåldet i Sverige. Under perioden 1990-95 

hade 25% av gärningsmännen licens för vapen som användes 

i dödligt våld med skjutvapen, perioden 2008-13 hade denna 

andel mer än halverats till 12%. I samma rapport uppger BRÅ 

att tidigare kartläggningar visar att de illegala vapen 

huvudsakligen förs in i landet från utlandet, snarare än att 

kriminella i Sverige stjäl vapen från användare som har licens. 

Utifrån Björn Hagelins utredning från 2012 (Skjutvapen 

använda i brott i Sverige 2000-2010) kan man räkna ut att det 

endast användes cirka två vapen med legalt civilt ursprung vid 

grov brottslighet per år i Sverige.  

 

Trenden att legala vapen används i allt mindre utsträckning i 

brott är inte unik för Sverige. I USA visar statistiken att mord 

med skjutvapen minskat med 49% under tjugoårsperioden 

1993-2013 (Pew Research Center), trots att antalet legala 

skjutvapen i samhället ökat under samma period. 

 
Om man lägger fokus på just den grova organiserade 

brottsligheten och terrorism är det än mer uppenbart att de 

legala vapnen ej utgör ett problem. I exempelvis Parisdåden, 

eller de kriminella beskjutningar på offentligplats i Sverige, är 
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de vapen som ofta används i dessa sammanhang 

helautomatiska Kalasjnikovs. Med andra ord vapen som 

överhuvudtaget inte finns tillgängliga på den legala 

marknaden.  

 
Det är därför uppenbart att kommissionens inriktning på att 

försvåra och begränsa det legala vapenägandet är missriktat. 

För att vara effektiva måste åtgärderna istället riktas mot att 

reducera tillgängligheten av illegala vapen på den svarta 

marknaden. 

 

Mer resurser för polisen och tullen att motverka illegal 

smuggling och försäljning av vapen och ammunition, och 

hårdare straff för illegalt innehav och bruk av vapen skulle 

framstå som mer effektiva åtgärder. En illegal marknad styrs 

av incitament, huvudsakligen möjligheten till vinst, som vägs 

mot risken som associeras med denna potentiella vinst. 

Genom att skärpa de rättsliga konsekvenserna av illegalt 

vapeninnehav kan efterfrågan på illegala vapen bland 

kriminella minskas, samtidigt som en ökad prioritering och 

resurstilldelning för att förhindra smuggling och illegal 

vapenförsäljning kan minska det kriminella utbudet.  

 

Sverige bör därför ej stödja Kommissionens förslag och istället 

förespråka effektiva åtgärder som riktas mot det verkliga 

problemet, den svarta marknaden för illegala vapen. Med 

detta sagt bör tilläggas att vissa aspekter av Kommissionens 

förslag berör viktiga punkter. Uppenbarligen finns det 

tillkortakommanden kring regelverk och implementering av hur 

vapen deaktiveras i vissa av EU:s medlemsstater. Förbättrat 

samarbete och informationsutbyte mellan medlemstater kan 

också vara positivt, men snarare än att fokusera på lagligt 

registrerade vapen bör fokus ligga på informationsutbyte och 

samarbete kring bekämpandet av den illegala vapenhandeln.  

 

 

Den andra januari 2016.  

 

 

 

 

 

 

 


