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Om Svenska Mångkampsförbundet 

Svenska Mångkampsförbundet organiserar idrottsföreningar inom modern femkamp, militär 

femkamp och orienteringsskytte. Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och representerat i 

Sveriges Olympiska Kommitté.            
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Sammanfattning 

Svenska Mångkampsförbundet (”Förbundet”) menar att EU-kommissionen bör återkalla sitt förslag 

(”förslaget”) för att göra nödvändig konsekvensanalys och konsultera berörda parter. Skulle en sådan 

analys resultera i behov av ändringar av direktivet får EU-kommissionen utarbeta ett sådant för 

behandling inom EU på föreskrivet sätt. Ett sådant förslag måste då inriktas mot kriminell hantering 

av illegala vapen, inte mot idrottsutövares och andra civilas innehav och hantering av legala vapen.  

Förslaget är i sin nuvarande form inte proportionerligt, rättssäkert och strider mot svensk grundlag 

och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det strider också mot tillgänglig forskning 

samt mot den utvärdering av direktivet som EU gjorde 2014. Förslaget torde heller inte ligga inom 

EU:s kompetens enligt subsidiaritetsprincipen.  

Förslaget kan inte väntas ha någon effekt mot kriminellas eller terroristers vapenhantering men 

skulle ha mycket allvarliga konsekvenser för svensk idrott.  Svenska Mångkampsförbundet avstyrker 

därmed förslaget i sin helhet. 

Nedan beskrivs bakgrunden till förbundets ställningstagande med förtydliganden av grunderna till 

ställningstaganden för relevanta punkter.   
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Bakgrund 

Förslagets syfte påstås vara bekämpning av kriminellas (”terroristers”) hantering av illegala vapen. 

Förbundet finner det därmed anmärkningsvärt att de åtgärder som förslås i princip utan undantag, 

inriktar sig mot legala vapenägares, exempelvis idrottsmän och -kvinnors, vapeninnehav och 

vapenhantering. Ett förslag som baserats på forskning och empiri skulle sannolikt ha resulterat i helt 

andra åtgärder – exempelvis åtgärder mot smuggling.1 Sådana forskningsbaserade åtgärder skulle till 

skillnad mot förslaget inte heller påverka den civila lagliga vapenhanteringen. 

Detta hade sannolikt framkommit om kommissionen följt EU:s egna föreskrifter och innan förslaget 

lades fram gjort en konsekvensanalys. En sådan hade samtidigt sannolikt visat att förslaget haft 

oacceptabla konsekvenser för idrotten och att det därmed skulle ha visat sig strida mot 

proportionalitetsprincipen.  

                                                           
1
 Den forskning om refereras i EU:s utvärdering av vapendirektivet 2014 bekräftar detta och det måste således 

antas vara känt för kommissionen att de förslag som de lägger fram inte är ändamålsenliga. I utvärderingen 
refereras ren rad studier om vapentillgång och kriminell verksamhet. Amerikanska National Academy of 
Sciences uppdrogs exempelvis 1999 att undersöka vad forskningen kunde säga om effektiviteten hos olika 
vapenregleringar. 2004 blev de klara med undersökningen och de hade då gått igenom 253 vetenskapliga 
artiklar, 99 böcker, 43 offentliga publikationer, samt gjort viss egen originalforskning. Deras slutsats var att de 
inte kunde ”hitta någon vapenreglering som hade reducerat våldsbrottslighet, självmord eller olyckor med 
vapen.” En annan metastudie utförd av kriminologen Gary Kleck vid Florida State University fann att det i 
forskningen ”Saknades konsistent signifikant samband mellan vapenägande och våldsbrottslighet, för (1) USA 
över tid, (2) amerikanska städer, (3) counties inom Illinois, (4) landsdelar som England, amerikanska delstater, 
(5) amerikanska regioner, (6) länder, (7) befolkningssubgrupper”. Samma sak har studerats av kriminologen 
professor Don Kates och nationalekonomen Professor Gary Mauser 2004 s 665. De fann att: ”There is no 
evidence anywhere to show that reducing the availability of firearms in general likewise reduces 
their availability to persons with criminal intent, or that persons with criminal intent would not be able to arm 
themselves under any set of general restrictions on firearms.” Se National Research Council (2005) Firearms 
and Violence: A Critical Review (Committee to Improve Research Information and Data on Firearms). Charles F. 
Wellford, John V. Pepper, and Carol V. Petrie (eds.). Committee on Law and Justice, Division of Behavioral and 
Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press, Gary Kleck. 1997. Targeting 
Guns: Firearms and their Control. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter. Mauser, G. A., & Kates, D. B. (2006). 
Would Banning Firearms Reduce Murder and Suicide? A Review of International Evidence. bepress Legal Series. 
Samma bild ges av svensk forskning som refereras i EU:s utvärdering, exempelvis Lakomaa (2012) ”Safe storage 
and thefts of firearms in Sweden” och Hagelin (2012) ”Skjutvapen använda vid brott 2000-2010)  
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Förslaget har i föreliggande form stora brister och det är i delar så oskickligt skrivet att det inte klart 

går att utläsa vilka vapen som skulle omfattas.2  Förslaget skulle innebära oacceptabel skada för 

svensk idrott. Bland annat skulle två idrotter (det dynamiska sportskyttet samt k-pistskyttet som 

utövas inom Svenska Skyttesportförbundet), tvingas upphöra helt då de redskap som där används 

skulle förbjudas. Därtill skulle förslaget riskera att innebära slutet för stora delar av pistolskyttet i 

Sverige. Enligt Svenska Pistolskytteförbundet skulle exempelvis 98 procent av de vapen de använder 

vid sin idrott riskera att beröras. Det är som en följd av förslagets otydlighet oklart vad förslagen 

skulle innebära för Förbundets verksamhet men Förbundet delar oron inom den svenska 

idrottsrörelsen.   

                                                           
2
 Att så är fallet framgår av Justitiedepartementet inte i sin skrivelse (Faktapromemoria  2015/16:FPM24) ger 

ett spann där det högsta estimatet är fem gånger så stort som det lägsta. Polisen som har tillgång till 
vapenregistret har inte heller kunnat ge något exakt svar på hur många vapen som skulle omfattas.  
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Förbud mot hel- och halvautomatiska vapen 

Kommissionen föreslår bl.a. att vapen i kategori B7 ska överföras till kategori A och att vapen i 

kategori A skall förbjudas. Det innebär ett förbud mot sådana vapen (i B7) och, i enlighet med 

förslaget, destruktion av dessa (se sid 16 i EU-kommissionen förslag). Ett vapen i kategori B7 är 

”Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism”. Vad denna 

skrivning innebär är oklart, luddigt och högst subjektivt. En sådan skrivning kan inte lägga till grund 

för lagstiftning. Oaktat detta motsätter sig förbundet ett sådant förbud. Ett förbud mot sådana 

skjutvapen skulle få allvarliga konsekvenser för idrotten då idrottsutövning med sådana vapen är 

vanlig. Ett förbud enligt de principer som i förslaget skulle i praktiken innebära att flera idrotter finge 

upphöra. Det är en helt unik åtgärd som föreslås. Enligt vad som är känt har inga idrotter tidigare 

blivit förbjudna på liknande sätt.  

En överföring av vapen från kategori B till A skulle oaktat om dessa dessutom förbjöds medföra, att 

dessa vapen inte kunde användas för internationellt tävlande då vapenpass inte ges ut för vapen i 

kategori A. Det skulle därmed innebära att de tävlande som idag använde sådana vapen skulle 

förhindras att delta i internationella tävlingar. 

EU-kommissionens förslag skulle leda till en situation där en stor mängd vapen skulle konfiskeras och 

destrueras baserat på en lagstiftning som i allra högsta grad är subjektiv, rättsosäker och som heller 

inte skulle ge avsedd effekt. Därtill skulle det innebära återkallande av positiva förvaltningsbeslut 

samt konfiskering av egendom vilket inte är förenlighet med svensk grundlag. Därtill strider förslaget 

med all sannolikhet mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i fråga om 

egendomsskydd (2010/C 83/02 Artikel 17). Förslaget torde heller inte ligga inom EU:s kompetens 

enligt subsidiaritetsprincipen. Förbundet avstyrker förslaget. 

Förbud mot distansavtal för privatpersoner  

Kommissionen föreslår att privatpersoner inte längre ska få sälja eller köpa vapen med hjälp av 

medel för distanskommunikation. Däremot ska vapenhandlare få göra det. Det innebär att jägare och 

skyttar inte längre ska kunna sälja sina vapen via annons på internet, t.ex. på blocket eller via 

radannonser i fackpress. Handeln får inte heller ske med hjälp av telefon, sms eller e-post. Det enda 

som återstår är personlig kontakt, t.ex. genom att sätta upp ett försäljningsstånd på lämplig plats. 

Det finns inget stöd i forskning eller empiri som tyder på att handel med legala vapen med hjälp av 

t.ex. internet skulle vara ett problem. För att kunna köpa vapen måste det alltid finnas ett tillstånd 

(”vapenlicens”). Ett tillstånd förutsätter en polisiär prövning av den person som ska köpa vapnet. Det 

är rätt ordning eftersom det främst är personer som innehar vapen som måste kontrolleras, inte 
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metoden. För Sverige, som har långa avstånd, skulle detta innebära ett stort problem för 

idrottsutövare bosatta på landsbygden. Förbundet menar att det näppeligen kan vara en fråga som 

ligger inom EU:s kompetens att reglera – handel mellan privatpersoner inom Sverige har ingen 

påverkan på övriga EU. Förbundet avstyrker förslaget. 

Obligatoriska läkarkontroller och 5-årslicenser 

I förslaget föreslås ett system med maximalt 5-åriga vapenlicenser. Förslaget är otydligt skrivet och 

därför är det inte klart exakt vilka vapen som avses. Inga skäl till förslaget anförs. Förbundets tolkning 

är att det omfattar vapen i kategori B, men det kan inte uteslutas att det omfattar samtliga vapen. 

Idag gäller svenska vapenlicenser, andra vapen än enhandsvapen och automatvapen, tillsvidare eller 

tills vapenlicens återkallas. Införandet av 5-årslicenser för vissa vapen har i Sverige medfört en 

omfattande byråkrati utan att det kunnat påvisas att detta har haft någon effekt på den kriminella 

vapenanvändningen. Förslaget strider således mot proportionalitetsprincipen. Det föreslås vidare att 

medlemsstaterna ska införa läkarkontroller vid beviljande och förnyelse av vapenlicenser. Detta sker 

utan att det påvisas några faktamässiga skäl eller fakta som påvisar ett behov av sådana 

läkarkontroller. Förbundet ser detta som ett kollektivt och kränkande misstänkliggörande av 

vapenägarna. Såvitt känt finns det inga exempel på händelser där en innehavare av ett lagligt vapen 

skulle utfört illegala handlingar i ett annat land p.g.a. medicinska skäl. Det kan inte anses som ett 

gränsöverskridande problem och därmed strider förslaget även mot subsidiaritetsprincipen. Istället 

bör dagens system med läkarnas obligatoriska rapportering av patienter som bedöms olämpliga som 

vapeninnehavare implementeras mer konsekvent. Förslagen skulle om de blev verklighet få påtagliga 

konsekvenser i form av kostnader och krångel för idrotten utan att de kunde väntas ha någon effekt 

mot kriminell hantering av illegala vapen. Förslagen torde heller inte ligga inom EU:s kompetens 

enligt subsidiaritetsprincipen. Förbundet avstyrker förslagen. 

Deaktivering och destruktion av museivapen och vapen för samling.  

Kommissionen föreslår att samlare och museer skall tvingas deaktivera vissa vapen i kategori B7 och 

destruera vapen i kategori A. Förslaget skulle om det blev verklighet innebära att delar av kulturavet 

oåterkalleligt förstördes. Detta är ett förslag som så vitt vi vet är helt unikt. Något motiv till förslaget 

anges inte annat än att vapen från dessa källor hypotetiskt skulle kunna användas i kriminella 

sammanhang. Det finns dock intet stöd i forskning eller empiri som tyder på att museivapen skulle 

vara attraktiva för kriminella eller en källa till vapen för personer med brottsliga avsikter. 

Även krav på deaktivering av museivapen och vapen för samling skulle riskera att förstöra stora 

ekonomiska, historiska och kulturhistoriska värden. En deaktiviering är definitionsmässigt ett 

irreversibelt ingrepp. Centralt för förståelsen av den historiska utvecklingen är att vapen sparas i så 
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orört skick som möjligt för att bevara kunskapen om dem för framtida generationer. Samlingarna kan 

sägas vara arkiv för forskning och utbildning. Att göra dem permanent obrukbara enligt artikel 1 

paragraf 1 i vore att för all framtid förstöra det kulturella arvet. Därtill strider förslaget med all 

sannolikhet mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i fråga om 

egendomsskydd (2010/C 83/02 Artikel 17). 

Förslaget kan inte väntas vara en effektiv åtgärd mot på kriminell hantering av illegala vapen och 

strider därmed mot proportionalitetsprincipen. Förbundet avstyrker förslaget. 

Fler och bredare mandat till kommissionen i vapenfrågor på obestämd tid  

Enligt förslaget skall kommissionen få ett utökat mandat i vapenfrågor (Artikel 13b 1 samt artikel 17). 

Med tanke på kvaliteten i beredningen av nu föreliggande förslag, där bland annat 

konsekvensanalyser saknas och de förslag som lagts i delar är omöjliga att uttyda innebörden av vore 

det olämpligt att ge Kommissionen utövade mandat i denna fråga. Förbundet avstyrker förslaget. 

Gemensamma register över vapenägare 

Enligt förslaget skall ett EU-gemensamt register över personer som har eller har sökt vapenlicens i 

något medlemsland upprättas. Förbundet menar att förslaget inte löser något känt problem men 

skapar nya. Idag krävs när en jägare eller idrottskytt från ett EU-land vill jaga i annat EU-land krävs 

enligt 91/477/EEG ett Europeiskt Skjutvapenpass. Att utöver detta inrätta nya parallella register över 

redan registrerade medborgare som jagar eller tävlar inom unionen kommer att riskera att skapa nya 

problem av flera slag. Centrala register innebär en ökad risk för att känsliga uppgifter om vapenägare 

uppgifter kommer på drift så ett sådant system är mer sårbart. Exempelvis skulle ett intrång kunna 

riskera att en person lyckades komma över information över samtliga privata vapens 

förvaringsplatser inom hela EU.  Riskerna med förslaget är avsevärt större än den (oklara) nyttan. Det 

strider därmed mot proportionalitetsprincipen. Förbundet avstyrker förslaget. 

Förbud för vapeninnehav för personer under 18 år 

Idag kan personer som inte ännu fyllt 18 år i undantagsfall beviljas tillstånd att inneha vapen, det 

handlar då i princip alltid om elitidrottsmän vid idrottsgymnasierna samt om personer som utbildar 

sig till viltvårdare vid naturbruksutbildningar (dessa måste då uppfylla gängse licens och 

förvaringskrav). Åtgärden skulle tvinga dessa verksamheter att upphöra. Åtgärden saknar relevant 

koppling till bekämpning av terrorism och kriminellas hantering av illegala vapen och strider därmed 

mot proportionalitetsprincipen. Åtgärden faller inte heller under EU:s kompetens enligt 

subsidiaritetsprincipen. Förbundet avstyrker förslaget. 


