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 Sammanfattning 
Rapportens syfte har varit att belysa fyra personers perspektiv på hur vi ska kunna 

förbereda oss inför ett möte, samt vad vi bör tänka på då vi möter människor med 

personlighetsstörningar. Detta för att underlätta vårt arbete som poliser. 

Författarna har valt att belysa personlighetsstörningarna, antisocial 

personlighetsstörning, även kallad psykopati, samt borderline 

personlighetsstörning. 

Vi började med att läsa litteratur inom området. Därefter gjordes intervjuer med 

en rättspsykiatriker, en polis samt två intagna på en enhet i Mellansverige. 

Resultatet visade att det är viktigt att våga konfrontera psykopaten vid förhör, att 

ha regler för förhöret samt att ha färdiga, konkreta, frågor. Resultatet visade också 

att när man möter en person med borderline bör man veta om att man som polis 

ena stunden kan vara ”bra” i dennes ögon för att i nästa stund vara ”dålig”. Man 

bör också veta att det har med dennes sjukdomsbild att göra, inte med polisens 

arbete.  

Rapporten visar på vikten av kunskap om att polisen bör behandla dessa 

människor som vilken människa som helst, med respekt och hänsyn. Däremot bör 

vi ha vetskap om hur sådana människor fungerar för att ha förståelse för deras 

beteende vid mötet.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Anledningen till att vi vill skriva om detta ämne är att vi som poliser kommer att 

möta människor med personlighetsstörningar i vårt arbete. Vi tycker att det är 

viktigt att vi kommer förberedda till dessa möten samt att vi vet hur vi ska gå 

tillväga för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 

Vi har fått uppfattningen att både poliser ute på ”fältet” samt studenter på 

polisutbildningen i Umeå har en bristfällig eller kanske till och med obefintlig 

kunskap om hur vi bör uppträda i mötet med människor med 

personlighetsstörningar. Denna uppfattning har vi fått dels genom att samtala med 

andra studenter, dels när vi har varit ute på ”praktikveckor”. Då har vi upplevt en 

rädsla eller osäkerhet inför att möta sådana personer. Mycket av det kan bero på 

just okunskap. Människor med personlighetsstörningar kan dessutom vara 

oberäkneliga och därför svåra att hantera.  

Det vi saknat på polisutbildningen i Umeå är hur vi som poliser bör bemöta dessa 

människor. Vi har fått mycket information om olika sjukdomar och dess symtom, 

men vad ska vi med detta till om vi inte har kunskap om hur vi ska hantera och 

bemöta dessa människor?  

Med detta arbete hoppas vi därför kunna ge en vägledning, både till oss själva och 

till andra inför mötet. Varje situation är unik men vi hoppas att andras erfarenheter 

och fördjupade kunskaper ska kunna underlätta arbetet för oss som skriver och för 

er som läser detta arbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa fyra personers perspektiv på hur vi ska kunna 

förbereda oss inför ett möte samt vad vi bör tänka på då vi möter människor med 

personlighetsstörningar. Detta för att underlätta vårt arbete som poliser. 
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1.3  Frågeställningar 

 Vilka personer med personlighetsstörningar är det störst chans att vi som 

poliser kommer att möta i vårt arbete? 

 Hur kan vi förbereda oss inför dessa möten? 

 Hur bör vi bemöta dessa människor? 

1.4  Avgränsningar 

I en intervju med en rättspsykiatriker nämnde denne två diagnoser som han trodde 

vi som poliser oftast skulle möta i vårt arbete. Detta var två så kallade 

personlighetsstörningar, antisocial personlighetsstörning, även kallad psykopati, 

samt borderline personlighetsstörning. Detta är också, enligt rättspsykiatrikerns 

uppfattning, de psykiskt sjuka som begår mest brott. Därför har vi valt att 

avgränsa oss till dessa två diagnoser. Som polis kan man möta personer med 

någon av diagnoserna borderline eller psykopati i många olika situationer. Vi har 

valt att skriva allmänt om förberedelse och bemötande och inte inrikta oss på 

specifika situationer. Dessutom har vi valt att bortse från personlighetsstörningar 

blandat med drogmissbruk av olika slag. Människor med personlighetsstörning 

har ofta inslag av neurotiska störningar (bland annat ADHD och Asperger). Även 

detta har vi valt att inte behandla i vårt arbete.  

Med tanke på arbetets omfång har vi valt att endast intervjua fyra personer.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att besöka biblioteket för att låna böcker som kunde hjälpa oss på 

vägen. Det var svårt att hitta något som passade till just vårt arbete. För att kunna 

åstadkomma det resultat vi eftersökte valde vi därför att göra intervjuer med 

personer med kunskaper som kunde ge oss en vägledning inför vårt arbete. 

Litteraturen använde vi till att förklara de två sjukdomstillstånd vi valt att arbeta 

med. Detta för att underlätta för läsare som inte är så insatta i området. 

Vi har intervjuat fyra personer. Vi började med att kontakta en enhet i 

Mellansverige för att få kontakt med en rättspsykiatriker. Vi pratade med en 
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person vid namn Gun-Marie Bäckman som hjälpte oss få en intervju med 

rättspsykiatriker, Lars-Åke Björklund. Genom honom fick vi chansen att intervjua 

två intagna personer, en med diagnosen borderline med inslag av psykopati och en 

med diagnosen borderline. Avslutningsvis kontaktade vi Jan-Erik Andersson, 

lärare på polisutbildningen i Umeå för en intervju. 

Vi förberedde frågor inför intervjuerna som vi genomförde (se bilaga 

intervjumallar). 

Intervjun med Lars-Åke Björklund skedde via högtalartelefon. Vi spelade in detta 

på band och skrev sedan ut det på dator. Därefter åkte vi till den aktuella enheten 

som han arbetar på för intervjuer med de intagna. Dessa intervjuer skrevs ner på 

papper och skrevs därefter utifrån anteckningarna på dator. 

Den sista intervjun gjorde vi med Jan-Erik Andersson. Även denna skrev vi på 

dator utefter anteckningar. Samtliga intervjuer har sammanfattats och är inte 

direktciterade. För att de intagna personerna ska få vara anonyma har vi valt att ge 

dem figurerade namn. Dessutom har vi undvikit att namnge enheten de befinner 

sig på. 
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2  Teori 

2.1 Definition personlighets störning 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition) 

är en handbok för psykiatrin och innehåller standarddiagnoser för psykiatriska 

sjukdomstillstånd.1 

DSM-IV består av ett antal axlar. Dessa är fyra till antalet. Axel två innehåller 

personlighetsstörningar samt störningar i utvecklingen. Störningarna uppenbarar 

sig ofta under barndomen och ungdomsåren och förhåller sig stabila in i vuxen 

ålder. Axel två består av kluster A, B och C. Borderline och antissocial 

personlighetsstörning tillhör kluster B. Hit hör dessutom histrionisk 

personlighetsstörning och narcissistisk personlighetsstörning. I kluster A hittar 

man paranoid, schizoid och schizotypal. Slutligen i kluster C finns fobisk, 

osjälvständig och tvångsmässig personlighetsstörning2 

Definitionen av personlighetsstörningar enligt DSM-IV är ”Sådana beteenden 

eller karaktärsdrag som kännetecknar såväl individens nuvarande som tidigare 

funktionssätt. Dessa beteenden eller karaktärsdrag medför antingen en betydande 

social eller yrkesmässig funktionsnedsättning eller subjektivt lidande”.3 

Enligt DSM-IV är personlighetsstörningar ett varaktigt mönster av både 

upplevelser och beteenden som avviker för vad som allmänt sätt är accepterat i 

personens sociokulturella miljö. Detta mönster uttrycks i kognitioner (hur man 

ser på sig själv och andra) affektivitet (komplexiteten, intensiteten, labiliteten och 

rimligheten i det känslomässiga samspelet), det mellanmänskliga samspelet och 

i impulskontrollen. För att en person ska anses ha en personlighetsstörning ska 

mönstret komma till uttryck i minst två av dessa områden.4 

Dessa mönster ska dessutom vara varaktiga och framträda i många olika 

situationer. Mönstret skall också leda till att det blir ett lidande för personen samt 

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/DSM-IV 
2 Kompendium psyksiktsjukdomstillstånd av Dr Mehdi Ghazinour 
3 Kompendium psyksiktsjukdomstillstånd av Dr Mehdi Ghazinour 
4 Kompendium psyksiktsjukdomstillstånd av Dr Mehdi Ghazinour 
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att det blir en försämrad funktion i arbete, det sociala samspelet samt i andra 

viktiga avseenden. Mönstret ska också spåras till tidig vuxen ålder, och ska inte 

bero på att personen tar någon medicin, har en skallskada, missbrukar narkotika 

eller alkohol. Mönstret ska inte vara en följd av någon annan psykisk störning.5 

2.2 Psykopati 

Denna störning kallas också för antisocial personlighetsstörning. Den 

kännetecknas av ett genomgående mönster av bristande respekt för och 

kränkningar av andra människors rättigheter. Detta ska ha pågått sedan personen 

var i 15-årsåldern. Personen måste vara minst 18 år när man ställer diagnosen.6 

Personen ska uppvisa minst tre av nedanstående mönster för att diagnostiseras 

med antisocial personlighetsstörning. 

 Svårt att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende vilket visar 

sig i upprepade brottsliga handlingar 

 Har ett bedrägligt beteende. Det visar sig i upprepad lögner, användandet 

av falska namnuppgifter eller att lura andra för nöjes skull eller personlig 

vinning. 

 Är impulsiv eller dålig på att planera 

 Är irritabel eller aggressiv vilket visar sig i upprepade slagsmål eller 

misshandel 

 Nonchalerar obehindrat både sin egen och andras säkerhet 

 Är ansvarslös, vilket visar sig i oförmåga att etablera ordnade 

arbetsförhållanden eller ekonomiska förhållanden 

 Visar brist på ångerkänslor ,vilket visar sig i likgiltighet eller 

bortförklaringar efter att ha sårat, svikit eller lurat någon.7 

Psykopaten saknar ånger och skuldkänslor. De har inga problem med att förklara 

sitt beteende eller förneka att de gjort något överhuvudtaget. En person med 

                                                
5 Kompendium psyksiktsjukdomstillstånd av Dr Mehdi Ghazinour 
6 Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser, Bengt Sjöström 
7 Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser, Bengt Sjöström 
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diagnosen blev tillfrågad om han ångrade sig när han skadat ett rånoffer som fick 

tillbringa tre månader på sjukhus. Personen svarade ”Kom igen! Han får ligga 

några månader på sjukhus medan jag ruttnar här. Jag bråkade litet med honom, 

men om jag hade velat döda honom hade jag skurit halsen av honom. Jag är sån; 

jag gav honom en chans”. Psykopaten har också svårt att förstå andra människors 

känslor.8 

Psykopaten ha livlig fantasi, de är självcentrerade och oberörda inför risken att bli 

upptäckt. När någon konfronterar dem med lögner eller ifrågasätter dem blir de 

sällan handfallna eller generade. Många som träffar en psykopat upplever att 

personen spelar en roll men att det inte finns så mycket under ytan. En psykopat 

uttryckte sig på detta sätt när polisen hade tagit honom för sista gången ”Jag är 

den kallblodigaste jävel du nånsin kommer att träffa”.9 

Förpliktelser och åtaganden betyder inget för en psykopat. Till exempel orden 

”jag ska aldrig bedra dig” är bara tomma löften. De lyckas ofta prata sig ur 

svårigheter genom att uttrycka sig som att ”Jag har fått mig en läxa”, ”Du har mitt 

ord på att det inte kommer att hända igen”, ”Lita på mig”. Psykopaten har 

dessutom en överdriven syn på sitt eget värde och sin egen betydelse. De är även 

duktig på att ge komplimanger och är charmiga.10 

2.3 Borderline 

Personer med borderline är ofta impulsiva, intensiva och emotionellt instabila. De 

kan ha en negativ inre bild av sig själva, och deras bild av människor i deras 

närhet tenderar att skifta mellan svart och vitt. Självbilden är ofta instabil, och 

människor med borderline har ofta djupt rotade åsikter om sig själva, som ofta 

handlar om att de är "värdelösa" eller "omöjliga att älska". Deras relationer 

tenderar att bli stormiga, intensiva och kaotiska eftersom deras uppfattning om 

andra pendlar mellan idealisering och nedvärdering. Människor med borderline 

stannar ofta kvar i relationer på grund av sin rädsla för separation. Separationer är 

smärtsamma för de flesta människor men för en person med borderline upplevs 

                                                
8 Psykopatens värld 
9 Psykopatens värld 
10 Psykopatens värld 
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ofta separation som en avgrundsdjup förtvivlan, en känsla av total övergivenhet 

som tycks vara omöjlig att leva vidare med.11 

Deras humör har en tendens att svänga väldigt snabbt och känslor kan bli 

intensiva. Dessutom ”triggas” de väldigt lätt och omgivningen kan ha svårt att 

förstå deras sätt att reagera. Det är vanligt med självmordsförsök, depression, 

ätstörning, missbruk och ångestsjukdomar. Människor med borderline är extremt 

sårbara känslomässigt. Minsta småsak kan få dem helt ur balans, och ofta har 

omgivningen mycket svårt att förstå vad som kan ha utlöst den starka 

känslomässiga reaktionen. 12 

Personer med borderline kan tycka att de har svårt att få andra att förstå hur de 

känner sig. Det är svårt att läsa av personer med borderline efter som de på ytan 

kan se ut att må bra men att de egentligen mår dåligt. Självmordsförsök kan ibland 

utlösas av personens svårigheter att kommunicera sin inre smärta till omvärlden.13 

Det finns ett flertal situationer och sammanhang då störningen ger sitt uttryck.  

Fem av dem måste vara uppfyllda för att en person ska få diagnosen borderline.  

 Anstränger sig för att undvika alla slags separationer (både verkliga och 

fantiserade) 

 Växlar mellan att se andra människor som extremt bra eller extremt dåliga. 

De ser andra som antingen ”svarta” eller ”vita” 

 Uppvisar varaktig och påtaglig instabilitet i självbilden och 

identitetskänslan 

 Uppvisar stor impulsivitet som kan leda till allvarliga konsekvenser för 

personen själv (till exempel drogmissbruk, hetsätning, slösaktighet) 

 Uppvisar självmordsbenägenhet. Detta genom t ex beteende, gester, hot 

eller självstympande handlingar 

 Reagerar med förändringar av sinnesstämingar (till exempel nedstämdhet, 

irritation eller ångest som varar några timmar till högst några få dagar 

                                                
11 www.psykiatrikarolinska.org/programs/borderline/diagnosis.html 
12 www.psykiatrikarolinska.org/programs/borderline/diagnosis.html 
13 www.psykiatrikarolinska.org/programs/borderline/diagnosis.html 
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 Lider av övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller 

allvarliga osammanhängande symptom 

 Känner en kronisk tomhetskänsla 

 Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva 

impulser (t ex återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, 

upprepande slagsmål)14 

 

                                                
14 Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser, Bengt Sjöström 
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3  Resultat 
Intervju med Lars-Åke Björklund, överläkare och rättspsykiatriker 

Lars Åke Björklund är överläkare vid en rättspsykiatrisk enhet i Mellansverige. 

Han är utbildad läkare och rättspsykiatriker. Han har arbetat inom psykiatrin 

sedan 1985 och har arbetat på den aktuella enheten i fem år. 

”Ni kommer att möta sådana som har antisocial personlighetsstörning. Blandar du 

dem med missbruk så skulle de vara en vanlig kund hos er skulle jag tro” berättar 

Lars-Åke. Vidare berättar han att borderline är en vanlig diagnos. Han säger också 

att de som döms till vård kan ha drag av neuropsykiatriska diagnoser som ADHD 

och Asperger inkluderat i personlighetsstörningarna. Just på grund av detta tycker 

Lars-Åke att det är svårt att idag ställa en enhetlig diagnos. 

Lars-Åke säger att psykopater är smarta, att de har lärt sig att styra sin omgivning 

med att skrämmas. De bekymrar sig inte om andra människor och tycker att det är 

lite retfullt att ljuga. De luras för att få förmåner och för att få andra att må dåligt. 

Han säger dock att lögnerna kommer fram så småningom men det har de inga 

problem med. 

Vid mötet med en psykopat bör man tänka på denne är charmig och ”försöker få 

med er”. Personen är ofta väldigt trevlig och rolig att prata med. Det är lätt att bli 

förförd p.g.a. personens sätt att vara. Detta är något som psykopaten har tränat på 

hela livet och är fullfjädrad på. Som polis måste man förstå att detta kan vara en 

del av psykopatens sätt för att klara sig bra. Psykopaten kan också uppfattas som 

otäck. Vid mötet är det också viktigt att man är tydlig och inte låter sig skrämmas. 

Det är viktigt att styra samtalet och ha regler för hur det ska gå till. En psykopat 

kan bli arg om denne inte lyckas med sitt provocerande. Om man låter sig 

provoceras kan det kännas som att spänningen minskar men det inte blir något bra 

möte. Man måste konfrontera personen. Men man får inte heller vara för sträng 

för då kan psykopaten bli tyst och då får man inte ur denne någonting. Konsten är 

att få personen med sig men inte låta denne styra. ”Det är det som många 

förhörsledare är duktiga på” säger Lars-Åke. Psykopaten erkänner bara när denne 
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blir överbevisad. Det är viktigt att man har den tanken med sig när man startar till 

exempel ett förhör. 

Lars-Åke skulle dock vilja säga att det är de med borderline personlighetsstörning 

som vi mest kommer komma i kontakt med i vårt arbete som poliser. I den 

gruppen finns de som skär sig själva, bland annat de unga flickor som gör 

självmordsförsök. Där finns också dem som slåss och pendlar mellan olika 

ytterligheter. Tillsammans med alkohol kan personer med borderline bli än mer 

impulsiva. 

I mötet med en borderline person måste man tänka på att man kan vara ”svart” 

eller ”vit”. Om man träffar en borderline personlighet en gång kan man vara 

”jättebra” för att nästa gång man möts vara ”den sämsta polis som jag någonsin 

träffat”. Det måste man måste vara beredd på menar Lars-Åke. Det beror inte på 

polisens agerande utan det beror på vad som händer inom personen som har 

diagnosen borderline. Det som är typiskt för borderline personligheter är att de i 

en situation kan föra över sitt eget ”illamående” på andra. Om personen lyckas 

med denna projicering mår personen bättre när han märker att polismannen börja 

må dåligt. Om man gör ett ingripande mot en person med diagnosen borderline 

ska man vara rak och bestämd i sitt agerande, inte ”linda” för mycket. Personer 

med borderline erkänner det som de gjort eftersom de ofta drabbas av ångest. 

Lars-Åke tycker inte att det är svårt att upptäcka att personer lider av någon av 

störningarna om man lär känna dem. 

 

Intervju med kvinnlig patient med diagnosen borderline 

Kvinnan som vi intervjuade såg ut att må bra. Däremot hade hon skärsår på 

armarna. Kvinnan är kort och ser ut som vilken tjej som helst. Kanske ser hon lite 

äldre ut än vad hon egentligen är. Vi kommer att i fortsättningen kalla personen 

för Eva. 

Intervju 

Eva är 26 år gammal. Anledningen till att hon sitter på den aktuella enheten är att 

hon åtalades 1999 för dråp men som hon uttrycker sig ”hade tur” och dömdes 

istället till grov misshandel. Mannen som Eva misshandlade dog några dagar 
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senare och det kunde inte fastställas att det berodde på misshandeln. Hon har varit 

inom rättspsykiatrin sedan dess.  

Eva blev dömd första gången då hon var 16 år. Då var hon åtalad för grov 

mordbrand alternativt mordbrand, hon dömdes dock till grov skadegörelse. När 

Eva åtalades för den grova misshandeln åtalades hon dessutom för sju fall av 

vanlig misshandel. Hon har bott bland annat på två paragraf 12 hem (hem för 

ungdomar som behöver särskild tillsyn på grunda av brottslig verksamhet, 

missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat socialt nedbrytande 

beteende) och hos fyra fosterfamiljer.  

Eva säger att hon mår bra nu och att hon inte har mått så bra på tolv år. Idag 

tycker hon att hon kan hålla sitt humör i ”chakt”. Det har tagit läkarna tio år att 

hitta rätt medicin vilket de har idag. Den senaste medicinen har hon ätit i två år. 

Eva känner dock av sin diagnos ibland. Hon känner bland annat att hon blir 

”nojjig” i pressade situationer men att det inte är något som stör henne. Tidigare 

var hon utåtagerande, skar sig, slogs och försökte ta livet av sig. Hon var väldigt 

impulsiv. Eva säger också att hon har erkänt alla brott som hon har begått. Vad 

gäller misshandeln kom polisen in när den pågick så ”det var ingen idé att neka”. 

Eva tycker inte att hon hade sjukdomsinsikt tidigare men att hon har det nu. Hon 

har fått många olika diagnoser genom åren. Hon säger att hon kände sig 

annorlunda när hon var liten och att det bara var hon som var utsatt för olika 

saker. Hon kände att hon inte var som andra.  

I tonåren hade Eva inte så mycket till övers för polisen. Hon tyckte att de var 

”pack”. Men efter att hon har tänkt över det så kan hon i efterhand förstå deras 

agerande. Hon tycker dock att de flesta har varit tålmodiga. Eva berättar bland 

annat om en händelse då polisen skulle transportera henne från ett paragraf 12 

hem i Örebro till en psykiatrisk avdelning. Hon hade då varit otrevlig och kallat 

poliserna för ”jävla snutjävlar”. En av poliserna hade då tryckt ner hennes huvud 

mellan sätena och sagt ”Säg kära polis, säg kära polis”. Eva berättar även om en 

annan händelse då hon försökte ta livet av sig på Kumla. Poliserna som kom till 
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platsen uttryckte sig ”akta gardinstången går sönder”. De var mer rädda om 

inredningen än om hennes liv.  

Eva tycker dock att äldre poliser är värre. Vissa poliser har ett dåligt bemötande 

och är väldigt hårdhänta med tanke på att hon är en ”liten tjej”. De använder mer 

våld än nöden kräver tycker hon. Samtidigt förstår hon att det är ett utsatt yrke och 

att de blev less. 

Eva berättar att hon inte heller har betett sig så bra. Hon har skrikit, spottat och 

klöst. Så mycket av det hon råkat ut för är självförvållat säger hon. Eva tycker 

absolut att polisens bemötande vid ett förhör har med erkännandet av brott att 

göra. ”En person som ser ner på en och dömer säger man mindre till än en person 

som är pedagogisk”. 

Ett råd som Eva vill ge till oss poliser är att tjejer i tonåren som varit i kontakt 

med LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) ofta har dåliga 

erfarenheter av män. När poliser är kaxiga så är det lätt att det blir ”vi och dem”. 

”När de gapar och skriker och använder sin makt vänder man taggarna utåt”, säger 

hon. Det är viktigt att som polis inte dömer på förhand och är mindre fördomsfull. 

Om de ryter i blir man rädd men däremot får polisen ingen respekt. Man får 

personen lugn men man får ingen respekt. Om man pratar lugnt och är pedagogisk 

är chansen större att man får det. ”Man blir tyst av fel anledning”, säger hon. 

Eva berättar också om en situation då hon tycker att polisen gjorde ett gott intryck, 

det var i Stockholm och hon skulle transporteras till en psykiatrisk avdelning. Hon 

började ”spotta, fräsa och skrika”. Poliserna satt lugnt hela vägen. När de kom 

fram satt de med henne en timme för att lugna henne innan hon skulle in på 

avdelningen och hon blev lugn. Hon tyckte att det hade ett bra bemötande. 

Eva nämner också en polisman som har förhört henne. Hon tycker att han var en 

väldigt bra polis. Hon har svårt att säga varför han var bra men att det var 

helheten. Han fick henne att säga saker som hon inte trodde att hon skulle säga. 

Han var professionell, lirkade och gick olika vägar. Efter förhöret hade han 

skickat ett kuvert till henne med 20 kronor. ”Här får du till semlor” stod det i 

kuvertet. 
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Intervju med person med diagnosen borderline med inslag av psykopati 

Mannen som vi intervjuade klev in i rummet med en auktoritet som är svår att 

beskriva. Till en början kände vi oss nervösa i hans närvaro men detta avtog under 

intervjuns gång. Han var 1.90 lång och vägde 100 kilo (något han berättade själv 

utan att vi frågade). Han hade rakat hår och skägg samt många tatueringar. Enligt 

vår uppfattning pratade han gärna och mycket, speciellt om sig själv och sina 

äventyr. Han var mycket trevlig och tillmötesgående. Även han hade skärsår på 

armarna. Vi kommer i fortsättningen att kalla mannen för Adam. 

Intervjun 

Adam är 39 år och har diagnosen borderline med drag av psykopati. Han berättar 

att han har missbrukat alla droger som det går att få tag på. Han säger att han har 

ett kemiskt beroende vilket innebär att han blir beroende av alla droger han testar.  

Adam har suttit på enheten sedan augusti 1998. Innan dess satt han tolv år i 

fängelse. Han har totalt arton fängelsedomar och en rättpsykiatrisk dom. Han har 

varit berövad sin frihet nitton år effektiv tid. ”Det är halva mitt liv”, säger Adam. 

Just nu sitter han inne för knivmisshandel, narkotikabrott, olaga hot och olaga 

vapeninnehav. Han berättar också att han suttit inne för dråpförsök. ”Men jag är 

bara dömd på toppen av ett isberg”, säger Adam. 

Adam har mest begått grova våldsbrott och narkotikabrott i sitt liv. ”Jag är ingen 

tjuv” säger han. Han har begått någon stöld men att det inte är ”hans avdelning”. 

Eftersom han har hållit på med droger så har han varit tvungen att försörja sig på 

nåt sätt. Adam har sysslat mycket med indrivning, torpedverksamhet, tagit över 

andras skulder och sådana saker. Han har skjutit, brutit armar och ben på 

människor och varit en ”elak fan”. Adam vill dock poängtera att han aldrig gjort 

någon vanlig ”Svensson” illa, bara missbrukare och andra kriminella. ”Vi har våra 

egna lagar och våld är vardagsmat” säger han. 

Adam berättar att han hållit på med droger sen han var tolv år gammal. I början 

var det mest för att prova, men ju äldre han blev, desto mer fastnade han i 

drogerna. När han var som mest drogaktiv tog han droger 25 dagar av 30, dygnet 

runt. ”De dagar jag inte tog någon drog sov jag”, berättar han.  
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När Adam var 17 år dömdes han till fängelse för första gången. Domen blev två 

år. Då han kom ut träffade han en tjej och de fick en son tillsammans. Det gick bra 

under ett år men när de separerade hamnade han tillbaka till drogerna. Oktober 

2003 fick han permission från enheten till vårdtidens slut. Då var han dagar ifrån 

en definitiv utskrivning. Adam separerade då med sin flickvän som han var 

tillsammans med då, de har en dotter tillsammans som är 3 år gammal. Han 

berättar att när man är kemiskt beroende så är det svårt att hantera känslor och då 

han hamnade i dessa ”kriser” hände det att han tog narkotika. Men han säger att 

det räcker med en gång för göra något och han åkte in igen. ”Många gånger har 

jag varit så nära att bli utskriven, men det har fallit i slutet”, säger Adam. 

Adam säger att han är den enda på enheten som genomgått 12 stegs behandlingen 

för att komma ifrån drogerna, 3 gånger. Även detta har fallit i slutet. När han har 

haft permission har han inte velat komma tillbaka och polisen har varit tvungna att 

hämta honom. ”Friheten är en kär” upprepar han många gånger under intervjuns 

gång.  

Adam säger att man inte kan sitta hårdare än vad han gör nu. Han berättar att sju 

år på enheten är mycket värre än att sitta tolv år i fängelse. Eftersom det inte är ett 

tidsbestämt straff så vet man inte när man kommer ut. ”Man måste ha ett psyke av 

stål”, säger han. ”Nu sitter jag här för att det finns risk för återfall i narkotika och 

risk för återfall i kriminalitet, jag är ju inte dömd för något sedan 1998.” Det 

tycker jag är sjukt, att man kan bli inlåst endast på grund av en risk”. Adam anser 

att han ändå inte fått någon vård under de sju år han suttit här. ”Det är förvaring, 

inte vård. Jag har sett på tv i sju år” berättar han. På enheten finns det något som 

heter insiktsskola som pågår under 3-4 månader. När han genomgick detta kom 

läkaren till honom 3-4 timmar per dag för att prata. ”Det är det enda i vårdväg jag 

fått här”, säger Adam. 

Anledningen till att de blev ett liv fullt med droger och kriminalitet, säger Adam, 

beror mycket på att ”man såg upp mycket till dem som var äldre”. Första gången 

han dömdes till fängelse var det för brott han begått med en som var 25 år. Adam 

sattes först på öppen anstalt men rymde därifrån och flyttades till sluten anstalt. 

Där säger han att han fick sin skola med droger och kriminalitet.  
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Adam berättar att han har känt sig annorlunda hela livet. Mycket på grund av sitt 

kemiska beroende men också för att han känns att han inte passat in någonstans. 

”Varken i skolan, på arbetet, på kåken och inte heller här på enheten. Jag är den de 

varnar för i skolan”. Polisen har använt honom som varnande exempel när de varit 

ute i skolor och pratat om narkotika. Han säger att ”jag är inte känd, utan ökänd, i 

mina trakter”. 

Adam fick sin diagnos i augusti 1998. ”Jag körde ett spel. Jag var less på 

narkotika och less på att sitta inne,” säger han. Han fick rådet av sin advokat att 

spela psykiskt sjuk och då få vård för att därefter komma ut efter cirka ett halvår. 

Det gjorde han och det gick vägen. Han tycker att det var lätt att manipulera vid 

den sinnesundersökning han genomgick. ”Jag hade ju 20 års utbildning ute på 

gatan. Det är inte svårt att spela sjuk”, säger han. Däremot förstod han inte hur 

svårt det var att ta sig ur när han väl var här. Adam säger att han måste sköta sig 

tio gånger bättre än andra för att få komma ut. Det räcker med att han dricker en 

öl och någon märker det så vet han att han får stanna på enheten längre. 

Vad gäller sjukdomsinsikt så säger Adam att han har det. ”Jag vet ju egentligen 

vad som är och fel.” Han har inte fått några andra diagnoser på vägen. Men 

inslaget med psykopati vill han inte hålla med om. ”Psykopater har inte empati för 

andra men det har jag, speciellt för mina nära och kära”, säger han .”Jag mådde 

mycket dåligt av det jag gjorde. För att bedöva mig tog jag till droger. Jag tycker 

inte att jag är känslokall. Vem som helst blir ”vriden” av narkotika och alkohol”. 

Adam berättar också att han är den enda som inte har någon medicinering på sin 

avdelning och att han håller sig mycket för sig själv. Han är medveten om att hans 

sjukdom är livslång men går till viss del att behandla genom sjukdomsinsikt. När 

han kommer ut ska han gå på två-tre NA möten i veckan, berättar han. 

När Adam var aktiv var han och polisen ”som hund och katt”. ”Egentligen skulle 

jag tacka polisen för att han lever idag, men det är ju lite svårt att säga” berättar 

han. Hade det inte varit för dem hade han råkat illa ut. Ofta har det varit krig 

mellan polisen och honom. De jobbade mot honom, störde och punktmarkerade 

honom i sitt missbruk. Adam berättar bland annat om när en vän till honom stal. 

”Jag tycker inte om folk som stjäl, och att göra det mot en kompis är det värsta 
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man kan göra” säger han. Första gången slog han kompisen. Andra gången 

”sänkte han honom”. Kompisen hade en kniv på sig som han fick ”smaka på”. 

Han skar honom på flera ställen (armar, ben, rumpa) på kroppen så att han varken 

kunde sitta eller gå. Han vet att man inte får ta lagen i egna händer men han kunde 

inte göra någon anmälan. ”Polisen skulle inte ta mig inte på allvar om jag hade 

gjort en anmälan”. 

”Polisen verkar inte förstå att människor kan förändras”, säger han. ”Jag har varit 

tokig och galen. Men att det är jobbigt idag när de kommer med dragna vapen så 

fort de ser mig. Det har ju inte varit några nya misstankar om brott mot mig på 

flera år.” 

Adam berättar om en gång då han blev stoppad av polisen. Han var då påverkad 

av droger. När polisen sade åt honom att komma ut ur bilen kom han ut med en 

yxa. Han vevade med den. De bad honom flera gånger att släppa yxan. När han 

inte gjorde det blev han skjuten två gånger i magen. (Han visar oss ärret som han 

har på magen). ”Jag vek mig inte på första skottet, men polisen hade inte lika stark 

ammunition då som de har idag”, säger han. Adam berättar att han alltid var 

beväpnad med skjutvapen och stickvapen förut. ”Jag var farlig då men det är jag 

inte idag. Tidigare var jag uppkäftig, uppstudsig, otrevlig samt inte medgörlig vid 

förhör”. Han var en ”besvärlig medborgare”. Adam berättar att han ofta slagits 

med polisen. ”Poliserna har vevat med sina batonger mot mig och ofta har de varit 

fyra –sex stycken när de gripit mig. De tog väl det säkra före det osäkra. Idag 

skulle de inte behöva boja mig jag skulle följa med snällt.” 

Adam har erkänt de flesta brotten han blivit dömd för. Han har dock inte erkänt 

sina brott om det inte är så att ”de tar en med händerna i kakburken”. Han tycker 

att polisens bemötande har med om han erkänner ett brott eller inte. Om de har 

svart på vitt då är det idiotiskt att neka, tycker han. Det finns ouppklarade mord, 

rån och andra brott som han varit misstänkt för. ”Det är ju så i det svenska 

rättssystemet, finns det inga bevis så är man inte skyldig.” 

Adam berättar också om en annan händelse mellan honom och polisen. Han och 

några andra tog huvudnycklarna och rymde från enheten då det låg på en annan 
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plats än det gör idag. Det var samma år som polismorden i Malexander och 

polisen var på sin vakt. De grova brottslingarna som rymde blev stressade och 

stirriga. Han och en till gick och satte sig på en krog i stan medan polisen var ute 

och letade. Därefter bestämde de sig för att åka taxi till en annan stad. Polisen stod 

vid en trafikkontroll och stoppade alla trafikanter. Det var 15-20 poliser som var 

tungt beväpnade. Taxichauffören blev rädd och slängde sig ur taxin. En av 

poliserna som hade ”tungt” vapen i handen var nervös och stirrig och förde vapnet 

åt olika håll. Han berättar att han var rädd om sitt liv så han frågade vad polisen 

hette och sade till honom att han inte behövde vara orolig för de hade inga vapen 

på sig. Adam berättar att vid såna här situationer är både polisen och de kriminella 

lika rädda. 

Adam säger att han inte kan lova att han inte kommer att göra kriminella 

handlingar mer, men han tror inte det. ”Jag är inte intresserad av sådant, när jag 

kommer ut vill jag kunna bli en pappa åt mina barn och leva i lugn och ro. Men 

han har lite svårt med hastigheterna när han kör bil, det blir väl det svåraste”. 

Adam säger också att han ibland kan sakna livet med horor, porrklubbar och 

narkotika, men att friheten är ovärderlig. ”Någon Svensson kommer jag aldrig att 

bli, men nu har jag tagit körkort och såna saker, och bara en sån sak gör ju att man 

blir en del av samhället.” 

De råd Adam vill ge till polisen är att han tycker att man som polis bör visa 

respekt och hänsyn. Om man bemöter ”med skit” får man skit tillbaka. Han tycker 

att det finns bra och dåliga poliser samt skitstövlar. ”En del av poliserna betedde 

sig mänskligt och de dåliga erfarenheterna skapade jag ofta själv.” Adam berättar 

att han fått mycket stryk av polisen. När han har slagits med dom har polisen gett 

igen tio gånger värre och det har inte blivit någon anmälan från något håll. ”Det 

finns alltid skitstövlar som gillar att bryta” säger han. Han säger att han vill bli 

bemött som den människa han är idag. Desto lugnare polisen är desto lugnare blir 

de kriminella. ”Om man har ett lugnt bemötande blir gripandena lugna. De flesta 

kriminella vet vad som är rätt och fel. De vill bli bemötta med respekt. Det går 

inte att psyka någon med ett psyke av järn. Det blir bara dålig stämning”.  
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Intervju med polis  

Jan-Erik Andersson har arbetat som polis sedan januari 1970. Han har titeln 

kriminalinspektör och har arbetat både som ordningpolis, närpolis och har under 

senare år arbetat mycket på länskriminalen och med utredningar av grova brott. 

För tillfället arbetar han dessutom som lärare på polisutbildningen i Umeå. 

Han berättar att det som polis ofta kan vara svårt att avgöra om en person har en 

diagnos som t ex psykopati, just på grund av. att de utåt sett ofta beter sig normalt 

och är trevliga. Psykopaten är ofta mycket tillmötesgående och intelligent. Det är 

först efter många förhör och mycket arbete som man som polis kan se tendenser 

som till exempel att personen fullständigt saknar empati. Psykopaten njuter av att 

manipulera andra och bryr sig överhuvudtaget inte om andra människor. 

Psykopaten kan ofta göra de mest horribla brott, såsom att stycka någon och lägga 

kroppen i kylen för att sedan äta upp delar av den, eller saker som att lägga djur i 

tvättmaskinen. En sak man kan göra vid till exempel förhör med någon som man 

är osäker på vad det är för slags människa är att slå i register för att se vad för 

sorts brottliga och sociala bakgrund personen har. Har personen gjort mycket 

”barocka” brott och man dessutom får höra att det är en sådan person som har haft 

väldigt många förhållanden kan man åtminstone börja fundera lite. 

Som polis är det viktigt att vara väl förberedd vid dessa möten. Vid t ex förhör ska 

man ställa konkreta frågor, vara bestämd och korrekt. Det är viktigt att anpassa sig 

till situationen och försöka sätta sig in i personens situation. Man ska akta sig för 

att ”klanka ner” på personen och inte heller spela med i dennes ”spel”. Ger man 

en psykopat lite, spinner de ofta vidare för att se hur långt de kan gå. Det är viktigt 

att man sätter gränser. Man ska som polis akta sig för att diskutera i onödan utan 

redan från början berätta att ”dessa frågor vill jag ha svar på, varken mer eller 

mindre”.  

Det kan vara svårt att möta en psykopat. Ofta kan man få en lite obehaglig, 

otrevlig känsla vid mötet, lite ”Hannibal Lector”. Man ska tänka på att inte låta sig 

förföras, psykopaten kan ofta vara duktiga på att ge beröm. Det är viktigt att inte 

låta sig luras med av personens sätt att vara. För det är de psykopaten är ute efter. 
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Denne vill luras och dupera. Efter många års erfarenhet kan man ändå bli totalt 

grundlurad av en psykopat.  

Psykopaten erkänner nästan aldrig den denne är anklagad för och de kan vara 

mycket svårt att få ut det man vill. Ställer man fel frågor till en psykopat kan 

denne dessutom bli arg och visa sitt rätta jag, ”tappa masken lite”. Ibland kan 

detta vara bra men då gäller det att man som polis är bra på att läsa av personen. 

Jan-Erik berättar om ett möte med en psykopat som han kände att han var nöjd 

med. Det handlade om en kvinna som lejt två killar att mörda hennes dotters 

pojkvän. Mamman kunde inte stå ut med att dottern hade träffat en man som hon 

skulle kunna tänkas ”lämna” sin mamma ensam för. Kvinnan var mycket bra på 

att manipulera människor, hon kunde lura vem som helst till vad som helst. När 

hon efter mordet blev gripen hade utredarna haft väldigt mycket tid till att 

förbereda sig på. Jan-Erik berättar att han hade trettio sidor med konkreta frågor 

vid förhöret. Han fick dock inget erkännande från hennes sida, men berättar att 

hon ljög om så uppenbara saker och att det kändes mycket bra efteråt.  

Vad Jan-Erik själv vet så har han inte träffat någon med personlighetsstörningen 

borderline. 

3.1 Resultatsammanfattning 

Vi kommer att möta människor med personlighetsstörningar i vårt arbete som 

poliser. Två av dessa diagnoser är psykopater och människor med borderline. 

Vi kan förbereda oss inför dessa möten genom att ha en förståelse för deras 

beteenden.  

Det kan vara svårt som polis att veta om en person har diagnosen psykopati. 

Polisen gav ett råd som man kan använda sig av om man är osäker på vad det är 

för person man kommer att möta vid till exempel ett förhör. Genom att göra 

registerslagningar kan man få en vägledning över personens brottsliga och sociala 

bakgrund.  

Det som är viktigt att tänka på med psykopaten är att personen är charmig och 

försöker få med en. Denne är dessutom ofta trevlig och rolig att prata med. Det är 
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lätt att bli förförd på grund av personens sätt att vara. Det är viktigt att man som 

polis inte är rädd för att konfrontera personen till exempel vid ett förhör. Om 

psykopaten får styra samtalet för mycket så blir det ofta en bättre stämning för 

stunden men man får inte ut det man vill av förhöret. Man får inte heller vara för 

sträng, då finns det en risk att personen inte säger något alls. Även då får man inte 

ut något ”vettigt”. Det bästa är att få med sig personen utan att låta denne styra för 

mycket. Det kan vara bra att i början av förhöret göra klart för personen att ”det 

här vill jag ha svar på, varken mer eller mindre”Det har också framkommit att 

psykopaten oftast bara erkänner då han är överbevisad. ”Man erkänner endast då 

de tar en med händerna i kakburken” som psykopaten själv uttrycker det. 

Både polisen och rättspsykiatrikern nämner att psykopaten inte har någon empati. 

Psykopaten är ”fullfjädrad” på att manipulera och drar sig inte för att såra och lura 

andra människor. 

Till exempel i en förhörssituation är det viktigt att man är tydlig och inte låta sig 

skrämmas eftersom psykopaten kan uppfattas som otäcka. Enligt både polisen och 

rättspsykiatrikern är det viktigt att ha regler för hur förhöret ska gå till samt att 

styra samtalet. Polisen ger förslag på att läsa igenom förundersökningen noggrant 

samt ha färdiga frågor att gå efter innan förhöret genomförs.  

Han som är psykopat säger att han vill bli bemött med respekt och hänsyn. Om 

polisen har ett lugnt bemötande så blir gripanderna lugna. Han tycker också att det 

blir dålig stämning om polisen försöker psyka honom, han säger att ”det är svårt 

att psyka någon med ett psyke av järn”.  

Det vi också bör tänka på är att en borderline person ser saker i ”svart” eller ”vitt”. 

Det är viktigt att tänka på att detta inte har med polisens agerande att göra utan är 

en del av sjukdomsbilden. De kan också vara impulsiva och utåtagerande, det är 

en del av deras personlighetsstörning. De mår också bättre om de får möjlighet att 

föra över sitt dåliga mående på andra. Enligt rättspsykiatrikern är viktigt att vara 

rak och bestämd i sitt agerande och inte ”linda” för mycket. 

I mötet vill personen med diagnosen borderline att polisen ska vara pedagogisk 

och ha tålamod. Hon tycker också att det är viktigt att inte ta till mer våld än 
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nöden kräver. Hon vill också bli bemött med respekt. Enligt henne hjälper det inte 

att skrika åt henne utan det är bättre att prata lugnt och pedagogiskt. Det är bra om 

polisen inte dömer på förhand. Om polisen ryter i blir personen lugn men polisen i 

fråga får ingen respekt. ”Man blir tyst av fel anledning” enligt personen med 

diagnosen borderline. 
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4  Avslutande diskussion/Slutsats 
Något vi lärt oss efter att ha gjort detta arbete är att polisens bemötande är oerhört 

viktigt vid mötet med personer med personlighetsstörningar. Ett bra bemötande är 

som bekant a och o. Dels för att om möjligt kunna göra ett så lugnt ingripande 

som möjligt eller kanske få ut något konkret av ett förhör, men också för att kunna 

”få” respekt och förtroende av personen man arbetar med. Är man högljudd, 

skriker och tar i med för mycket våld är det större chans att man blir bemött på det 

sättet, men om man visar respekt är chansen större att man möts med respekt för 

som bekant är respekt inget man får utan något man förtjänar. Detta är något som 

vi som poliser ska tänka på i mötet med alla människor. Det som kan vara svårt 

med personer med diagnosen borderline är att få tålamodet att räcka till. Att bli 

bemött med ”skrik”, skällsord och att bli spottad på är inget som är trevligt för 

någon och därför inte heller för en polisman i tjänst. Då är det viktigt att ta med 

sig att detta inte har med mig som varken människa eller polis utan är en del av 

deras sjukdomsbild. 

Det är också viktigt att förstå hur lugnare jag är desto lugnare kommer den här 

personen att känna sig även om det inte märks utåt. Vi vinner ingenting på att bete 

oss illa. Vi som poliser måste tänka på hur vi behandlar människor att vi inte är 

fördomsfulla och nedvärderande. Människor kommer ihåg situationer och vad 

andra säger till dem. Vi tror att det är viktigt att vi tänker på detta. Exemplet som 

personen med borderline nämnde då poliserna satt med henne utanför en 

psykiatrisk avdelning och lugnade ner henne. Hon var medveten om att hon var 

jobbig men hon uppskattade att de tog sig tiden att lugna ner henne. 

Trots att man ofta vid mötet med en psykopat kan få en obehaglig, otäck känsla, 

något som vi själva kände i början av intervjun och som polisen förliknade med 

”Hannibal Lector”, så är det är också viktiga att komma ihåg att vid utsatta 

situationer finns rädslan inom oss alla. Både hos de kriminella, men också hos 

personer med personlighetsstörningar. Detta framkom i intervjun med personen 

med diagnosen psykopati. 
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Vår slutsats är att bemöta personer med personlighetsstörningar som vilken annan 

människa som helst, med respekt. Skillnaden är att man, i arbetet som polis, bör 

ha förståelse och tålamod för deras beteende. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall rättspsykiatriker och polis 
 
Vi börjar med att presentera oss och berätta varför vi gör intervjun 
 

 Namn och titel? 
 

 Vilka är de vanligaste diagnoserna/personlighetsstörningarna du tror att vi kommer 
att möta i vårt arbete som poliser? 

 
 Tycker du att det är lätt eller svårt att upptäcka dessa diagnoser? 

 
 På vilket sätt kan vi förbereda oss inför mötet med dessa människor? 

 
 Vad kan vi tänka på vid mötet för att det ska bli bra? 

 
 Till polisen: Kan du berätta om ett bra och ett dåligt möte? 

 
 Något mer som är bra att tänka på? 

 
 Till rättspsykiatrikern: Finns det en möjlighet att vi kan få intervjua en intagen? 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall personer med personlighetsstörningar 
 
Vi börjar med att presentera oss och berätta varför vi gör intervjun. Dessutom säger vi till 
personen att han/hon inte behöver svara på det som känns jobbigt. 
 

 Berätta om dig själv och din diagnos? 
 

 Vad är du döm för och hur länge kommer du att sitta? 
 

 Har du möjlighet till permissioner 
 

 Tycker du att du har sjukdomsinsikt? 
 

 Hur länge har du känt till din diagnos? 
 

 När kände du första gången att du var annorlunda? Hur kändes det? 
 

 Berätta om din brottsliga karriär? 
 

 Vad tycker du om polisen? Varför? 
 

 Erfarenheter och bemötande från polisens sida? 
 

 Har du haft mycket kontakt med polisen? 
 

 Hur bemöter du polisen? 
 

 Tror du att polisens bemötande kan vara avgörande för om du kommer att erkänna 
eller inte? 

 
 Vad bör vi tänka på som poliser när vi möter dig? Innan och under mötet? 

 
 Hur bör vi bemöta dig? 

 
 Ge exempel på en bra och en dålig händelse i mötet med polisen? 

 
 


