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Abstract 

 

Studien handlar om hur missbrukare och anhöriga ser på bemötandet från polisen. Den 

ger även en bild av hur polisen ser på sitt bemötande med ovannämnda. I rapporten 

beskrivs hur en familj med alkohol problematik kan fungera, samt vilka faktorer som 

kan underlätta för en sådan familj när de kommer i kontakt med polisen. Enkäter har 

lämnats till både missbrukare, anhöriga och poliser, för att få information om deras 

erfarenheter. De har fått beskriva tankar och känslor kring sitt missbruk, sin 

anhörigsituation och sitt arbete. Poliserna har även fått besvara frågor angående deras 

kunskap om dysfunktionella familjer, och alkoholism. Rapporten visar om polisen 

tycker sig ha tillräckligt med kunskap på området, eller om det tycker att det behövs 

mer utbildning för att kunna göra bemötandet bra. De anhöriga och missbrukarna har 

även de fått frågan om de tycker att polisen borde få utbildning om hur det fungerar i 

en missbruksfamilj, samt om alkoholism. Studien tar upp frågor till polisen kring de 

mänskliga rättigheterna, en nationell konvention om polisens agerande samt 

regeringsformen. Ett kapitel beskriver dessa tre riktlinjer för polisen. Studien visar på 

vilken vikt kunskapen har för polisen, och vilken betydelse det har för anhöriga och 

missbrukare har polisen får bra utbildning. 
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1.  Inledning 
 

Omkring 10 procent av befolkningen beräknas vara alkoholister eller vara i riskzonen 

att bli det betingat av genetiska faktorer. För att bli alkoholist krävs dessutom en viss 

alkoholkonsumtion, och ca 90 procent av den vuxna befolkningen konsumerar 

alkohol. Ibland förväxlas tillfälliga missbrukare och högkonsumenter med 

alkoholister. Alkoholismen är i de flesta fall en dold sjukdom. Undersökningar visar 

att så kallade ”fyllon” eller ”A-lagare” som syns utomhus, endast utgör cirka 3 procent 

av landets alkoholister.1 

 
Alkoholism är ett vanligt ord idag, men frågan är hur mycket ämnet egentligen berörs? 

Vad vet människor om alkoholism och dess förödande konsekvenser? Vad vet de om 

hur en beroende människa påverkar sin familj och andra människor runtomkring? Är 

det av okunskap som man säger att alkoholisterna är de som sitter i parken på bänken 

och super dagarna i enda? Eller vill man helt enkelt inte ta tills sig att det finns i vart 

och vartannat hem, bara det att bänken byts ut mot soffan i vardagsrummet?. Skulle 

det vara annorlunda om det fanns kunskap om hur dessa familjer fungerar och om man 

visste hur man på ett så bra sätt som möjligt kan bemöta och hjälpa dessa familjer att 

finna en lösning eller utväg? 

 

Vem som helst kan bli alkoholist, Chefer, släktingar, vänner och familjemedlemmar. 

Den som är beroende drabbas inte ensam av de svårigheter som alkohol problemen 

medför, utan påverkar även andra i sin omgivning. Närstående manipuleras och blir 

ofta sviken gång efter gång, när löften inte kan hållas. De vill så gärna tro på en 

förändring och utan att veta det blir de indragna i ett sjukt mönster. De närmast 

anhöriga lider mest av alla och lever ofta i förnekelse, precis som missbrukaren. 

Många barn far illa då den ena föräldern är påverkad av sitt kemiska beroende, och 

den andre är påverkad av alkoholisten. Barnen skyddas genom att man inte talar med 

dem om problemet, vilket ofta gör att barnen själva tror att det är dom som är 

problemet. Saker som kärlek, respekt och gränser existerar oftast inte hos dessa barn. 

Man brukar kalla barn till missbrukare för ”vuxna barn till  

 
                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholism 
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alkoholister”, med det menas att dessa barn oftast har fått vara förälder åt sina 

föräldrar. Dom har inte växt upp under ”normala” förhållanden och har därför förlorat 

stora delar av sin barndom. En viktig sak att benämna är att ”ett barn till en alkoholist 

saknar ålder, samma sak gäller om man är fem eller femtiofem”2. 

 

Med mitt fördjupningsarbete vill jag ge kunskap och vägledning till blivande kollegor, 

och redan arbetande poliser om alkoholism. Samt tillhandahålla dem tips och råd på 

olika tillvägagångssätt som man kan använda sig av vid möten med alkoholister samt 

deras anhöriga. Jag vill belysa svårigheterna med att ge dysfunktionella familjer ett bra 

och sunt bemötande. 

 

1.1  Bakgrund 
 

Hej jag heter Helena och jag är ett vuxet barn till en alkoholist. 

Den 24 november 1981 föddes jag in i denna värld, men jag föddes även rakt in i en 

familj med missbruksproblem. Jag har under mina 25 år fått kämpa för att anpassa mig 

till mina levnadsförhållanden och för att lära mig att leva med dem. Men jag har även 

fått lära mig oerhört mycket om mig själv, om missbrukaren och om alla i dennes 

omgivning. Jag har förstått hur man påverkas av att leva med en missbrukare och vad 

det innebär att vara medberoende till en annan människa. Jag har lärt mig hur man på 

ett bra sätt kan bemöta, hantera och agera mot missbrukaren men även mot människan 

bakom beroendet. Det är för mig viktigt att idag få en möjlighet att dra nytta av det jag 

har varit med om, det är även viktigt att jag får dela med mig av mina kunskaper och 

av mina erfarenheter. Jag vill helt enkelt få chansen att ta till vara på det positiva som 

allt negativt har fört med sig. Jag lever efter orden ”Det finns inget ont som inte för 

något gott med sig”.  

                                                 
2 Janet Geringer Woititz (2002) Vuxna Barn till alkoholister. Larsons förlag Johanneshov 
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1.2  Syfte 
 

Syftet med arbetet är att forska i frågan huruvida utbildning och egna erfarenheter 

förändrar polisens tanke och handling när det gäller möten med familjer med 

alkoholmissbruk. Ett syfte är även att få missbrukarens och de anhörigas bild av  

bemötande från polismyndigheten, jag vill veta vad de anser skulle kunna förbättra 

mötet mellan dem och polisen. 

 

1.3  Frågeställningar 
 

Har utbildning och egen erfarenhet någon inverkan på hur polisen bemöter 

dysfunktionella familjer? Finns det någon kunskap om alkoholism hos polisen? Skulle 

det vara av intresse hos polisen att få utbildning inom området? Vad har missbrukare 

och anhöriga för erfarenheter av möten med polisen? Har de förslag på hur polisen 

skulle kunna bli bättre på bemötandet? Hur kan polisen agera för att hjälpa dessa 

familjer på bästa sätt? 

 

1.4  Avgränsningar 
 

Jag har avgränsat mig till Umeå då det är lättas att få kontakt med människor i samma 

stad som jag själv bor i. Jag har satt gränsen vid 4 enkäter per ”grupp”, så det inte blir 

för mycket material att behandla. Eftersom det finns många olika sorters missbruk, har 

jag valt att inrikta mig på alkoholism för att jag själv har mest kunskap och erfarenhet 

inom det området. 

 

1.5  Metod och material 
 

Jag har tagit kontakt med AA (Anonyma Alkoholister) samt Ala – Anon. Den 

sistnämnda är en stödgrupp för anhöriga till alkoholister och motsvarar missbrukarens 

AA möten. Jag har besökt möten hos de olika grupperna, och genom detta knutit 

kontakter. Jag har tagit hjälp av poliser som jobbar här i Umeå. Jag har valt att arbeta 

med enkäter istället för intervjuer, detta för att slippa långa samtal och utsvävningar  
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från ämnet. Enkäterna har delats ut vid möten och hämtats upp vid nästa möte, för att 

jag ville att personerna i lugn och ro skulle få svara på mina frågor. 

 

Jag har utfört studien genom att lämna fyra enkäter till varje ”grupp” (missbrukare, 

anhöriga och poliser). Jag vill poängtera att de inte har någon känd koppling till 

varandra.  Personerna som har fyllt i enkäterna är inte utvalda av mig personligen, 

utan de fick frivilligt välja vilka som ville svara på frågorna. Eftersom antalet enkäter 

är få, så kommer de inte att kunna ge ett vetenskapligt underlag. Jag har behandlat 

svaren från enkäterna som en vägledning i min undersökning. 

 

Källorna som jag använt mig av i rapporten har hämtats från Internet, samt från 

litteratur från biblioteket. Jag har valt de böcker som jag blivit tipsad om från en 

bekant som är behandlingsassistent, nykter alkoholist och anhörig, detta för att snabbt 

få fram relevanta källor. Istället för en teori har jag valt att arbeta med de mänskliga 

rättigheterna en nationell konvention om polisens agerande, polislagen samt 

regeringsformen. 
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2  Begreppsförklaring 
 

Dysfunktionell - Icke-funktionell. 

 

Medberoende - Medberoende är ett fenomen som innebär att man är tvångsmässigt 

beroende av andra människor - ofta makan/maken, en anhörig eller klient. Det är 

viktigt att skilja medberoendet från ett friskt beroende som innefattar känslor av 

samhörighet och gemenskap.3 

 

Kemiskt beroende - Kemiskt beroende innebär att vissa personer efter regelbundet 

intag av vissa droger, till exempel alkohol eller nikotin, vänjer sig vid drogen genom 

toleransutveckling och samtidigt skapar ett behov av ytterligare intag. Ett behov som 

oftast blir större och större och som resulterar bland annat i en kontrollförlust, att den 

drabbade använder mycket tid till att antingen skaffa drogen, att vara berusad eller 

påverkad eller att bli nykter eller opåverkad eller att ta igen sig från de skador som 

beroendet orsakar. De som är beroende använder ofta den kemiska substansen trots att 

de vet att den skadar den kroppsliga och psykiska hälsan. Användningen av drogen 

kan ofta leda till konsekvenser i arbetet, de sociala relationerna och till ensamhet och 

isolering.4 

                                                 
3 http://www.paihdelinkki.fi/Informationssnuttar/415-medberoende 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysiskt_beroende 
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3  Teori 
Här nedan beskrivs olika riktlinjer för polisens arbete. 

 

3.1  Polislagen 

2§ Till polisens uppgifter hör att 

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,  

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 
ingripa när sådana har inträffat,  

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,  

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 
lämpligen kan ges av polisen,  

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. 5 

 

3.2  Förenta nationerna 

 

Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. I 

den inledande artikeln står det: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 

rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot 

varandra i en anda av broderskap.” I den andra artikeln beskrivs hur människor har rätt 

till mänskliga fri och rättigheter oavsett ras, kön, språk och nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning, socialt ursprung eller social ställning. De saker man bör tänka på 

som polis relaterat till denna artikel är: 

 

• Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. 

• Rätten att inte bli utsatt för grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. 

• Rätten att bli erkänd som person, likhet inför och skydd av lagen. 

• Rätten att inte godtyckligt utsättas för kränkning i fråga om privatliv, familj, 

hem eller heder och anseende.6 

                                                 
5 Polislag (1984:387) 
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3.3  Internationella konventionen för polisens agerande 

 

Även polisens agerande finns reglerat i internationella överenskommelser. 1979 antog 

FN:s generalförsamling bl.a. följande artikel: 

 

Artikel 2  

I sin tjänsteutövning skall polismän respektera och skydda mänsklig värdighet samt 

bevara och försvara allas mänskliga rättigheter.7Polismän som begår brott mot de 

mänskliga rättigheterna när det utövar sina befogenheter anses inte vara lämpliga som 

polismän enligt konventionen. 

 

3.4  Regeringsformen 

 

Även regeringsformen visar på de stagar som gäller vi maktutövning, villkoren för 

dessa finns angivet i bl.a. andra paragrafen: 

 

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans frihet och värdighet. 

 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det  

allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social 

omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Det allmänna ska verka för att 

demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna ska 

tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och 

familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. 

 

Denna paragraf är en del av grundlagarna och utgör ett styrinstrument för all 

lagstiftning. Det kan dessutom betraktas som en etisk vägledning för hur alla som är  

 

                                                                                                                                                         
6 Maria Knutsson och Rolf Granér(2001) Perspektiv på polisetik. Studentlitteratur. Lund s. 18,19 
7 Maria Knutsson och Rolf Granér(2001) Perspektiv på polisetik. Studentlitteratur. Lund s. 19 
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offentligt anställda ska arbeta. Enligt Knutsson och Granér kan följande princip 

utläsas: 

 

Att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 

grundläggande mål innebär att det är medborgarnas behöv som skall stå i centrum för 

polisens verksamhet. Detta klargörande kan förefalla självklart. Att den offentliga 

makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet får flera konsekvenser: 

 

• Det är inte våra handlingar utan det faktum att vi är människor som skall 

avgöra vårt värde. Tjuven, våldsverkaren eller missbrukaren har samma värde 

och samma rätt att få sin värdighet respekterad som nobelpristagaren, 

flerbarnsmamman eller den enskilde polisen. 

• Denna respekt skall visas oberoende av om individen ifråga är beredd att 

respektera andras värde. 

• Effektiviteten i brottsbekämpningen får aldrig överordnas rättssäkerheten, den 

får inte bli ett hot mot den enskildes rättssäkerhet, frihet att agera eller 

människors trygghet i relation till polisen.8 

 

I min studie vill jag se om polisen följer dessa ”regler” och om de överhuvudtaget vet 

att de existerar. 

                                                 
8 Maria Knutsson och Rolf Granér(2001) Perspektiv på polisetik. Studentlitteratur. Lund s. 21, 22 
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4  En beskrivning av Alkoholist familjen 
 

Jag väljer att försöka förklara hur en familj med en alkoholist i kan fungera, i denna 

beskrivning har jag valt en familj som består av en mamma, ett barn samt en far som 

är alkoholist. 

 

4.1  Alkoholisten 

 

Att komma till insikt med att någon man lever med har alkoholproblem är långt ifrån 

lätt, det är svårt att dra gränsen för när drickandet har övergått i ett beroende. Det 

börjar med att personen väljer alkoholen istället för andra saker som t.ex. att spendera 

tid med familjen, och det slutar med att denne inte längre har något val. Detta innebär 

att han har tappat kontrollen över sitt drickande, men även över sitt liv. Han 

åsidosätter andra saker som han tidigare ansett som viktiga, men erkänner det inte utan 

hittar på förklaringar till sitt drickande. Han ljuger för andra samtidigt som han ljuger 

för sig själv, han säger t.ex. att han dricker för att hade det jobbigt i sin uppväxt eller 

för att han har ett ansträngande jobb. Han håller sig gärna undan för de människor som 

ifrågasätter hans beteende och vill gärna ha sin relation till alkoholen ifred, detta 

resulterar i att han bygger upp en mur runt sig och lever i ”sin egen värld” med 

alkoholen som vän och bekymmerslösare.  

 

4.2  Hustrun 

 

Hans hustru förstår inte vad det är som händer och tror att hon är orsaken till sin 

makes ”nya” beteende samt hans drickande, hon funderar mycket på detta och 

försöker att hitta förklaringar. Plötsligt står hon där med en man som bara fysiskt 

existerar i deras relation, hon känner sig ensam och börjar överväga om hans ursäkter 

stämmer och att det kanske är pga. henne som han dricker. Hon känner sig sviken och 

felbehandlad, detta leder till att hon utvecklar vrede mot mannen och mot hans 

alkoholkonsumtion. Men när hon släpper ut vreden inför honom, så inser hon ganska 

snart att det bara ledde till att han drack ännu mer är innan. Vilket gör att hon istället 

stänger inne sin ilska och frustration för att behålla någon form av lugn i familjen. Hon  
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blir så fokuserad på alkoholisten att hon glömmer bort sina barn, hennes uppgift är 

istället att gömma flaskor samt att hålla det som händer i familjen inom hemmets fyra 

väggar. Det kan visa sig i att hon ljuger för människor runt omkring sig, och gör allt 

för att hemmet ska se skinande rent ut så att tragedin som egentligen utspelar sig döljs 

av hemmets renhet, hon kan bli extremt pedantisk. Uttrycket ”Där spisen alltid är 

skinande ren, döljer sig de största problemen” passar väl in här. Hon förlorar 

betydelsen av sitt eget liv och hennes fokus ligger på mannens drickande. Hon kan 

inte längre fungera som en förälder åt sina barn då hon är fullt upptagen med att vara 

förälder åt sin man, vilket gör att barnen i detta läge inte har någon fungerande 

förälder alls. Faderns fokus ligger på alkoholen och moderns fokus är på fadern. 

 

4.3  Regler 

 

Alkoholisten i familjen upptar all uppmärksamhet, det går åt enorma resurser för 

familjemedlemmarna att förneka missbrukarens existens. Detta gör att det går åt 

mycket kraft och styrka hos alla i familjen. Enligt Hellsten så utvecklar familjen tre 

regler: Du skall inte tala, du skall inte känna och du skall inte lita på någon, detta 

skapar en otrygg miljö i hemmet då ingen kan eller vågar tala om problemen. Ingen 

erkänner att alkoholisten existerar, den största rädslan är att någon annan ska få reda 

på vad som händer i familjen. Det gror ett litet frö av skam i början detta frö växer sig 

större och större ju längre tiden går, och familjen utvecklar så småningom ett konstlat 

levnadssätt för att hantera vardagen. Reglerna samt levnadssättet påverkar i högsta 

grad barnet eller barnen i den dysfunktionella familjen. 

 

4.4  Barnet 

 

Även barnet i familjen följer reglerna, barnet lär sig snabbt den första regeln ”att inte 

tala”. Genom att inte prata om drickandet med den missbrukande föräldern så blir det 

lugnare, man lämnar helt enkel denne ifred. Det påverkar barnet på så sätt att tankarna 

stängs in samt att barnet kan tro att just hon eller han är den enda i familjen som är 

rädd och förvirrad. Att inte känna blir naturligt, man skulle kunna beskriva 

missbrukaren som en vulkan som får utbrott med jämna mellanrum, men man kan 

aldrig vara riktigt säker på när utbrotten kommer, om de kommer alls eller när de  
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slutar. Detta gör att barnet aldrig kan känna sig trygg och lugn, inte ens när 

missbrukaren är nykter. Hos ett barn till en alkoholist finns massor med känslor bl.a. 

sorg, vrede, oro, ensamhet och övergivenhet, men eftersom föräldrarna döljer dessa 

känslor så gör även barnet det. Det blir inte tillåtet att känna eftersom att känslorna 

inte får någon respons, då föräldrarna inte kan rikta sin uppmärksamhet på barnet.  

 

Barnet kan inte längre lita på sina föräldrar, det gör att de blir misstänksamma och får 

svårt att lita på någon alls. Att inte lita på någon blir även det negativt för 

känsloutloppet, vilket gör att känslor får ännu mindre värde. Barnen i en 

alkoholistfamilj hör till de ensammast i världen, de kan inte lita på sina egna föräldrar 

vilket lätt leder till att man inte kan lita på någon i världen. Detta eftersom att 

föräldrarna är barnets förebilder, det föräldrarna gör är det som tillåtet och tvärt om. 

Ingen ser barnets rädsla därför lär sig barnet att inte bry sig om sin rädsla, den kan inte 

finnas eftersom att missbrukaren inte heller existerar. Andra saker som inte existerar 

hos ett barn i en dysfunktionell familj är trygghet, närhet, uppmärksamhet, någon som 

lyssnar och förstår. Dessa saker vet inte barnet om att det existerar. Det krävs att det 

finns utrymme för föräldrarna att ge detta till barnet, för att dessa behov ska finnas till. 
9 

 

                                                 
9 Tommy Hellsten (2005) Flodhästen i vardagsrummet. Bokförlaget Cordia AB. Örebro 



Rapport nr, 380  2007-04-23 
 

 12 

 

5  Resultat 
 

Här följer en redovisning av vilka slutsatser man kan dra av enkäterna när det gäller 

bemötandet från polisen. Efter det kommer jag att dela in enkäterna i tre grupper, och 

redovisa det sammanlagda resultatet. 

 

Vad det gäller de missbrukandes uppfattning om polisens bemötande, så är det två 

stycken som inte tycker att polisen har gett dem ett bra bemötande. En enkät visade på 

att polisen inte hade gjort ett dåligt bemötande, men att mötet med polisen hade 

inneburit mycket skuld och skam. En av enkät personerna hade inte haft något med 

polisen att göra, så där är det svårt att dra några slutsatser. Det som personen 

poängterar är att det är viktigt att polisen har kunskap, för att kunna ge ett bra 

bemötande.  

 

I enkäterna från de anhöriga går det att utläsa att två av dem är missnöjda med 

polisens bemötande och agerande. En av dessa två hade haft två möten varav ett var 

bättre, och det andra sämre. En av personerna som svarade på enkäterna hade inte haft 

någon kontakt med polisen, men belyser vikten av att kunskap finns inom ämnet. Den 

fjärde enkät personen hade fått ett bra möte med polisen, men ifrågasätter om polisen 

på mindre orter skall påverkas av att de känner ortsborna. 

 

Enkäterna till polisen visade på att fyra stycken tycker att bemötandet av 

missbruksfamiljer fungerar bra. En av poliserna ansåg sig ha för lite erfarenhet för att 

besvara frågan. 

 

5.1  Missbrukarna 
 

Det är med blandade känslor, som bemötandet och agerandet från polisen beskrivs. 

Känslor som en av de missbrukande har haft är att denne inte blir trodd av polisen, 

samt känt sig otrygg, orättvist behandlad och kränkt. Någon har känt sig som en lägre 

stående människa, och även fått för klarat för sig hur dålig denne var. En av 

personerna säger sig inte ha blivit illa bemött, men tycker att det saknas en förståelse  
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för missbrukarna hos polisen. Denne tycker även att det är viktigt att polisen försöker 

att sätta sig in i missbrukarens situation.  

 

Något som ges som exempel på förbättring, är att polisen kan jobba på ett vänligare 

bemötande. Slutsatsen av enkäterna blir även att missbrukarna tycker att polisen borde 

få utbildning om missbruk, och dysfunktionella familjer. De sägs även att polisen bör 

vara mer mänsklig, samt att det skall riktas mer uppmärksamhet åt de anhöriga. På 

frågan om polisen med utbildning om missbruksfamiljer, skulle kunna vara till hjälp 

för dessa familjer kommer svar som att: ”Kunskap är inte tungt att bära”, ”Ju mer vi 

lär oss ju mer förstår vi ju bättre kan resultatet bli”. 

 

5.2  Anhöriga 
 

De anhöriga verkar ha upplevt mötet med polisen som positivare är missbrukarna. 

En person anser i huvudsak att denne har fått ett bra bemötande, men en av enkäterna 

visar på ointresse från polisens sida. I en enkät beskrivs poliserna som lugna och 

vänliga. Några saker som enkäterna visar på att polisen borde förbättra är att: Ta tips 

som kommer in till polisen på allvar, att agera tidigare när de möter 

missbruksproblematik och att de ska ha ett bättre samarbete med andra myndigheter. 

 

När det gäller om polisen borde ha bättre kunskap om dysfunktionella familjer, säger 

en person: ”självklart”, en annan person belyser vikten av att även förståelse för den 

anhöriga bör finnas. En person tycker att kunskapen är viktig för polisen, eftersom att 

det annars är lätt hänt att man ser ner på familjer med problem. 

 

Ett tips som kom in från en av de personerna som besvarade enkäterna var, att boken 

Flodhästen i vardagsrummet borde ingå som kurslitteratur för polisstudenter. 

För att kunna vara till hjälp för missbrukare och anhöriga, visar det sig att de bl.a. 

tycker att polisen borde lära sig av anhöriga och missbrukare. En person tycker att det 

är viktigt att förstå att missbruk kan finnas inom alla familjer, att även ”de fina” 

familjerna kan ha problem. Det kommer även fram att kunskap är viktig att 

underhålla, för att hålla den levande. 
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5.3  Polisen 
 

Samtliga poliser som svarat på enkäterna anser att de har bra kunskap om alkoholism. 

De beskriver kunskapen som: ”grundläggande”, ”normal” och ”goda”. 

Ingen av de tillfrågade hade egen erfarenhet, från att leva i en familj med missbruk. 

Vilket gör att det inte går att dra någon slutsats, huruvida det påverkar polisens 

arbetssätt eller inte. En av poliserna har fått utbildning om dysfunktionella familjer 

och alkoholism på polishögskolan, de andra tre har inte fått någon utbildning alls. En 

säger sig ha kunskaper från personlig inhämtad information. 

 

Alla fyra enkäterna visar på att de tycker att bemötandet mot missbrukare och deras 

familjer fungerar bra. Tre av poliserna kan inte ge något exempel på hur de har bemött 

en missbruksfamilj i sitt yrke, en polis beskriver att denne bemöter med respekt men 

har svårt med förståelsen för vad den som missbrukar har gjort. Samma polis skriver 

att alkoholism inte är en ursäkt för de brott som gjorts under påverkan. 

Samtliga poliser anser att utbildning och erfarenhet är betydande faktorer, när det 

gäller mötet med dysfunktionella familjer och alkoholister. Det nämns i enkäterna att 

det är viktigt med utbildning för att kunna göra ett bra bemötande, utan utbildning tar 

det längre tid att få kunskap om hur man på bästa sätt genomför mötet.  

 

En av poliserna tycker att det vore passande, med mer utbildning inom detta område 

eftersom ingen utbildning skett. Det kommer även fram att det bör finns bra rutiner på  

myndigheten, eftersom en enskild polis har svårt att påverka. En av poliserna tycker 

att det är självklart, och att all kunskap är värdefull när det gäller bemötande.  

Ett svar som ges är att utbildningen borde finnas ”till viss del”, men att det behövs på 

många områden. Denne kan inte ”själv avgöra hur mycket och på vilken nivå”. 

Tre av poliserna tycker att det borde vara mer utbildning om hur en dysfunktionell 

familj fungerar, en tycker att det kunde underlätta för att sätta in rätt resurser på rätt 

ställe.  

 

Två av poliserna tycker att poliser i allmänhet har en förståelse för anhöriga, och kan 

se en människa bakom missbrukaren. En anser sig inte ha någon uppfattning om detta,  
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då denne sällan har kontakt med anhöriga till missbrukare. En polis beskriver hur 

denne har svårt att förstå att de anhöriga inte gör något åt sin livssituation, och att 

missbruket kan påverka hur man ser på människan. 

Ingen av de tillfrågade känner till någon handlingsplan som ger vägledning i 

bemötande och agerande, vi mötet med missbrukare och deras familjer. De känner 

heller inte till, att det finns en internationell konvention om polisens agerande. 

 

5.4  Resultatsammanfattning 
 

Det är överhängande negativa erfarenheter som missbrukarna har, när det gäller 

polisens bemötande. De tycker att polisen borde ha mer kunskap om och en bättre 

förståelse för missbrukarna. De anser att polisen borde ha mer utbildning för att kunna 

vara till mer hjälp, både för dem och deras anhöriga. 

 

Däremot har de anhöriga generellt bra upplevelser när det gäller mötet med polisen, 

men även där påpekas saker som kan förbättras. De tycker också att kunskap är 

viktigt, inte bara för att förstå missbrukaren, utan även för att förstå hur de anhöriga 

agerar och varför de agerar som de gör. 

 

Polisen tycker att deras bemötande fungerar bra, när det gäller familjer med 

missbruksproblem. Men de saknar utbildning om alkoholism och hur det fungerar i 

dysfunktionella familjer. De vill ha utbildning på området, och tror att det kan 

underlätta. Ingen av poliserna känner till någon handlingsplan på myndigheten, ingen 

kände heller till den internationella konventionen om polisiärt agerande 

. 
5.5  Kritisk granskning av resultatet 
 

Resultatet kunde ha blivit trovärdigare om jag hade lämnat ut en större omfattning av 

enkäter. Poliserna lämnade inte så utförliga svar, vilket resulterade i tolkning. Mycket 

av det negativa har poängterats, för att kunna belysa problematiken med dålig kunskap 

hos poliserna. På grund av arbetets omfattning och tidsfrist, är det mycket fakta som  
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uteblivit. Mer fakta hade kunnat göra en tydligare bild och givit mer lärdom, om hur 

missbrukare och anhörigas levnadssituation ser ut. 

 



Rapport nr, 380  2007-04-23 
 

 17 

 

6  Diskussion 
 

Polisens uppgifter är enlig 2 § polislagen är viktiga riktlinjer. Men man inte får 

glömma bort, är att det är viktigt hur polisen tolkar sitt uppdrag. Det handlar inte bara 

om att bekämpa brottsligheten, utan att det innefattar även att allmänheten skall kunna 

känna trygghet. Det innebär också att polisen ska ge social service och förebygga 

brott.10 

 

Min studie visar på att bristen på kunskap kan vara av stor betydelse för hur 

bemötandet blir från polisens sida, och hur det uppfattas av missbrukarna och de 

anhöriga. Eftersom det endast är fyra personer per grupp som svarat, så kan man mer 

få en fingervisning åt vilket håll resultatet lutar än att få ett forskningsresultat. Jag 

tolkar det som att både missbrukarna, anhöriga och polisen, tycker att det finns behov 

av mer utbildning för polisen. Detta kan bero på att de flesta inte fått någon utbildning 

alls, och heller inte har någon egen erfarenhet av alkoholism. 

 

Åsikterna är skilda huruvida bemötandet från polisen har varit bra eller dåligt, det bör 

poängteras att det är svårt att dra några generella slutsatser eftersom att inte 

missbrukarna, anhöriga eller poliserna är kopplade till varandra. Polisen ser på sitt 

bemötande som bra trots brist på kunskap och erfarenheter, medan missbrukare och 

anhöriga har delade meningar om bemötandet.  

 

Det tål att tas upp att ingen polis känner till några riktlinjer på myndigheten, som är 

kopplad till vilken hjälp de drabbade kan få eller hur de kan göra en bra insats. När det 

gäller kopplingarna till min ”teori”, så var det ingen av poliserna som kände till att det 

fanns en konvention och genom det så visste de inget om innehållet. Svaren från 

polisernas enkäter kan påvisa att de brister i att följa åtminstone regeringsformen. Då 

de med dålig kunskap och utbildning, har svårt att få en förståelse för missbrukaren 

och dess anhöriga. Och därmed kan de inte utan svårigheter se missbrukaren eller de 

anhöriga med samma värdighet, som vilken ”Svensson” som helst. 

 

                                                 
10 Maria Knutsson och Rolf Granér(2001) Perspektiv på polisetik. Studentlitteratur. Lund 
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6.1  Egna slutsatser och förslag 
 

Genom att jobba med denna rapport har jag fått en inblick i såväl missbrukaren, 

anhöriga och polisens värld. Jag kan tycka att det är lite märkligt att så lite kunskap 

ges ut till polisstudenter så väl som färdiga poliser, om hur familjer med missbruk 

fungerar. Jag anser att man inte kan begära att någon ska kunna förstå hur det är att 

leva med dessa problem, om de inte får kunskap om det. Självklart vilar det även på 

eget ansvar med tanke på det arbete man har valt, men om man inte vet att man 

behöver kunskapen är det inte lätt att börja söka den. 

 

Jag tycker att min rapport pekar ganska klart på att det finns brister i kommunikation 

mellan polisen, och dysfunktionella familjer. Jag tycker det är märkligt att poliserna 

kan anse sig ha god kunskap om ämnet, då de varken fått utbildning eller har egen 

erfarenhet av det. För att ställa mig i polisens försvar, kan jag belysa att allmänheten 

inte har den bästa kunskapen om polisens arbete. Detta tycker jag lyser igenom i en 

del enkäter från de anhöriga och missbrukarna.  

 

Några förslag som jag skulle vilja ge till ett bättre bemötande, är att skaffa kunskap 

om hur alkoholister och deras anhöriga fungerar. Jag tror att det kan hjälpa oerhört 

mycket för hur man ser på missbrukaren, samt för att få en förståelse både för 

alkoholisten och de som är medberoende. Förslaget från en av de anhöriga med att ta 

med boken Flodhästen i vardagsrummet som kurslitteratur, tycker jag var en utmärkt 

idé. Den ger en bra beskrivning av problematiken med att leva i en dysfunktionell 

familj. 

 

Även om det saknas riktlinjer på myndigheten och kunskap hos individen, så kan man 

alltid använda sig av empati och värme. Jag tycker inte att det största ansvaret bara 

vilar på socialtjänsten och andra vårdande myndigheter. Polisen är oftast först på plats, 

och kan vara den avgörande faktorn för hur allt fortlöper. Det kan räcka med att tala 

om att man vet vad de går igenom, och kanske lämna ett kort med information om vart 

det kan finna stöd och hjälp. Detta är något som ingen av rapportens poliser har  
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benämnt. Jag tycker det är värt att belysa att ingen av poliserna, har kunnat ge ett 

exempel på när de kommit i kontakt med en missbruksfamilj. Har jag fått allt om  

 

bakfoten när jag trodde att det tillhörde vardagen i polisyrket? En av poliserna har 

aldrig ens varit i kontakt med en anhörig, vilket jag tycker låter högst osannolikt. 

Ibland behöver polisen inte bara vara en polis, utan kan även vara en medmänniska 

med sunt förnuft. 
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Bilaga  

Intervju missbrukare: 
 

• Har du under din tid som missbrukare kommit i kontakt med polisen 

(relaterat till ditt missbruk). Om inte gå vidare till fråga 4 Beskriv 

kontakten, vad hände? Hur gick det till? 
 

Rattfylleri, vanlig fylla samt ”hopbruten” transport med handfängsel 

 

• Hur har du upplevt bemötande och agerande från polisen, beskriv 

reflektioner, tankar och känslor? 
 

Alltid varit en lägre stående varelse. Fått förklarat för mig hur dålig människa jag var. 

 

• Är det något som du tycker att polisen kunde ha gjort på ett bättre sätt? 
 

Allt. Ett vänligt bemötande hade lättat på stämningen. 

 

• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

Helt klart. Mer utbildning och mindre självförsvar. 

 

• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Om inte, så hade det gett polisen en helt annan förståelse.  

 

• Övriga kommentarer 
Hoppas idag kunna bidra med erfarenheter som underlättar båda parter. 
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• Har du under din tid som missbrukare kommit i kontakt med polisen 

(relaterat till ditt missbruk). Om inte gå vidare till fråga 4 Beskriv 

kontakten, vad hände? Hur gick det till? 
 

Ringde ofta till polisen och sa att jag ätit sömntabletter oftast kände jag mig ensam 

och det blev ett rop på hjälp och för att bli sedd. 

 

• Hur har du upplevt bemötande och agerande från polisen, beskriv 

reflektioner, tankar och känslor? 
 

Jag har inte haft eller blivit bemött illa, men det var mycket skuld och skam det förde 

med sig. Särskilt då jag ringt polisen och sagt att jag överdoserat tabletter. Jag tror det 

är bra att polisen sätter sig in i vad missbruk är, ju mer kunskap om missbruk man har, 

ju bättre är det. 

 

• Är det något som du tycker att polisen kunde ha gjort på ett bättre sätt? 
 

Jag blev misshandlad av min före detta ganska brutalt, men istället för att ta förövaren 

var det mig dom tog. Sen var det en vårdare på toxen som utnyttjade kvinnorna där 

som låg inne. Jag gjorde en polisanmälan ord stod mot ord och då kände jag att jag 

blev skitdåligt bemött. Vårdaren utnyttjade sju kvinnor. 

 

• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

Absolut. Jag tror det skulle vara till stor hjälp i ert yrke som poliser. 
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• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Ja ju mer kunskap man har ju lättare är det att se och förstå, plus samarbete med 

sociala. Om en människa vill ha hjälp så är det nödvändigt att hjälpen kommer direkt, 

som det är nu så stirras det för mycket på vad en missbrukare får kosta. 

 

• Övriga kommentarer 
 

Jag har varit nykter i sju år och har lärt mig mycket om dels min egen sjukdom och 

dysfunktionella familjer. Jag kan se idag vad som är friskt och vad som är sjukt. Har 

även upptäckt att jag kommer från en dysfunktionell familj. 
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Intervju anhöriga: 
 

• Har du under din tid som missbrukare kommit i kontakt med polisen 

(relaterat till ditt missbruk). Om inte gå vidare till fråga 4 Beskriv 

kontakten, vad hände? Hur gick det till? 
 

Gripen för narkotikabrott och ska lämna urinprov, vid ett tillfälle så hade Umeåpolisen 

tagit upp poliser från Sthlm jag hade glömt bort en ficka som jag hade en kanyl i men 

som dock låg i sitt skydd en av poliserna vart så arg att han slog mot mej med 

knytnäven men stoppade en bit från ansiktet och sa att nästa gång det händer att du 

underhåller vassa föremål då….Han var väldigt hotfull. Som missbrukare så blir man 

ganska kränkt och man uppfattar sej som något avskräde i deras ögon som dom är 

tvungna att ta hand om bara, fast man är samarbetsvillig och gör som dom säger. Och 

bakom skyddade väggar så finns det en del som tror att vi är några som det är tillåtet 

att avreagera sej på och använda som slagpåsar. Tyvärr så är det en del som bara sökt 

sej till en maktposition där dom tror att sånt är tillåtet och det är ingen ide att göra 

någon anmälan för hur stor är chansen att vinna…? 

 

• Hur har du upplevt bemötande och agerande från polisen, beskriv 

reflektioner, tankar och känslor? 
 

Jag tror att jag fick med en del här ovan. Men jag tror att det skulle vara viktigt för 

dom anhöriga att bli sedda och upplockade och också få stöd och hjälp. Dom står där i 

en offer fälla, chock, förvirring och polisen är ju dom som är först på plats och det 

skulle vara bra om dom kunde fråga vad dom anhöriga kan behöva i stöd. Kanske 

skicka någon form av ”anmälan” till soc. el något. För det är ju när händelsen är färsk 

som dom är mottagliga och öppna när tid får gå så hinner försvar och förminskande 

förnekande av händelsen växa fram. Ja i missbruket förekommer det mycket 

misshandel och övergrepp och sen utsätts man även för det hos dom som egentligen 

ska skydda folket, där man tror att man ska vara säker. Det är kränkande, rädsla, 

utelämnad, otrygghet är känslor som kommer. 



Rapport nr, 380  2007-04-23 
 

 5 

 

• Är det något som du tycker att polisen kunde ha gjort på ett bättre sätt? 
 

Ja det har jag svarat på innan. Det vart lite konstiga svar på frågorna kanske men jag 

hoppas att du kan få ut något av det ändå. 

 

• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

Ja det tycker jag absolut och även alla andra instanser i samhället borde ha bättre 

kunskap om det. Men som jag skrev innan så är det oftast polisen som är först på plats 

och det gör att jag tycker det är extra viktigt. Vi behöver mera mänskliga människor i 

samhället. 

 

• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Ja absolut. Och kunskap är inte tungt att bära det gör bara saker mycket bättre och 

smidigare. Ju mer vi lär oss ju mer förstår vi ju bättre kan resultatet bli. 
 

• Övriga kommentarer 
 

Lycka till i din utbildning!! 
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• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

Jag vet inte hur mycket av den utbildning som ges är inriktad mot ej fungerande 

familjer. Men i samband med att barn far och följeslagare far illa, borde utbildningen 

ha en inriktning mot att ta hand om offren – inte bara klippa busen – det ska göras i 

alla fall! 

 

• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Ja! Som i alla situationer måste man ha kontakt med en människa, oavsett profession. Polisen, 

som är en auktoritär makt är viktig för både missbrukaren och anhöriga! 

 

• Övriga kommentarer 
Eftersom jag som f.d. militär umgås med kamrater, som jobbar som poliser, vet jag att 

många av dem också hålls mot begäret att dricka för mycket! Jag tror att kåren ska ta 

till sig detta redan på högskolan. 



Rapport nr, 380  2007-04-23 
 

 7 

 

• Har du kommit i kontakt med polisen (relaterat till din anhörig/as 

missbruk). Om inte gå vidare till fråga 4 Beskriv kontakten, vad hände? 

Hur gick det till? 
 

Min son är alkoholist. Jag blev inte på det klara med detta förrän för ca 5 år sedan då 

han blev separerad från sin sambo. Detta är en beskrivning av vad som föregick min 

kontakt med polisen. För två år sedan sålde sonen sitt fritidshus vid kusten. En 

miljonaffär. Jag skulle, vid samma tidpunkt, köpa ut min dotter från mitt fritidshus och 

sonen erbjöd då sig att låna pengar till mig. Han hade då tänkt sig att bli delägare. 

Lånet blev ca 300 tusen kr. Pengarna betalades till min dotter. Då hon blev varse att 

brodern ville vara delägare sa hon bestämt ifrån detta. Då ville sonen ha tillbaka sina 

utlånade pengar från mig omedelbart. Då jag försökte låna pengar från banken fick jag 

nej. Det fanns en betalningsanmärkning, som jag fått piga. sonen. Han hade gömt 

räkningar för mig vilka jag fick inkasso krav på. Då jag inte kunde betala honom 

omedelbart började han hota mig då han hade druckit. Sonen bodde vid tillfället hos 

mig. Det var dödshot. Jag ringde polisen tre kvällar i rad. De kom och förhörde mig 

och de var mycket vänliga och förstående. De tog hand om sonen för tillnyktring. 

Men……man släpper ju de stackars alldeles för snabbt. Här borde psykvården få 

inträde. Den tredje kvällen hotade han mig med en skruvmejsel. Då häktades han och 

blev därefter blev det vård på behandlingshem. Poliserna uppträdde mycket justa. En 

polis var tom vittne i rättegången mellan sonen och mig. Jag hoppas att poliserna är 

justa mot alkoholisten. Det är ju en sjuk person det handlar om.   

 

• Hur har du upplevt bemötande och agerande från polisen, beskriv 

reflektioner, tankar och känslor? 
 

Att vara tvungen att tillkalla polis till sin bostad är ju en känsla för sig. Man känner sig 

som en sämre människa. Vi har ju ändå varit en mycket ansedd familj i staden. Jag 

tänkte, på hur man skulle se på sonen. Om polisen fortsättningsvis skulle klassa 

honom som kriminell och hur man skulle betrakta oss, övriga familjen. Det är ju 

viktigt att ha ett fint ansikte utåt. Polisen kom rätt snabbt efter påringningen. Det kom 

två poliser till lägenheten. De var lugna och mycket vänliga. Förhörde på ett bra sätt.  
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Om inte allvaret, att min son var gripen, skulle det ha varit ett riktigt trevligt möte. Det 

är faktiskt något av det värsta som kan hända en mor, att ett barn blir ”poliskund”. 
 

• Är det något som du tycker att polisen kunde ha gjort på ett bättre sätt? 
 

Vid ett annat tillfälle, före senaste julen, ringde det på dörren sent på kvällen. Då var 

det tre poliser som kom för att hämta min sonen efter en anmälan från flickvännen för 

en förseelse. Då kändes det som vi var riktigt kriminella. Min son var nykter. Man 

behöver inte vara tre poliser för att hämta en person som aldrig varit riktigt våldsam. 

Han slåss inte. Poliserna var väldigt förtegna. Svarade inte på mina frågor. Det var inte 

bra. Jag tycker att poliserna ska vara så öppna som det är möjligt. Det är för mycket 

hemlighetshysteri kring mindre brott. Jag har fått veta av sonen, att han hade stängt en 

dörr och hans flickvän hade benet mellan dörren och karmen. Hon fick ett blåmärke 

och anmälde honom för misshandel. Senare, då flickvännen ångrade sig, försökte hon 

återta anmälan men det gick inte. Polisen kunde ha berättat att sonen skulle kvarhållas 

i häkte till nästa dag för utredning. 

 

• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

Helt klart bör polisen ha särskild utbildning för att förstå detta. Jag tror att man utan 

kunskap ser ned på familjer med problem. Polisen måste få klart för sig att personer 

med beroende har en sjukdom. Det är mycket viktigt. Man måste försöka se den 

beroende och dennes familj som människor. 

 

• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Se svaret på fråga 4 

 

 



Rapport nr, 380  2007-04-23 
 

 9 

 

• Har du kommit i kontakt med polisen (relaterat till din anhörig/as 

missbruk). Om inte gå vidare till fråga 4 Beskriv kontakten, vad hände? 

Hur gick det till? 
Jag ringde polisen och anmälde min narkotikamissbrukande bror för att lämna 

uppgifter angående en narkotikaförsäljning som jag visste om. 

 

• Hur har du upplevt bemötande och agerande från polisen, beskriv 

reflektioner, tankar och känslor? 
 

Polisen var saklig men rätt ointresserade av min önskan av ett akut agerande från 

polisen. Min önskan var att han skulle åka fast och få stopp på tåget och då kanske 

vara mera mottaglig för att ta emot hjälp. Tyvärr fick jag ingen hjälp den gången 

heller. 10 år av tungt missbruk följde och slutade med ett långt fängelse – straff. 

 

 

• Är det något som du tycker att polisen kunde ha gjort på ett bättre sätt? 
 

Agerat tidigare och satt hårt mot hårt vid tex. innehav, småstölder. Samhällstjänst och 

övervakning räcker inte. Nu är inte allt polisens arbete men ett bättre samarbete mellan 

polis, socialtjänst, kriminalvård, behandlingshem, övervakare vore önskvärt. 

 

 

• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

En bok som heter ”En flodhäst i vardagsrummet” borde ingå i kurslitteraturen. Alla vi 

från dysfunktionella familjer där alkohol eller droger funnits med i bilden känner 

samtliga igen oss. Läs den gärna. 
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• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Absolut. Bristen av samarbete mellan tidigare beskrivna gör att missbrukaren faller 

mellan stolar. Jag tror på tidig insats och långvarig sådan. 
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• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

Självklart!! 

 

• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

Ja, och det bör vara återkommande så att man håller kunskapen levande. 

 

• Övriga kommentarer 
Även inom läkarkåren skulle en gedigen utbildning finnas. 
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• Har du kommit i kontakt med polisen (relaterat till din anhörig/as 

missbruk). Om inte gå vidare till fråga 4 Beskriv kontakten, vad hände? 

Hur gick det till? 
 

Jag ringde och anmälde min särbo när han (rejält berusad) per telefon berättade att han 

nyss hämtat sin brorsons bil och jakthund. Skulle ut och jaga morgonen därpå, ca 5 

tim senare. Polisen skulle ”kolla upp sen” Vet ej om detta skedde.  

Skoterutflykt, ganska långt, grilla korv, sola. K. smygdrack öl och blev lullig. 

Ortspolisen kom tillika jaktkamrat och granne – klappade honom på axeln och sa ”Du 

tar det väl lugnt hem, va?”. Följde aldrig mer på utflykt. 

Varit in hos Umeå - polisen och berättat om en i samma by som finansierade sin dåliga 

ekonomi med hembränning. Såg leverans till minderårig. Fick bra bemötande på 

stationen. 

 

• Hur har du upplevt bemötande och agerande från polisen, beskriv 

reflektioner, tankar och känslor? 
 

Fått bra bemötande av Umeå polisen. Undrar om det på mindre orter ska spela roll om 

polisen är granne – privat bekant – släkt – jaktkompis med den/de som fyllekör ofta 

och gärna år ut, och år in. Jag kände mig maktlös. 

 

• Är det något som du tycker att polisen kunde ha gjort på ett bättre sätt? 
 

”Alla” på en mindre ort vet vem /vilka som fyllekör eller hembränner. Ta tipsen på 

allvar. ”Min” anhörige kunde hålla på i många år att köra i fyllan. 
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• Tycker du att polisen borde ha bättre kunskap om hur dysfunktionella 

familjer fungerar? 
 

JA! Som anhörig och ”medberoende” gör man helknäppa saker och uppför sig 

konstigt fast man vet att det är helt galet. Till sist blir det onormala normalt, och så 

fortsätter det av bara farten och alla mår SKIT! 

 

• Tror du att utbildning för polisen inom detta område skulle kunna vara till 

hjälp för hur missbrukare och anhöriga hanterar sin livssituation? 
 

JA! Bla. genom att lyssna och höra av de som suttit fast i skiten och lyckats ta sig ur 

den. Missbruk tar ju inte hänsyn eller gör skillnad på årsinkomst, men är lättare att 

dölja bakom en ”finare” fasad. De människor som kommit på fötter igen, är de 

verkliga proffsen inom ämnet. 

 

• Övriga kommentarer 
 

Har själv haft ett 10 årigt förhållande med en man som visade sig vara alkoholist. 

Hans familj, respekterad och välsedd på hemorten tyckte att jag överreagerade när jag 

ifrågasatte smygdrickandet och fyllekörningarna ”komma där utifrån och tycka! Han 

skötte ju arbetet!” Det var ju inte sant visade det sig. Han körde virkestruck och blev 

hemskickad efter flertal ggr pga. berusning. Jag försökte få stöd och hjälp av hans 

familj, arbetskamrater och kompisar, men ”de var väl inte så farligt ingen olycka har 

ju hänt”. Hans missbruk höll på att äta upp mig, trodde att jag skulle bli tokig. All 

vaken tid snurrade detta i skallen. Tog kontakt med AA för att få hjälp, och där var jag 

välkommen som anhörig och får lära mig hur ett alkoholberoende påverkar de 

människor runtomkring också. Har gått på öppna AA möten en gång per vecka i drygt 

fem år och det har hjälpt mig att släppa taget.  
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Intervju poliser: 
 

• Hur ser du på din kunskap om alkoholism? 
 

Anser att jag har normal kunskap om alkoholism, risk för beroende mm. 
 

• Har du egna erfarenheter om hur det är att leva i en familj med  
alkoholmissbruk? 

 
Nej 

 
• Har du fått utbildning om dysfunktionella familjer och alkoholism under 

din tid på polishögskolan eller som färdig polis? 
 

På skolan fick vi en genomgång som pratade om ”pajasen” ”den duktige” osv. 
 

• Hur tycker du att bemötandet med sådana familjer fungerar från polisens 
sida? 

 
Vet inte. Har inte tillräckligt med erfarenhet än. 

 
• Har du själv något exempel på hur du har bemött en sådan familj i ditt 

yrke? 
 

Nej 
 

• Tror du att utbildning och erfarenhet kan påverka hur polisen bemöter 
dessa familjer? 

 
Visst påverkar utbildning och erfarenhet. Viktigt att man har utbildning innan man 
möter för mycket i verkligheten. Annars tar det längre tid att komma fram till hur man 
bör bemöta sådana familjer. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning för poliser inom detta 

område, när det gäller bemötande och agerande mot dessa familjer? 
 

Till viss del. Givetvis borde man ha utbildning inom många områden. Men hur mycket 
och vilken nivå den skall ligga på kan jag inte avgöra. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning om hur det ser ut i 

dysfunktionella familjer? 
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Ja. Det tror jag kan underlätta för att snabbt kunna sätta in rätt resurser mot rätt del av 
familjen i förlängningen. Det borde innebära att det skulle bli lättare för en enskild 
polis att upprätta en promemoria till sociala. 

 
• Tycker du att polisen har en förståelse för alkoholistens anhöriga och tror 

du att de kan se en ”människa bakom missbrukaren”? 
 

Absolut! 
 

• Har ni någon speciell handlingsplan på din myndighet som vägledning 
inom detta ämne? 

 
Vet ej! 

 
• Känner du till att det finns en Internationell konvention om polisiärt 

agerande och att det där finns regler för polismäns uppträdande? 
 

Nej! 



Rapport nr, 380  2007-04-23 
 

 16 

 
• Hur ser du på din kunskap om alkoholism? 

 
Känner genom erfarenhet igen de flesta problem som finns när någon missbrukar 
alkohol och de problem som finns i en familj när en familjemedlem missbrukar. 

 
• Har du egna erfarenheter om hur det är att leva i en familj med 

alkoholmissbruk? 
 

Nej. 
 

• Har du fått utbildning om dysfunktionella familjer och alkoholism under 
din tid på polishögskolan eller som färdig polis? 

 
Nej. 

 
• Hur tycker du att bemötandet med sådana familjer fungerar från polisens 

sida? 
 

Mycket bra. Däremot mycket sämre från den myndighet som ska behandla en familj 
med missbruk tex. : Soc. 

 
• Har du själv något exempel på hur du har bemött en sådan familj i ditt 

yrke? 
 

Som polis har man endast möjligheter att skriva och berätta för socialtjänsten om de 
problem som man upptäcker. Vi har ingen möjlighet till vårdande funktioner. 

 
• Tror du att utbildning och erfarenhet kan påverka hur polisen bemöter 

dessa familjer? 
 

Erfarenhet och ett stort kontaktnät till vårdande myndighet med personkännedom hos 
vårdinrättning är det bästa för att snabbt kunna hjälpa missbrukare så fort missbruket 
uppdagas. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning för poliser inom detta 

område, när det gäller bemötande och agerande mot dessa familjer? 
 

Bra rutiner från polisen som myndighet måste finnas, som enskild polis har man ingen 
större möjlighet. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning om hur det ser ut i 

dysfunktionella familjer? 
 

Det kan man få genom kontakter med andra myndigheter som vidarebehandlar de som 
har problem samt genom personlig kontakter med tex. socialtjänsten. 
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• Tycker du att polisen har en förståelse för alkoholistens anhöriga och tror 

du att de kan se en ”människa bakom missbrukaren”? 
 

Ja 
 

• Har ni någon speciell handlingsplan på din myndighet som vägledning 
inom detta ämne? 

 
Nej. Eget intresse. 

 
• Känner du till att det finns en Internationell konvention om polisiärt 

agerande och att det där finns regler för polismäns uppträdande? 
 

Nej. 
 

• Om du känner till den internationella konventionen om polisiärt agerande, 
berätta hur du känner till den och vad du vet om innehållet. 
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• Hur ser du på din kunskap om alkoholism? 

 
Ganska grundläggande. Har ingen fördjupad kunskap i ämnet. 

 
• Har du egna erfarenheter om hur det är att leva i en familj med 

alkoholmissbruk? 
 

Nej 
 

• Har du fått utbildning om dysfunktionella familjer och alkoholism under 
din tid på polishögskolan eller som färdig polis? 

 
Svår fråga. Inte direkt någon utbildning. De kunskaper jag har är självinhämtad 
information 

 
• Hur tycker du att bemötandet med sådana familjer fungerar från polisens 

sida? 
 

Över lag bra. 
 

• Har du själv något exempel på hur du har bemött en sådan familj i ditt 
yrke? 

 
Inget exempel jag kommer ihåg. 

 
• Tror du att utbildning och erfarenhet kan påverka hur polisen bemöter 

dessa familjer? 
 

Självklart! All kunskap är värdefull vid bemötanden med människor. 
 

• Tycker du att det borde vara mer utbildning för poliser inom detta 
område, när det gäller bemötande och agerande mot dessa familjer? 

 
Samma svar som ovan. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning om hur det ser ut i 

dysfunktionella familjer? 
 

Visst. Det vore passande med tanke på hur vårt arbete ser ut. 
 

• Tycker du att polisen har en förståelse för alkoholistens anhöriga och tror 
du att de kan se en ”människa bakom missbrukaren”? 

 
Det har jag ingen uppfattning om. I mitt arbete har jag sällan kontakt med anhöriga till 
missbrukare. 
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• Har ni någon speciell handlingsplan på din myndighet som vägledning 

inom detta ämne? 
 

Har nyss börjat i myndigheten. Har ej tagit reda på detta. 
 

• Känner du till att det finns en Internationell konvention om polisiärt 
agerande och att det där finns regler för polismäns uppträdande? 

 
Det känner jag inte till. 

 
• Om du känner till den internationella konventionen om polisiärt agerande, 

berätta hur du känner till den och vad du vet om innehållet. 
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• Hur ser du på din kunskap om alkoholism? 

 
Mina kunskaper är ganska goda om alkoholism. 

 
• Har du egna erfarenheter om hur det är att leva i en familj med 

alkoholmissbruk? 
 

NEJ 
 

• Har du fått utbildning om dysfunktionella familjer och alkoholism under 
din tid på polishögskolan eller som färdig polis? 

 
NEJ 

 
• Hur tycker du att bemötandet med sådana familjer fungerar från polisens 

sida? 
 

Min uppfattning är att bemötandet mot familjerna fungerar bra och att respekt mot 
deras problem ges. 

 
• Har du själv något exempel på hur du har bemött en sådan familj i ditt 

yrke? 
 

Jag bemöter dem med respekt men kan ibland ha svårt med förståelsen för vad de har 
gjort. Jag godtar inte alkoholism som en ursäkt för de brott som uppstår när de är 
påverkade. 

 
• Tror du att utbildning och erfarenhet kan påverka hur polisen bemöter 

dessa familjer? 
 

All utbildning är bra och leder till ökad förståelse vilket borde leda till bättre 
bemötande. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning för poliser inom detta 

område, när det gäller bemötande och agerande mot dessa familjer? 
 

Eftersom ingen utbildning har skett inom detta område skulle det vara bra med en 
sådan utbildning. 

 
• Tycker du att det borde vara mer utbildning om hur det ser ut i 

dysfunktionella familjer? 
 

JA. 
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• Tycker du att polisen har en förståelse för alkoholistens anhöriga och tror 

du att de kan se en ”människa bakom missbrukaren”? 
 

Vet inte hur det är bland poliserna eftersom vi reagerar olika på problem. Själv kan jag 
ha svårt för att ha förståelse för de anhöriga angående hur de kan bo kvar och inte 
agera mot problemet hemma. Jag tror att alla poliser kan se bakom missbruket men 
missbruksproblemet kan lätt ta över sakfrågan så att man glömmer bort personen. 

 
• Har ni någon speciell handlingsplan på din myndighet som vägledning 

inom detta ämne? 
 

Nej 
 

• Känner du till att det finns en Internationell konvention om polisiärt 
agerande och att det där finns regler för polismäns uppträdande? 

 
Nej. 

 
• Om du känner till den internationella konventionen om polisiärt agerande, 

berätta hur du känner till den och vad du vet om innehållet. 
 

Känner inte till den. 


