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Sammanfattning 

Brottslighet där illegala skjutvapen används är vanligt förekommande i region Stockholm. 

Till betydande del kan denna brottslighet kopplas till kriminella nätverk verksamma inom 

organiserad narkotika- och våldsbrottslighet. Det är därför angeläget att närmare identifiera, 

beskriva och eftersöka de skjutvapen som används vid skjutningarna. Hur många och vilka 

är de vapen som används? Hur ofta de återanvänds de? Och hur knutna är de enskilda vap-

nen till ett visst nätverk? 

Flera hundra olika vapen kopplas till skjutningarna, men många återanvänds  

Med utgångspunkt i Underrättelseenhetens logg över skjutningar i kombination med foren-

sisk data, kan det konstateras att totalt 444 unika skjutvapen har använts vid de närmare 500 

skjutningar som skett i regionen åren 2015–2019. I vissa skjutningar har flera olika vapen 

använts vid samma tillfälle, medan det vid andra skjutningar använts ett och samma vapen 

som sedan återkommer vid flera andra skjutningar. 

Den senare kategorin – det vill säga de vapen som kan länkas till flera olika skjutningar – 

utgör en betydande andel, 20 procent, av alla de vapen som använts under den studerade 

perioden. Då många av dessa vapen använts vid tre eller fyra olika skjutningar innebär det 

att en relativt stor del, ca 40 procent, av alla enskilda skjutningar innefattar bruk av ett åter-

använt vapen. 

Hälften av de återanvända vapnen är i beslag 

Av de 444 vapen som identifierats som använda vid skjutningarna har hittills totalt 146 (33 

procent) tagits i beslag av myndigheten. En betydande del av dessa beslagtagna vapen har 

sedan visat sig ha använts vid minst två olika skjutningar. Det innebär att omkring hälften 

av alla identifierat återanvända vapen under den studerade perioden har tagits i beslag. 

Semiautomatiska pistoler överlag vanligast, och ursprunget är ofta Balkan  

Semiautomatiska pistoler var den vanligast förkommande vapentypen (59 procent) bland de 

beslagtagna vapnen som använts vid skjutningarna. Automatvapen utgjorde 19 procent, 

medan ombyggda start-eller gaspistoler (modifierade för att passa skarp ammunition) ut-

gjorde omkring 8 procent. Serbiska Zastava är det vanligaste fabrikatet bland både pistoler-

na (26 av 87) och automatvapnen – där licenstillverkade M70 automatkarbiner av Kalasjni-

kov-modell (19 av 28 automatvapen) dominerar. De ombyggda start- och gaspistolerna var 

nästan uteslutande av det turkiska fabrikatet Zoraki. 

Konverterade start- och gasvapnen återanvänds mest 

Återanvändningen av vapnen var, utifrån beslagen, högst bland de ombyggda start- och 

gaspistolerna (drygt hälften återanvända). Näst högst var återanvändningen bland de semi-

automatiska pistolerna (knappt en tredjedel återanvända), medan den var lägre för automat-

vapen (en fjärdedel återanvända). 

Eftersom återanvändning var hög för de ombyggda start-/gasvapnen är det också rimligt att 

det finns en betydande andel sådana vapen bland de ännu inte beslagtagna men återanvända 

vapnen. Det totala inslaget av ombyggda vapen i skjutningarna kan därför vara högre än 

beslagsvapnen ger vid handen. 
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Mordvapen återanvänds typiskt sett mindre ofta 

De vapen som identifierats som använda vid fullbordade mord har i relativt låg omfattning 

återanvänts, åtminstone efter mordet. Endast fem av totalt 44 beslagtagna och/eller återan-

vända mordvapen har använts även efter mordet. Denna låga återanvändning efter mord 

gäller såväl automatvapen som pistoler. Relativt många, omkring 32 procent, av mordvap-

nen har däremot använts vid skjutningar innan mordet. 

Automatvapnens andel är också totalt sett högre (25 procent) bland mordvapnen än vid 

skjutningarna överlag (uppskattningsvis runt 13 procent), vilket rimligen kan förklaras med 

att de har en mer dödlig effekt än pistolerna. 

Omvänt gäller att de ombyggda startpistolerna i låg omfattning förekommer bland de identi-

fierade mordvapnen. Vid endast ett mord är det säkerställt att en ombyggd startpistol an-

vänts. Detta kan i sin tur förklara den vid andra skjutningar höga återanvändningen av dessa 

vapen: eftersom dessa i låg omfattning använts vid fullbordade mord, finns inte samma 

behov hos användarna att göra sig av med dem. 

Vapnen återanvänds vanligen inom samma kriminella nätverk 

Av de återanvända vapnen har en majotitet, utifrån underrättelseuppgifter, på ett eller annat 

sätt brukats av lokala kriminella nätverk inom organiserad brottslighet som är polisiärt väl 

kända. I hög utsträckning återanvänds vapnen inom samma nätverk (om än sannolikt ofta av 

olika individer i nätverket). Vissa vapen har dock också vandrat mellan olika nätverk. Van-

ligen handlar det då om nätverk som geografiskt och socialt finns relativt nära varandra. 

Ett mönster när vapen delas mellan nätverk är också att de berörda nätverken är sådana som 

ofta förekommer i konflikter. Rimligen är då behovet av vapen stort varför man vänder sig 

till andra nätverk som man har bra kontakt med. Det får ses som mycket angeläget att be-

slagta och identifiera de vapen som uppenbarligen använts av minst två nätverk, men som 

ännu inte tagits i beslag. 

Ovanligt att vapnen återanvänts på andra platser än i region Stockholm 

De vapen som ingår i undersökningen har till övervägande del endast använts inom region-

en. Bara ett mindre antal av de beslagtagna vapnen förekommer i skjutningar i andra reg-

ioner under den studerade perioden. 

Likaså kvarstannar vapnen vanligen inom det aktuella polisområdet (norra respektive södra 

Stockholmsregionen) – och inte sällan inom samma lokalpolisområde. En förklaring till det 

är att vapnen, när de återanvänds, oftast återanvänds av samma kriminella nätverk. 

Samtidigt bör det betonas att den geografiska rörligheten inom regionen i vissa fall är stor 

och att det finns ett inte obetydligt antal vapen som brukats i olika polisområden både i och 

utanför undersökningsperioden. 

Viktigt att fortsätta öka vapenbeslagen och lagföringarna för grovt vapenbrott  

Resultaten av underlaget och analysen talar tydligt för att det är viktigt för myndigheten att 

fortsätta öka beslagen av illegala vapen för att få ned frekvensen av skjutningar i regionen. 

Då många av vapnen används vid flera olika skjutningar kan en brottspreventiv ”häv-

stångseffekt” på skjutningar nås av beslagen.  

Ursprunget och åldern på många av de vapen som används vid skjutningarna tyder också på 

att många av vapnen i de kriminella nätverkens arsenal är insmugglade redan tidigare de-

cennier. Även det talar för att det är mycket viktigt att beslagta många illegala vapen som 

redan finns i landet – parallellt med att stärka samarbetet med Tullverket och myndigheter i 

andra europeiska länder, för att exempelvis motverka försäljning av startpistoler till svenska 

köpare som sedan modifierar vapnen för användning av skarp ammunition. 
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1 Inledning 

Aktuell rapport är en studie över den illegala skjutvapenanvändningen i polisregion Stock-

holm
1
 under åren 2015-2019. Syftet är att öka kunskapen om vilka typer av skjutvapen som 

förekommer vid skjutningar i regionen och hur vapnen används inom den organiserade 

brottsligheten. Att närmare identifiera, beskriva och eftersöka skjutvapnen är mycket ange-

läget eftersom dessa till betydande del kan kopplas till nätverk återkommande verksamma 

inom organiserad narkotika- och våldsbrottslighet. De centrala frågeställningarna i rappor-

ten är: 

 Hur många är de vapen som faktiskt använts? 

 Hur ofta återanvänds samma vapen? 

 Vilken typ av vapen och fabrikat är det fråga om? 

Samt: 

 Hur knutna är de enskilda vapnen till ett visst nätverk eller geografiskt område? 

 

1.1 Material och Metod 

Materialet som utgör rapportens underlag är alla de skjutningar som registrerats i regionen 

under åren 2015-2019. Till dessa uppgifter har lagts på information om huruvida det 

använda vapnet är i beslag, om de brukade vapnen via spårträffar mot hylsor eller kulor kan 

länkas till andra skjutningar, vilken ammunitionstyp som hittats i anslutning till skjutningen, 

samt typ av vapen (modell, kaliber, ursprung etc.) i de fall relevanta vapenbeslag gjorts.
2
 På 

det sättet har ett datamaterial skapats med alla beslagtagna vapen som identifierats som 

använda vid skjutningar 2015–2019, samt återkommande vapen som ännu ej tagits i beslag. 

Uppgifterna bygger främst på information som framkommit genom analyser inom ramen 

för förundersökningar av de aktuella brotten (skjutningarna), men även till viss del på 

underrättelseuppgifter ifråga om vilka nätverk som antas ha använt vapnen. Materialet har 

sedan sammanställts och kategoriserats på olika sätt, exempelvis utifrån vapentyp, fabrikat, 

geografisk plats för brottet m.m. 

 

1.2 Avgränsningar 

Rapporten beskriver inte beslagtagna vapen som ännu ej kopplats till någon bekräftad 

skjutning. Beslagtagna, illegala skjutvapen som bara kopplas till en förundersökning om 

vapenbrott (det vanligaste vid vapenbeslag) men inte till någon skjutning, ingår alltså inte 

underlaget. 

Rapporten tar inte heller upp andra typer av vapen som används av aktörerna inom organi-

serad brottslighet, exempelvis närstridsvapen eller explosiver i form av handgranater och 

illegalt tillverkade bomber. 

 

1.3 Definitioner 

Skjutningar definieras i rapporten som icke-legala, ej uppenbart oavsiktliga, skjutningar i 

regionen och som registerats i polisregionens logg över bekräftade skjutningar. Det handlar 

tekniskt sett om skjutningar med handeldvapen som avfyrar krutladdade projektiler med 

tillräckligt kraftig anslagsenergi för att genomtränga en människokropp. 

Illegala skjutvapen definieras som handeldvapen som används av en person som inte inne-

har licens för vapnet i fråga. Vapnen ska som tidigare nämnts kunna avfyra krutladdade 

projektiler med tillräckligt hög anslagskraft för att genomtränga en människokropp. 

                                                        
1 Motsvarande Stockholms och Gotlands län. 
2 En del av vapnen har beslagtagits direkt i samband med en skjutning, medan andra har beslagtagits senare 

i andra ärenden, men genom teknisk analys kunnat kopplas till en eller flera bekräftade skjutningar i reg-

ionen. 
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För de illegala skjutvapnen används också följande begrepp: 

Okända vapen: Vapen som kan kopplas till 1 skjutning men (ännu) inte är i beslag.  

Återanvända vapen: Vapen som kan kopplas till > 1 skjutning. 

Beslagtagna vapen: Vapen som är i beslag och som kan kopplas till 1 skjutning. 

Beslagtagna och återanvända vapen: Vapen som är i beslag och som kan kopplas till > 1 

skjutning. 

Ifråga om organiserad brottslighet och kriminella nätverk definieras i rapporten begreppen 

på följande sätt: 

Organiserad brottslighet: Allvarlig brottslighet som innebär samarbete mellan fler än två 

personer och en strävan efter vinning eller makt, har en lång utsträckning i tiden, samt upp-

fyller ytterligare två av kriterierna enligt EU:s generella definitionsmodell för organiserad 

brottslighet.
3
 

Kriminella nätverk: Grupper eller kluster av kriminellt aktiva individer som är länkade till 

varandra genom återkommande misstänkta gemensamma brottsdeltaganden, i kombination 

med vänskaps-, släkt- eller andra typer av lojalitetsband såsom medlemskap i en organisat-

ion eller efter kompetens i projektform. De gemensamma brottsdeltagandena kan variera i 

frekvens och involveringsgrad och behöver inte nödvändigt bara gälla grövre brott. 

  

                                                        
3 Egna tilldelade uppgifter åt var och en, någon form av disciplin eller kontroll, verksamhet på lokal nivå, 

användning av våld eller andra metoder för hot, användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer, 

deltagande i penningtvätt, otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndig-

heter eller ekonomi. 
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2 Aktuell brottslighet  

Utgångspunkten för detta avsnitt är de 563 skjutningar som inträffat under perioden 2015–

2019 och den ammunition och de vapen som kan länkas till de olika skjutningarna. Spårbara 

fynd från skjutningarna förekommer emellertid inte i samtliga fall, vilket begränsar under-

sökningsmaterialet ytterligare. Totalt rör det sig om 478 ärenden av detta slag, där det alltså 

genom fynd av till exempel hylsor teoretiskt skulle kunna gå att knyta ett visst vapen till 

skjutningen, varav 449 innehåller redovisade analyser.
4
 

2.1 Vapenanvändning och tillvägagångssätt 

2.1.1 Översikt – unika och återanvända vapen 

Totalt förefaller 444 olika unika vapen ha använts vid skjutningarna ifråga (det vill säga de 

449 som utgör underlaget). Av dessa vapen har en andel på 20 procent använts vid minst två 

skjutningar (se tabell 1). Det innebär att vid omkring två femtedelar av alla skjutningar så 

har det använts ett vapen som också använts vid en annan skjutning under samma period. 

Tabell 1. Identifierade skjutvapen länkade till skjutningar 2015 – 2019 

Vapenbruk 2015-2019 

Totalt antal skjutningar 563 

   med spårbara fynd 478 

   med redovisade analyser 449 

Totalt antal brukade vapen 444 

   okända vapen 247 

   återanvända men inte beslagtagna vapen 52 

   beslagtagna vapen använda vid en (1) skjutning 107 

   beslagtagna och återanvända vapen (använda vid > 1 skjutning) 39 

Totalt antal (andel) återanvända vapen 91 (20 %) 

Totalt antal (andel) skjutningar med återanvändning av minst 1 vapen 187 (42 %) 

 

Typiskt sett har de återvända vapnen använts vid två olika skjutningar under den studerade 

perioden (62 av 91 återanvända vapen). En inte obetydlig del – närmare en tredjedel – har 

dock använts vid 3-5 skjutningar. Om även år och tidpunkter innan den studerade perioden 

tas i beaktande så visar det sig att ett av vapnen använts vid så många som elva olika skjut-

ningar. 

Över tid sker relativt små förändringar i andelen skjutningar med återanvända vapen. Även 

om det totala antalet skjutningar per år, och därmed brukade vapen, sjunker något under 

perioden, så är samtidigt andelen återanvända vapen mer eller mindre konstant. 

2.1.2 Beslagtagna vapen 

2.1.2.1 Typ av vapen 

En närmare granskning av de 146 beslagtagna vapen som förekommit i minst en skjutning 

under perioden ger följande resultat utifrån vapentyp, modell och hur många av dem som 

återanvänts: 

  

                                                        
4 Antalet ärenden med spårbara fynd, och där resultaten redovisats i förundersökningarna, ligger 2015-2019 

på ca 80-100 stycken per år. 
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Tabell 2. Beslagtagna semiautomatiska pistoler som länkats till minst en skjutning 2015–2019.  

Semiautomatiska pistoler Tillverkningsland / år Totalt Antal som återanvänts 

Zastava-pistoler Jugoslavien / varierar 26 12 

Glock-pistoler Österrike / varierar 13 1 

CZ-pistoler Tjeckien / varierar 7 2 

Beretta-pistoler Italien / varierar 5 1 

Tanfoglio-pistoler Italien / varierar 4 0 

Övriga modeller Varierar 32 9 

 Summa 87 25 

 

Tabell 3. Beslagtagna automatvapen som länkats till minst en skjutning 2015–2019. 

Automatvapen Tillverkningsland / år Totalt Antal i återbruk 

Zastava M70 (automatkarbin) Jugoslavien / 1970- 19 3 

Skorpion vz. 61 (k-pist) Tjeckien / 1961- 6 2 

AG Strojnica ERO (k-pist) Kroatien / 1994- 1 1 

AKS-47 (automatkarbin) Bulgarien / okänt 1 0 

CZ vz. 58 (automatkarbin) Tjeckien / 1959- 1 0 

 Summa 28 6 

 

Tabell 4. Övriga beslagtagna skjutvapen som länkats till minst en skjutning 2015–2019. 

Övriga vapentyper Totalt Antal i återbruk 

Ombyggda start/gasvapen 11 6 

Revolvrar 7 2 

Hagel- och kulgevär 8 0 

Antika vapen 2 0 

Start- och gasvapen 3 0 

Summa 31 8 

 

Semiautomatiska pistoler utgör 60 procent av alla vapnen medan automatvapen och övriga 

vapen står för ca 19 respektive 21 procent var. Återanvändningen bland dessa beslagtanga 

vapnen ligger på runt 27 procent (39 av 146) och är alltså högre än för hela urvalet.
5
 Van-

ligast är det bland gruppen semiautomatiska pistoler, där det sker i 29 procent av fallen 

(jämfört med 26 procent för övriga vapentyper – främst ombyggda startvapen – och 21 

procent för automatvapen). 

Allra högst är dock återanvändningen i den enskilda gruppen ombyggda start-/gasvapen där 

6 av 11 beslagtagna vapen förkommit vid fler än en skjutning (se tabell 4). Rimligen finns 

därför också ett betydande antal sådana konverterade vapen bland de ej ännu beslagtagna 

men återanvända vapnen, eftersom återanvändningen av dessa vapen tycks hög – trots de 

kvalitétsbrister dessa anses ha. Det innebär att inslaget av ombyggda startvapen vid genom-

förda skjutningar kan vara högre än de 8 procent beslagen ger vid handen. 

2.1.2.2 Ursprung 

I möjligaste mån har de olika vapenmodellernas ursprung eftersökts i öppna källor. Resulta-

tet av denna genomgång kan sägas bekräfta den gängse polisära bilden av att många av de 

vapen som används i skjutningar och i de kriminella miljöerna har sitt ursprung på västra 

Balkan, även om diversiteten är relativt stor. 

 

                                                        
5 Det vill säga 91 av 444 vapen (ca 20 procent), se tabell 1. 
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Tabell 5. Beslagtagna skjutvapen (länkade till minst en skjutning 2015–2019) utifrån tillverkningsland 

(ursprungsstat) och typ. 

Ursprungsstat Automatvapen Pistol/Revolver Övriga typer Summa 

Jugoslavien
6
 20 26 0 46 

Tjeckoslovakien
7
 7 8 0 15 

Italien 0 10 4 14 

Österrike 0 13 0 13 

Turkiet 0 1 11 12 

Ryssland 0 6 1 7 

USA 0 5 1 6 

Tyskland 0 5 1 6 

Belgien 0 3 1 4 

Kina 0 3 0 3 

Övriga stater
8
 2 14 3 19 

 

Utöver före detta Jugoslavien respektive Tjeckoslovakien är Italien, Österrike och Turkiet 

relativt vanliga ursprungländer. De österrikiska vapnen är alla Glock-pistoler av olika mo-

dell, de turkiska handlar med ett undantag om ombyggda start/gasvapen, framför allt av 

märket Zoraki (flera olika modeller), medan de italienska uppvisar en större bredd med 

både äldre och nyare modeller. 

2.1.3 Vapnens ålder 

I allmänhet framgår endast undantagsvis tillverkningsår för de olika vapen som identifie-

rats. En viss indikation på ålder kan emellertid erhållas utifrån vad som kan utläsas i öppna 

källor om de olika vapenmodellernas kända produktionsår. 

Tabell 6. Produktionsstart för beslagtagna skjutvapen länkade till minst en skjutning 2015–2019. 

Tidsperiod produktionsstart Andel vapen 

Före 1919 4,5 % 

1919-1945 8 % 

1946-1989 73 % 

1990-tal 8 % 

2000-tal 4,5 % 

2010-tal 2 % 

 

Här ska dock påpekas att i flera fall förekommer äldre modeller (med produktionsstart före 

1989) fortfarande i samtida produktion, vilket kan göra ovanstående sammanställning miss-

visande. En kvantitativ och kvalitativ uppskattning
9
 av medelåldern pekar istället på att 

vapnen i underlaget i genomsnitt är runt 35 år gamla. Enligt samma uppskattning skulle runt 

60 procent av vapnen vara tillverkade före 1989, ca 15 procent på 1990-talet, ca 18 procent 

på 2000-talet och resterande ca 7 procent efter år 2010. 

 

                                                        
6 Det vill säga vapen som började tillverkas i före detta Jugoslavien, även om de i flera fall alltjämt är under 

produktion i nuvarande Serbien. 
7 Det vill säga vapen som började tillverkas i före detta Tjeckoslovakien, även om de i flera fall alltjämt är 

under produktion i nuvarande Tjeckien. 
8 Innefattande två vapen vardera från Brasilien, Kroatien, Schweiz, Sverige och Ungern, samt enstaka 

vapen från Argentina, Bulgarien, Egypten, Finland, Frankrike, Irak, Libyen, Schweiz, Spanien, Sydafrika 

och ett vapen med okänt ursprung. 
9 Baserad på ett genomsnittligt tillverkningsår för det enskilda vapnet utifrån modellens kända produktions-

intervall. 
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2.1.4 Typ av ammunition 

Utöver förekomsten av antalet vapen kan även bruket av ammunition vara intressant. Dels 

eftersom den uppgiften är vanligt förekommande och därmed ger ett större underlag, men 

också då den ger vissa indikationer om vilken typ av vapen som brukats. 

Som framgår av tabell 7 är 9 mm Luger
10

 den i särklass vanligaste ammunitionstypen. Den 

är i bruk i ett flertal semiautomatiska pistoler, av både äldre och nyare snitt, exempelvis de 

österrikiska Glock- och vissa av de jugoslaviska Zastava-pistolerna. Kalibern är även van-

ligt förekommande i flera modeller av kulsprutepistoler, men de identifierade vapnen i 

materialet indikerar dock att sådana vapen sällan eller aldrig brukas i regionen. 

7,65 mm Browning
11

 är även den en vanligt förekommande kaliber i semiautomatiska pisto-

ler av olika slag, bland annat vissa av de tjeckiska CZ- och jugoslaviska Zastava-pistolerna, 

men även vissa kulsprutepistoler som den tjeckiska Skorpion vz. 61. Bland de identifierade 

vapnen i regionen är kalibern även relativt frekvent förekommande i ombyggda start- och 

gaspistoler. 
 
Tabell 7. Typ av ammunition som förekommer i skjutningarna 2015–2019 (N = 478; samtliga skjutningar med 

spårbara fynd). 

Typ av ammunition 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 

9 mm Luger 33 45 31 29 38 176 

7,65 mm Browning 20 16 26 30 19 111 

7,62x39 mm 3 15 12 14 8 52 

7,62x25 mm Tokarev 6 15 16 9 5 51 

9 mm Browning kort 2 0 3 10 5 20 

9 mm PA 0 11 1 1 1 14 

.22 Long rifle 0 2 4 2 2 10 

6,35 mm Browning 2 3 4 0 1 10 

9 mm Makarov 1 2 1 4 2 10 

Hagelpatron 2 1 3 2 2 10 

.40 S&W 6 1 1 0 2 10 

.45 ACP 1 1 3 2 2 9 

.357 Magnum 1 1 3 1 1 7 

Övriga typer av ammunition 4 1 2 4 2 13 

       

Endast kulrester (varierande/oklar kaliber) 8 13 4 4 4 33 

 

Den enda kalibern i tabell 7 som är för utpräglat bruk i automatvapen är 7,62x39 mm
12

, 

vilken framför allt används i olika upplagor och modeller av den ryska AK-47. Bland de 

vapen som identifierats i undersökningen rör det sig nästan uteslutande om jugoslaviska 

Zastava-gevär. 

Precis som 9 mm Luger är 7,62x25 mm Tokarev
13

 en kaliber som ofta används i semiauto-

matiska pistoler, framfört allt sådana som tillverkats inom den före detta Warszawapakten. 

Bland de identifierade vapnen handlar det uteslutande om ryska Tokarev- och jugoslaviska 

Zastava-pistoler. 

 

                                                        
10 Kalibern togs fram i Tyskland 1902, också benämnd 9x19 mm Parabellum. 
11 Framtagen i Belgien 1899, också benämnd .32 ACP, 7,62x17 mm SR Browning eller 7,65 mm Browning 

kort.  
12 Kalibern togs i bruk Sovjetunionen 1947, benämns även 7,62 Soviet och .30 Russian kort. 
13 Utvecklad i Sovjetunionen 1930. 
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Övriga kalibrar är sällan förekommande i regionens skjutningar, även om de under vissa år 

är mer frekventa.
14

 Huvudsakligen handlar det om olika typer av ammunition till semiauto-

matiska pistoler, revolvrar och hagelgevär. Gevärsammunition förekommer endast i enstaka 

fall. 

2.1.5 Bruk och återanvändning av automatvapen 

Av särskilt intresse gällande skjutningar i de kriminella miljöerna, speciellt när de genom-

förs på ett sådant vis att de innebär en risk för allmänheten, är användingen av automatva-

pen.  

Den säkraste indikatorn är bruket av kalibern 7,62x39 mm. Som kan ses i tabell 7 etableras 

den på en nivå kring ett tiotal skjutningar per år från och med 2016 och är därefter relativt 

konstant, även om den minskat något under 2019. 

Av tabell 3 kan utläsas att 21 automatkarbiner (samtliga med kaliber 7,62x39 mm) beslag-

tagits och identifierats som använda i skjutningar under perioden. Till dessa kan läggas fyra 

ännu ej beslagtagna vapen av kaliber 7,62x39 mm men som identifierats som använda vid 

mer än en skjutning (även utanför undersökningsperioden). Sammanlagt kan dessa vapen 

kopplas till 32 tillfällen av vapenbruk (28 skjutningar) under perioden (att jämföra med 

totalt 52 tillfällen då kaliber 7,62x39 mm använts). Om även de kulsprutepistoler som be-

slagtagits tillförs
15

 så rör det sig om sammanlagt 32 vapen använda vid 42 tillfällen (i 37 

skjutningar) under perioden; 11 mord och 15 mordförsök. 

 25 vapen har bara använts en gång (i 21 skjutningar). Av dessa skjutningar är åtta 

mord och tio mordförsök.
16

 

o Vid tre av dessa skjutningar, ett mord och två mordförsök, har vardera två 

automatvapen använts (sammanlagt sex vapen), vilka sedan inte återan-

vänts och därför ingår i de 25 som bara använts en gång. 

o I en skjutning, ett mordförsök, har tre automatvapen använts, inget av dem 

har därefter återanvänts och de ingår därför i de 25 som bara använts en 

gång. Ett av dem har dock förekommit i tidigare skjutningar utanför under-

sökningsperioden (2012 och 2014).
17

  

 Sex vapen har använts två gånger vardera (12 skjutningar), varav i två mord och tre 

mordförsök. Med ett undantag är intervallet mellan skjutningarna som längst två 

månader. 

 Ett vapen har använts fyra gånger, varav ett mord och två mordförsök, under loppet 

av 10 månader. 

 

Det framstår således som att det vanligaste tillvägagångssättet är att använda ett (eller fler) 

automatvapen i ett mord eller mordförsök för att sedan inte återanvända dem. 19 av 37 

skjutningar ter sig på detta vis och har involverat 23 av de 32 vapnen. Anmärkningsvärt är 

även att alla dessa vapen har tagits i beslag och att beslaget i alla utom fem fall har skett i 

det skjutningsärende som vapnet kopplas till. I andra hand förefaller automatvapnen brukas 

två gånger inom en kortare tid, för att sedan inte återanvändas. Gällande de 12 ärenden och 

sex vapen som uppvisar detta mönster har fem tagits i beslag. Bara tre vapen i detta material 

uppvisar annorlunda mönster än ovanstående. 

 

 

                                                        
14 Ett exempel är 9 mm PA, som i grunden är så kallade lösa skott ämnade för start- och gasvapen. I de fall 

dessa vapen inte byggs om för att hantera en konventionell kaliber (som 9 mm Browning kort) förekommer 

det att själva partonen istället konverteras genom att förses med en anpassad kula. Hylsan, som ofta utgör 

det forensiska spåret, är dock oförändrad. 
15 På grund av ammunitionstypen är det inte relevant att här beakta oidentifierade vapen. 
16 Ett av dessa vapen har dock använts i en skjutning i en annan region under perioden. 
17 Ytterligare ett av vapnen kan visserligen kopplas till ett annat ärende från samma datum och ingår i 

totalen på 37 ärenden, dock är det sannolikt ett vådaskott som fallit som ett resultat av mordförsöket. 
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2.1.6 Bruk och återanvändning i samband med dödligt våld 

Utöver användningen av automatvapen i allmänhet finns det ett särskilt intresse i att granska 

hur olika typer av vapen brukats i relation till utförda mord. Totalt 37 olika mord
18

 i region-

en under 2015–2019 kan kopplas till de beslagtagna och/eller identifierat återanvända va-

pen. Sammantaget handlar det om 44 olika vapen varav inget kan knytas till mer än ett 

mord. 

 Gällande 25 vapen är mordärendet den enda skjutning de förekommer i. De är 

samtliga i beslag. Det handlar 9 automatvapen, 14 semiautomatiska pistoler (varav 

en [1] är en ombyggd startpistol) samt ett hagelgevär och en revolver. 

 Övriga 19 vapen är återanvända. 

o 14 av dessa vapen har använts före
19

 mordet men förekommer inte efter. 

Av dessa är tre i beslag och alltså identifierade (en semiautomatisk pistol, 

en revolver och en automatkarbin). 

o Fyra av vapnen används för första gången vid mordet och har därefter an-

vänts ytterligare en gång, där det längsta intervallet är ca två månader. Av 

dessa är tre i beslag och alltså identifierade (två semiautomatiska pistoler 

och en automatkarbin). 

o Ett vapen, en ej ännu identifierad automatkarbin, har använts både före och 

efter mordet. 

 

Totalt sett är alltså 32 av mordvapnen som använts vid dödsskjutningarna åren 2015–2019 i 

beslag. Av dessa är en tredjedel automatvapen och resten uteslutande semiautomatiska pi-

stoler. 

  

                                                        
18 Mord med skjutvapen som inte genomförts med ett beslagtaget och/eller återanvänt vapen ingår alltså 

inte i underlaget. 
19 För 12 vapen en gång, för ett vapen två gånger och för ett vapen fyra gånger. 
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2.2 Nätverksanalys 

Ett perspektiv på illegala skjutvapen är att se vapnen som ”gängmedlemmar” som över tid 

rör sig både inom och mellan olika kriminella grupperingar. Ansatsen har prövats genom att 

eftersöka information om brukare respektive måltavla för varje skjutning med återanvänt 

vapen. Totalt består underlaget av 187 sådana skjutningar. 

Analysen visar att i allmänhet stannar vapnen inom respektive nätverk, vilket tyder på att 

dessa troligtvis har en egen arsenal som kan tas i bruk vid behov. Högst antal olika vapen 

används, föga förvånande, av de nätverk som är involverade i kriminella konflikter.  

Vid allvarliga konflikter är utbyte av vapen, till skillnad från den övergripande bilden, mel-

lan allierade nätverk relativt vanligt förekommande. När vapen delas mellan olika nätverk 

följer detta alltså vanligen konfliktlinjerna och de aktuella vapnen går typiskt sett mellan 

nätverk som är relativt nära varandra socialt och geografiskt. På så vis kan det utifrån va-

penanvändningen urskiljas olika kluster av nätverk och vapen (se figur 1). 

 

Figur 1. Exempel på kluster av kriminella nätverk som binds ihop av enskilda vapen som nätverken använt. 

2.3 Geografisk spridning 

En översikt över användingen av återanvända vapen under perioden visar att de flesta vapen 

bara har använts vid skjutningar i ett polisområde i regionen
20

, totalt 16 av de 90 kända 

återanvända vapnen har brukats i mer än ett polisområde. Därutöver har nio av vapen an-

vänts både i region Stockholm och i en annan region. 

Samtidigt ska betonas att rörligheten inom polisområdena är stor. De flesta återbrukade 

vapen förekommer i skjutningar i olika postorter och därtill finns ett halvdussin som dessu-

tom har brukats i andra polisområden utanför undersökningsperioden. 

  

                                                        
20 Totalt finns i regionen fyra olika polisområden: Syd, Nord, City och Gotland. 
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3 Slutsatser och rekommendationer för Polis-
myndighetens arbete 

Viktigt ur brottspreventivt perspektiv att fortsätta öka beslagen i regionen 

Då många av de vapen som brukas av de kriminella nätverken ofta används vid flera olika 

skjutningar – inte helt sällan vid så många som fyra eller fler – vid olika tidpunkter, får det 

ses som ytterst angeläget att polismyndigheten fortsätter att i hög omfattning beslagta de 

illegala vapen som finns i regionen. Enskilda vapenbeslag kan uppenbarligen inte förhindra 

bara en (1) skjutning, utan flera, och det går därmed att prata om en möjlig brottspreventiv 

”hävstångseffekt” av vapenbeslag. I tidigare studier har också slutsatsen dragits att den 

ökning av vapenbeslag som polisregionen gjorde åren 2017 och 2018 kan vara en av flera 

förklaringar till att den ökning av skjutningar som skett i regionen hela 2010-talet avstan-

nade år 2018.
21

 För närmare beskrivning av utvecklingen av skjutningar i regionen sedan 

2012 och av utvecklingen totalt av vapenbeslag, se också bilaga 1 i denna rapport.   

Det finns också omständigheter som talar starkt för att många av de vapen som brukas i 

skjutningarna har funnits i landet i många år innan de använts de senaste åren. Utifrån de 

fabrikat och modeller som förekommer handlar det rimligen ofta om vapen som tillverkats 

redan på 1980-talet eller ännu tidigare. De kan därför ha smugglats in i landet i lågintensiv 

trafik sedan många år – till och med decennier – tillbaka. ”Nyinflödet” av illegala vapen in 

till landet behöver alltså inte vara särskilt högfrekvent. Istället kan de vapen som nu an-

vänds av de kriminella nätverken vara del av ett ”förråd” som byggts upp under många år 

och sedan succesivt letat sig ut bland yngre aktörer i de kriminella nätverken. Även detta 

indikerar att omfattande beslag av illegala vapen i regionen kan ha betydande dämpningsef-

fekt på antalet skjutningar i regionen. 

Samarbete med Tullverket, andra länder och underrättelsekällor av stor vikt 

Parallellt med polisarbetet för att hitta illegala vapen i regionen är samverken med Tullver-

ket av stor betydelse, så att även införseln av nya vapen ytterligare förhindras. Uppenbart 

kommer många av de brukade vapnen från början från andra länder i Europa, varför det är 

viktigt att upptäcka och beivra den vapensmuggling som på lång sikt utgör bas för att ille-

gala vapenarsenaler kan byggas upp inom den organiserade brottsligheten. I detta ligger 

även att i samverkan med andra länders myndigheter spåra försäljning av vapen för lös 

ammunition (t ex startpistoler) som gått mot svenska köpare som sedan modierat vapnen till 

användning av skarp ammunition. Som rapporten visat är inslaget av sådana vapen i skjut-

ningarna inte obetydligt.   

Slutligen är det också viktigt för polismyndigheten att stärka det underrättelseledda arbetet 

mot vapeninnehav i de kriminella nätverken. Inte minst gäller det automatvapnen, som har 

en mycket dödlig effekt och dessutom visat sig förekomma i ökad omfattning de senaste 

åren.
22

 Relativt nyligen, år 2018, skräptes minimistraffet för grovt vapenbrott till minst två 

års fängelse vilket ger ökade möjligheter för hemliga tvångsmedel och underrättelselett 

arbete vid misstänkta vapenbrott. Ett grovt vapenbrott kan också i många fall vara en fram-

gångrik väg till lagföring av strategiskt viktiga kriminella aktörer, jämfört med andra mer 

svårbevisade grova våldsbrott som samma aktörer ägnar sig åt – exempelvis utpressning 

eller anstiftan till mord. 

  

                                                        
21 Se Polismyndigheten, Polisregion Stockholm (2019A). Skjutvapenvåld i polisregion Stockholm – Möns-

ter, utveckling och risker för framtiden. Rapport 422/19. Dnr. A495.779/2019. 
22 Se t ex Polismyndigheten, Polisregion Stockholm (2019B). Återkopplingspromemoria 2 – Mord med 

skjutvapen i kriminella miljöer i Region Stockholm 2011 till 2018: Utredningsperspektivet. Dnr. 

A220.207/16, Löpnr.. 001/2019.  
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Bilaga; Skjutningar och vapenbeslag totalt. 

 

Figur 1. Totalt antal skjutningar samt skadade och dödade i skjutningar, per 
helår i polisregion Stockholm 2012*–2019. Källa: Regionala underrättelseen-
heten i polisregion Stockholm. 

*Ingen uppgift för antal skadade år 2012 

 

 

Figur 2. Totalt antal beslagtagna illegala, undersökta och funktionsdugliga 
skjutvapen, samt därav pistoler/revolvrar

23
 och militära vapen, i polisregion 

Stockholm 2012–2019.
24

 
25

 Källa: Nationellt forensiskt centrum (NFC). 

                                                        
23

 Häri ingår inte start-/gasvapen endast för lös ammunition. 
24

 För åren 2012 – 2014 har ett estimat för polisregionen tagits fram baserat på nationella siffror 

och på fördelningen mellan polisregionen Stockholm respektive övriga regioner åren 2015–

2019. 
25

 Uppgifterna för 2019 är preliminära. 
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