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 I

Sammanfattning 
Bakgrunden till arbetet är att vi har den uppfattningen att psykiskt störda personer 

är något som vi inom polisen relativt ofta kommer att stöta på, därför är det 

intressant att reflektera över hur dessa människor bör bemötas. Vi vill skapa 

kunskap och förståelse kring bemötande i samband med psykiskt störda personer. 

Vi har använt oss av en metod baserad på litteraturstudier.  Vi har valt att fokusera 

på tre störningar, dessa är psykopati, borderline och narcissistisk 

personlighetsstörning. De tre psykiska störningarna vi beskrivit har olika 

kännetecken och beteenden, det som är en gemensam nämnare är att dessa 

personer är känsligare för hur de blir bemötta och är dessutom mer 

svårberäkneliga. När det gäller bemötande så är den viktigaste faktorn 

självkännedom, man måste känna sig själv och veta vilka ståndpunkter man har 

för att kunna förstå andra människors sätt att agera och reagera. Vår uppfattning är 

att poliser måste hitta ett bemötande som går att applicera på alla typer av 

människor. Dels måste vi som poliser känna oss trygga i våran roll och därför 

finns det en poäng i att ha ett bemötande som fungerar i de flesta situationer, dels 

har vi inte kunskap eller tid att hitta ett skräddarsytt bemötande i alla olika 

situationer. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Det har den senaste tiden varit en livlig debatt i massmedia angående psykiskt 

störda/sjuka personer. För att nämna några exempel så är mordet på 

utrikesminister Anna Lindh samt dödandet av en femårig flicka på ett dagis 

några händelser där denna fråga aktualiserats. Vi började därför fundera kring 

vad psykisk störning innefattar samt hur personer med psykisk störning 

fungerar. Vi har den uppfattningen att psykiskt störda personer är något som vi 

inom polisen relativt ofta kommer att stöta på, därför är det intressant att 

reflektera över hur dessa människor bör bemötas. En viktig del i polisens arbete 

är möten med människor och att detta möte ska ske så bra som möjligt för båda 

parter, det är därför centralt att dessa möten utförs både professionellt och 

empatiskt. Vi är av den uppfattningen att empati och etik är centralt för att 

lyckas med ett bra bemötande. 

1.2 Syfte 

Vi vet att vi som poliser kommer att stöta på personer med psykisk störning och 

att dessa möten kan medföra svårigheter. Syftet men denna uppsats är att med 

hjälp av litteraturstudier skapa kunskap och förståelse kring bemötande av 

personer med psykisk störning. 

1.3  Frågeställningar 

                   Vad bör man som polis tänka på i bemötandet av psykiskt störda? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss genom att titta på de vanligaste psykiska störningar 

som polisen stöter på i sitt arbete. Detta innebär att vi endast kommer att 

beskriva tre olika typer av störningar, dessa är antisocial personlighetsstörning, 

borderline och narcissism, samt att fokusera på hur polisen bör bemöta dessa 

psykiskt störda.  
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2 Metod 

2.1  Metodval. 

Vi har valt en metod som består av litteraturstudier. Vi har letat efter material i 

ämnet framförallt via bibliotek men har även erhållit en del tips på lämplig 

litteratur av Cay Asplund, som arbetar som specialistläkare på den 

rättspsykiatriska kliniken i Umeå. Det finns risker med att använda sig av denna 

metod, dessa risker finns framförallt i tolkningen av materialet eftersom denna 

tolkning bottnar i våra erfarenheter och föreställningar. Vår förförståelse inom 

detta ämne grundar sig dels på den kunskap vi skaffat oss inom 

polisutbildningen samt våra tidigare livserfarenheter. Vi har kritiskt granskat 

våra skriftliga källor och bedömt dessa som trovärdiga, vi har även kritiskt 

granskat våra egna föreställningar för att undvika att rapporten färgas felaktigt 

på grund av dessa. 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Psykiska störningar 

Vi har valt att fokusera på tre störningar, dessa är psykopati, borderline och 

narcissistisk personlighetsstörning. Att vi valt just dessa tre beror på att vi 

samtalat med Cay Asplund och han menade att dessa tre är de vanligaste 

psykiska störningarna som polisen kommer i kontakt med.  

 

Efter varje störning har vi beskrivit hur man diagnostiserar störningen enligt 

DSM IV. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är en 

av två klassifikationssystem som används mest i idag och det är skapat av 

American Psychiatric Associations. Det andra klassifikationssystemet är 

WHO:s ICD. DSM används i samband med djupare intervjuer/undersökningar 

som en checklista för att diagnostisera psykiska störningar och är allmänt 

vedertagen av forskare världen över. 

3.1.1  Antisocial personlighetsstörning (Psykopati) 

Antisocial personlighetsstörning och psykopati är två benämningar på samma 

störning. Anledning till detta är att psykopatibegreppet, som är den äldre av de 

båda, anses ha använts på ett negativt sätt för att stämpla oliktänkande personer. 

Psykopatibenämningen har även använts i klassamhället för att bland annat 

nedvärdera personer med ett frånstötande och skadligt beteende. För att få bort 

detta negativt laddade begrepp så ändrades benämningen till antisocial 

personlighetstörning. Vilken benämning man än väljer att använda sig av så är 

det ändå samma störning.1  

 

Denna störning kännetecknas av en bristande förmåga till ett normalt socialt 

beteende, oförmåga att förstå andras känslor, avsaknad av empati. Personer med 

antisocial personlighetsstörning känner ingen ånger inför konsekvenserna av sitt 

handlande, tvärtom menar den antisociale att han har rätt att behandla andra illa. 

Typiska beteenden är att personerna är oberäkneliga och i vissa fall våldsamma. 

                                                
1 Cullberg Johan, Dynamisk Psykiatri i teori och praktik 
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Det finns en dragning åt det äventyrliga med riskabla aktiviteter. Vid ett första 

möte kan omgivningen få ett positivt intryck och uppfatta dessa personer som 

mycket charmerande. 2 

 

Diagnos av antisocial personlighetsstörning sker enligt DSM IV genom att 

minst tre av följande beteenden uppfylls. 

1. Oförmåga att anpassa sig till gällande normer för lagligt beteende. 

2. Har ett bedrägligt beteende, upprepade lögner, falska namnuppgifter eller 

försök att lura andra för nöjes eller vinnings skull. 

3. Är impulsiv eller oförmögen att planera. 

4. Är irritabel eller aggressiv vilket visar sig i upprepade slagsmål eller 

misshandel. 

5. Nonchalerar obekymrat egen eller andras säkerhet. 

6. Är ständigt ansvarslös exempelvis på arbetet eller ekonomiskt. 

7. Visar brist på ångerkänslor.3 

                                                
2 Ottosson Jan-Otto, Psykiatri 
3 American Psychiatric Association, MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt  
DSM-IV 
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3.1.2  Borderline 

Borderline (gränspsykos) är en störning som ligger på gränsen mellan neuros 

och psykos, numera betraktas borderline som en personlighetstörning och inte 

som ett övergående psykosliknande tillstånd. Neuros är en lättare störning där 

personen oftast är medveten om att den är sjuk, endast delar av personligheten 

påverkas vilket leder till mindre störningar med omgivningen. Psykos är en mer 

allvarlig form av störning där sjukdomsinsikten helt eller delvis saknas. Större 

delen av personligheten påverkas vilket gör att det blir kraftiga störningar 

gentemot omgivningen. Den skillnad som finns kan beskrivas genom den 

ångest som dessa personer har, den neurotiske personen har en rädsla för något, 

en fobi, personen drabbas av kraftig ångest när han utsätts för det han är rädd 

för. Personen har dock ingen vanföreställning om vad det är han är rädd för och 

försöker motivera sin rädsla med rationella argument. En psykotisk person är 

rädd på grund av vanföreställningar och går därför inte att resonera med.4 

 

Det som kännetecknar borderline är att personer med denna 

personlighetsstörning pendlar mellan ytterligheter exempelvis kärlek – hat, 

svart – vitt det saknas en gråzon i deras bedömningar. Detta tar sig uttryck i att 

både självbilden och relationen till omgivningen är högst instabil. Värderingar 

och personlig stil kan skifta mycket snabbt vilket gör relationen till 

omgivningen besvärlig. 5 

 

Diagnos på borderline är mycket svårt och kräver att man gör en noggrann 

psykoanalytisk orienterad intervju avseende personens psykiska uppbyggnad 

för att kunna fastställa diagnosen borderline. Enligt DSM IV krävs det att fem 

av nedanstående beteenden är uppfyllda. 

1. Gör stora ansträngningar för att undvika separationer. 

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer. 

                                                
4 Ottosson Jan-Otto, Psykiatri 
5 Cullberg Johan, Dynamisk Psykiatri i teori och praktik 
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3. Uppvisar identitetsstörning, varaktig och påtaglig instabilitet i 

självbild/identitet. 

4. Visar impulsivitet i minst två avseenden som kan leda till allvarliga 

konsekvenser för personen själv exempelvis sexuell äventyrlighet, 

drogmissbruk. 

5. Upprepat suicidalt beteende, självstympande handlingar. 

6. Affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med 

förändring av sinnesstämning. 

7. Känner en kronisk tomhetskänsla. 

8. Uppvisar inadekvat intensiv vrede eller har svårt att kontrollera sig 

9. Har övergående stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga 

dissociativa symptom.6 

 

 

3.1.3  Narcissistisk personlighetsstörning 

Ordet narcissistisk kommer från den grekiska mytologin, Narkissos som var så 

förälskad i sin egen spegelbild i vattnet att han trånade bort och dog. Narcissism 

i sig är inte något onaturligt, alla människor behöver ett visst mått av 

självkärlek och även ett behov av att bli uppskattade av andra. Problemet 

uppstår då behovet av att bli bekräftad blir en besatthet eller att man ägnar livet 

åt att bevisa sin egen storhet.7 

                                                
6 American Psychiatric Association, MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt  
DSM-IV 
 
7 Cullberg Johan, Dynamisk Psykiatri i teori och praktik 
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Denna störning kännetecknas av självupptagenhet, självöverskattning, 

kritikkänslighet. Parallellt med en grandios självbild finns en låg självkänsla 

som gör att dem oerhört sårbara för kritik, de kan reagera mycket kraftigt då de 

blir utsatta för kritik. Vänskap värderas ur ett nyttoperspektiv och de har lätt för 

att utnyttja människor i deras närhet. 8 

 

Diagnos på narcissism kräver enligt DSM IV att minst fem av följande 

beteenden är uppfyllda. 

1. Har en grandios känsla av att vara en betydande person. 

2. Är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, maktskönhet eller 

fulländad kärlek. 

3. Tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till eller bara kan 

bli förstådd av andra som är speciella eller har hög status. 

4. Kräver ett övermått av beundran. 

5. Har orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra ska svara upp 

mot hans eller hennes förväntningar. 

6. Utnyttjar andra, drar fördel av andra för att uppnå egna mål. 

7. Saknar empati är obenägen att uppmärksamma andras känslor och behov. 

8. Ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund. 

9. Är arrogant och högdragen i sitt beteende eller i sina attityder.9 

                                                
8 Ottosson Jan-Otto, Psykiatri 
9 American Psychiatric Association, MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt  
DSM-IV 
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4 Resultat  

4.1  Teori kring bemötande  

4.1.1  Etik 

Etik kommer från grekiskans “ethos” och betyder sed, sedvänja. Etik är det 

teoretiska och den reflektion vi gör över det moraliska. Moralen är vad vi rent 

praktiskt gör och vilka ställningstaganden vi tar. Kort och gott kan det sägas att 

etik är studier och reflektioner över moral och normer. 

 

I västvärlden är människovärdet en viktig del i det etiska tänkandet och det 

används ofta inom samhällsinstitutioner när de ska skapa en etisk grund för sin 

verksamhet.10 Renodlad etik bygger på att man sätter en persons människovärde 

i centrum och att det är den personens behov som är det viktigaste. För att få in 

tanken om människovärde i sitt arbete krävs det att individen själv funderar och 

reflekterar över sin egen människosyn. Det krävs en egen vilja att se den andre 

personen och att försöka förstå hur denne upplever situationen. Även en vilja att 

se sig själv är ett måste.11
 

 

Det kan vara bra att ha funderat över sin egen etiska grund. Detta för att det ska 

vara lättare att agera vid en situation där det krävs ett moraliskt handlande. 

Dessa moraliska handlanden kommer ofta fort och kräver snabba beslut, en 

förutsättning för att agerandet blir moraliskt riktigt är att tänka igenom detta 

innan.12
 

                                                
10 Collste Göran, Inledning till etiken 
11 Jenner Håkan, Nytta och Etik i det sociala arbetet 
12 Collste Göran, Inledning till etiken 
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4.1.2  Empati 

Människor som har ett jobb som innefattar ansvar i kontakten med andra 

människor kräver en professionell hållning. Ett av det viktigaste i denna 

hållning är empati. Empati kommer från det grekiska ordet ”empatheia” och 

betyder ungefär ”inkännande”. Inom psykologisk litteratur beskrivs empati som 

att upplevelse- eller känslomässigt veta vad en annan människa känner i ett 

givet ögonblick. Empati beskrivs också som att man får en plötslig kunskap 

eller insikt om den andres känsloläge.  

 

Det krävs av en person som har till arbete att möta andra människor att denne 

har kunskap, förståelse och medvetenhet om både sitt eget sätt att reagera och 

fungera i kontakten med andra samt vad den människa man möter kan visa för 

reaktioner. Av människor som i sitt yrke har kontakt med andra människor 

krävs en inre kompetens. Detta krav på kompetens innefattar kunskap, 

självkännedom och empati och här nedan följer ett förtydligande av de tre 

kraven. 

 

Kunskap innefattar inte faktakunskap utan kunskap om sociala och 

psykologiska förhållanden. För att kunna skapa en bra relation till en annan 

människa krävs kännedom om omedveten kommunikation, omedvetna 

drivkrafter och psykologiska försvar.  

Självkännedom är ett grundläggande krav. Vi måste vara medveten om våra 

egna känslor och behov för att kunna hantera dessa i sin kontakt med andra 

människor. Annars finns en risk för att detta kommer att styra kontakten 

gentemot den människa vi möter. Det kan leda till att vi agerar utifrån våra egna 

önskningar.  

Empati som innebär att man kan sätta sig in i och förstå en annan människas 

känslor och psykiska situation. Kan vi rent empatiskt uppfatta de 

bakomliggande faktorerna till en människas utspel, provokationer eller 
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beroendehållning finns en större chans att vi på ett sätt som är anpassat efter 

den andres behov kan ta hand om dennes reaktioner.  

 

En person med empati inser och tar hänsyn till vad dennes handlingar gör för 

andra människor. Han utgår också från vad andra personer har för krav och 

behov när han beslutar sig över sitt agerande eller uttalande. Detta leder till att 

han blir framgångsrik, rent empatiskt, i sin kontakt med andra och på så sätt får 

en god social självkänsla och en positiv inställning till socialt umgänge.13
 

  

4.1.3  Bemötande 

Det bemötande vi visar upp på vårat arbete är förankrat i vår personlighet. Hur 

vi bemöter en annan människa styrs av vilken människosyn vi har. Den 

människosyn vi har formas av många olika faktorer, bland annat vår egen 

utveckling, intryck från samhället och hastiga förändringar i vårt eget liv. 

Därför är det viktigt att ha en god självkännedom vid bemötande av andra 

människor.  

 

När det gäller möten med människor som har psykiska problem är det första 

intrycket mycket viktigt. Kroppsspråk, tonfall och att inte prata över huvudet på 

personen är viktiga aspekter. Rent etiskt är det inte rätt att ge uttryck för sitt 

privata tyckande utan vi måste kunna behålla den yrkesmässiga attityden. För 

att få ett gott samarbete krävs det att vi från första stund visar respekt för 

personen. Något som är viktigt vid bemötande av psykiskt störda personer är att 

vara konkret och informera och förklara vad som ska hända. Vi ska se till att 

personen förstår och förtydliga sådant som behövs. Det är också viktigt att vi 

talar sanning, eftersom oärlighet alltid väcker aggressioner. Även om ett besked 

kan vara negativt skall vi så fort som möjligt delge personen detta och om 

möjligt förklara och motivera beslutet.14
 

 

                                                
13 Holm Ulla, Empati Att förstå andra människors känslor 
14 Carlander Jakob, Eriksson Kerstin, Wikander Birgitta, Vardagsetik i psykiatrin 
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5  Diskussion  
 

5.1  Diskussion 

De tre psykiska störningarna vi beskrivit har olika kännetecken och beteenden. 

Det som är en gemensam nämnare är att dessa personer är känsligare för hur de 

blir bemötta och är dessutom mer svårberäkneliga. Riskerna för att situationen 

spårar ur är därigenom generellt sett större när personen lider av en psykisk 

störning, men det behöver nödvändigtvis inte resultera i våld. Att lyckas med ett 

bra bemötande av psykiskt störda personer är svårt eftersom man inte direkt kan 

se att en människa lider av en psykisk störning. Detta kräver en djup medicinsk 

undersökning som är omöjlig att göra vid ett kort möte. Även vetskapen om att 

en människa har en psykisk störning är i sig inte tillräckligt, vi som poliser har 

varken tid eller kompetens att använda oss av terapeutiska idéer i vårt 

bemötande.  

 

Vi har i form av myndighetspersoner ansvar för att de möten som uppstår i vår 

myndighetsutövning förlöper på ett så bra sätt som möjligt. När det gäller 

bemötande så är den viktigaste faktorn självkännedom, vi måste känna oss 

själva och veta vilka ståndpunkter vi har för att kunna förstå andra människors 

sätt att agera och reagera. Att vara professionell och korrekt är viktiga faktorer 

för att skapa förtroende, en annan viktig faktor är att vara respektfull i sitt 

bemötande för att själv kunna erhålla respekt från den vi ingriper mot. Något 

som vi också bör tänka på är vilka signaler vi sänder ut, där bland annat 

kroppsspråket är en viktig aspekt att tänka på. 
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5.2  Egna reflektioner 

Vår uppfattning är att vi måste hitta ett bemötande som går att applicera på alla 

typer av människor. Dels måste vi som poliser känna oss trygga i vår roll och 

därför finns det en poäng i att ha ett bemötande som fungerar i de flesta 

situationer dels har vi inte kunskap eller tid att hitta ett skräddarsytt bemötande 

i alla olika situationer. Att inte låta sig provoceras utan behålla lugnet ger oss 

bättre möjlighet att kunna styra skeendet dit vi vill, vi måste givetvis kunna 

tempoväxla om situationen kräver det.  

 

Ytterligare en aspekt är att aggressivitet kan förvärra och eskalera situationen, 

detta bör särskilt beaktas när det gäller psykiskt störda. Vi har betonat vikten av 

förtroende och respekt och då vill vi poängtera att man inte ska likställa respekt 

med rädsla. Vi har visat på att vi bör ha ett etiskt perspektiv i vårt bemötande, 

som polis är det omöjligt att arbeta helt etiskt eftersom detta innebär att man 

sätter den andra personens behov främst. Detta kan vi som poliser inte göra i 

alla situationer eftersom vi även har ett jobb att utföra, som kan medföra att vi 

ingriper mot någon annan persons vilja. 

 

. 
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