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Abstract 
I Sverige begås ungefär vart tionde våldsbrott av personer i psykos och ca 40 procent av 

de brottslingar som är dömda för grova våldsbrott är psykopater. Detta påvisar att polisen 

i arbetet förr eller senare kommer att komma i kontakt med de här personerna. På grund 

av händelserna i Malexander och Lindesberg har vi valt att undersöka på vilket sätt 

psykopater och personer i psykos kan vara farliga för polisen vid ett ingripande. Vi har 

även försökt att ta reda på hur polisen kan skydda sig från eventuella våldshandlingar. För 

att söka svar på våra frågor har vi genomfört litteraturstudier och intervjuer med personer 

som besitter stor kunskap inom området. Intervjuerna visar på hur komplext och 

problematiskt det är att möta psykopater och psykotiska personer. Ingen situation är den 

andra lik och individer är unika. Därför är det förstås svårt att ge några specifika råd till 

poliser för att underlätta deras möte med de här personerna. Något vi kunnat konstatera är 

dock att det finns ett antal saker som poliser kan ha i åtanke vid ingripanden. Denna 

kunskap behövs för att polisen ska ha större möjlighet att bemöta dessa personer på rätt 

sätt. Kunskap kommer av erfarenhet och utbildning. Idag ges utbildning om psykiska 

störningar enbart kortfattat på polisernas grundutbildning, denna skulle behöva 

kompletteras med vidareutbildning på polismyndigheterna. Utbildning tror vi leder till att 

onödiga konflikter mellan polisen och personer med psykiska störningar kan undvikas.
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Poliser stöter på många olika sorters människor dagligen, vissa av dessa lider av psykiska 

störningar. De flesta är harmlösa och utsätter inte andra människor eller poliser för fysiskt 

våld, dock begår en del psykiskt störda personer svåra våldsbrott. Tankarna för oss till 

vansinneskörningen i Gamla stan, järnspettsmannen i Åkeshov och nu senast mordet på 

en åttaårig pojke i Norrahammar sydost om Jönköping. En svensk studie visar att ungefär 

30 procent av de personer som dömts för våldsbrott, någon gång varit under psykiatrisk 

slutenvård.1 Detta är personer som polisen kommer att möta i inledningsskedet av ett 

ingripande och situationen ska lösas utan att poliserna själva utsätts för fysisk skada.  

 

Ett första ingripande, som slutade med att ett skott avlossades i nödvärn, var i Lindesberg 

2005 där en psykotisk man utrustad med två köksknivar hotade polisen. Det här är något 

som varje enskild polisman kan drabbas av. Polismorden i Malexander 1999 är 

ytterliggare en händelse som väcker funderingar hos oss. Att människor kan begå en 

sådan kallblodig handling är svårt att förstå. Vi vill därför skaffa oss kunskap om vad det 

är som gör att människor utför sådana handlingar som nämnts ovan. Är det någonting 

speciellt poliser kan tänka på i mötet med dessa personer för att undvika att utsättas för 

fysiskt våld?  

 

Media slår ofta upp stora rubriker om att psykiatrin inte fungerar som den gjort tidigare 

och enligt en rapport från Socialstyrelsen kan detta stämma till viss del. Socialstyrelsen 

finner det sannolikt att det begränsade antalet slutenvårdsplatser och tillgången till akut 

vård, medför risk för att patienter inte får den vård de skulle behöva, särskilt i det akuta 

skedet. Antalet vårdplatser i den psykiatriska vården har minskat med närmare 60 procent 

från 1991 till år 2000.2 

                                                
1 Våldsbrott och psykisk sjukdom, Professor Gunnar Kullgren, Umeå universitet.  
2 Socialstyrelsen, Dnr 00-5240/2003 
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Antalet vårdplatser år 1991 till år 2000.  
 

Att människor med olika psykiska störningar idag finns inom öppenvården innebär att 

poliser oftare kommer att möta dessa människor i vanliga rutinärenden. Därför tycker vi 

att det är viktigt att fundera kring varför en person beter sig på ett visst sätt, både för att 

kunna ge ett bra bemötande men även för sin egen säkerhet. Alla människor är olika och 

många gånger kan vara svårt att se på en människa att han eller hon lider av en psykisk 

störning. För att ha möjlighet att känna igen en sådan person och kunna vara förberedd på 

hur en situation kan utvecklas, borde det underlätta att ha kunskap om psykiska 

störningar hos människor.  

 

Polisutbildningen berör inte ämnet om psykisk ohälsa i någon större omfattning och vår 

uppfattning är att det inte sker någon vidareutbildning ute på polismyndigheterna. Vi tror 

att utbildning och kunskap om personer med psykiska störningar skulle bidra till att 

polisen kan lösa dessa situationer på ett säkrare sätt. Genom att skriva rapporten vill vi 

skaffa oss kunskap om ämnet, så att vi kan känna oss lite tryggare i det framtida mötet 

med dessa. Vi vill även kunna förmedla denna kunskap till andra som är intresserade och 

kan ha nytta av ämnet.  

 

1.2 Avgränsningar 

Psykisk störning är ett väldigt brett begrepp. Det är därför inte möjligt för oss att beröra 

alla olika psykiska störningar, orsaker eller uppkomsten av dessa tillstånd. I Sverige 
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begås ungefär vart tionde våldsbrott av personer i psykos.3 40 procent av de 

våldbrottslingar som har dömts till fängelse i fyra år eller mer är psykopater.4 Av den 

anledningen har vi valt att avgränsa oss till att belysa dessa två tillstånd.  

 

Ännu en avgränsning vi valt att göra är att inte gå in på undergrupperna i 

psykosbegreppet, eftersom det viktiga för poliser i inledningsskedet är att upptäcka att en 

person befinner sig i en psykos, inte veta vilket typ av psykos det handlar om. 

 

Vi har valt att inte specifikt belysa polisens grundläggande taktiska förhållningssätt, då 

detta är ett övergripande arbetssätt som polisen alltid ska ha i åtanke i alla olika 

situationer. Vi vill inrikta vår rapport mot möten med psykopater och psykotiska personer 

och deras beteende.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår rapport är att undersöka om och i så fall hur poliser kan undvika att bli 

skadade i mötet med psykopater och psykotiska personer.  

 

1.4 Frågeställningar 

• På vilket sätt kan psykopater och psykotiska personer vara farliga för polisen? 

• Finns det tecken som visar att någon lider av dessa störningar och i så fall vilka är dessa 

tecken? 

• Går det som polis att skydda sig från angrepp och i så fall hur? 

 

1.5 Tillvägagångssätt  

För att kunna skriva denna rapport började vi med att utföra litteratur- och artikelstudier. 

Vi har även sökt en del information på Internet. Därefter har vi genomfört intervjuer med 

personer som besitter kunskap inom området psykopati och om psykoser. Vi har 

intervjuat följande personer:  

                                                
3 Socialstyrelsen, Dnr 00-5240/2003 
4 Belfrage Henrik, professor i tillämpad kriminologi och forskningschef för rättspsykiatriska regionkliniken i 
Sundsvall. 
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• Henrik Belfrage, professor i tillämpad kriminologi som genomför 

riskbedömningar på psykopater åt kriminalvården.  

• Malin Hamrén, specialist inom rättspsykiatri och psykiatri samt medicinskt 

ansvarig för Rättspsykiatriska utredningsenheten vid Norrlands 

universitetssjukhus.  

• Mats Malmenberg, nationell förhandlingskoordinator för Rikskriminalpolisen som 

är ansvarig för svensk polisförhandling i krissituationer. 

• En psykolog (anonym) vid psykologiska institutionen, Umeå universitet, som 

genomför riskbedömningar åt polisen i Västerbotten.  

Vi valde att göra intervjuer med dessa personer eftersom vi anser att deras kunskap kan 

överföras och användas av ordningspoliser.  

 

I den teoretiska bakgrunden har vi valt att beskriva hur en psykopat kan kännas igen och 

hur en psykotisk person kan bete sig. Den teoridel vi valt att ha med i arbetet, anser vi 

vara viktig, eftersom det är en grund för att överhuvudtaget kunna känna igen om det är 

en psykopat eller psykotisk person som polisen har att göra med.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Vem är psykopaten? 5  

Psykopater brukar ge ett gott intryck och är ofta charmerande, fasaden kan vara 

påfallande normal. De är bra på att tala, både på ett roande och på ett underhållande sätt. 

Deras historier är osannolika men övertygande. Vissa av dem har förmågan att svänga sig 

med den tekniska och professionella jargongen inom ett område, vilket kan imponera på 

den som inte är insatt i området. För en psykopat är det naturligt att ljuga och manipulera, 

de kan till och med verka stolta över sin förmåga. Ibland har de ett syfte med lögnen men 

lika ofta ljuger de bara för att det är roligare att ljuga än att tala sanning. Ofta lyckas de 

med lögnerna eftersom de är kreativa, tankesnabba och kvicka i talet. Om en psykopat 

blir avslöjad med en lögn bibehåller de sitt lugn och känner inga samvetskval över lögnen 

utan pratar vidare om något annat ämne. Psykopater har en god iakttagelseförmåga och är 

därför duktiga på att se människors svagheter och dra nytta av dessa.  

 

Psykopaten har en kraftigt överdriven syn på sitt egen betydelse och ser sig själv som en 

överlägsen person med rätt att leva efter egna regler. En psykopat vet ofta alltid bäst och 

upplevs därför som arrogant och dominerande. De vill gärna ha makt och kontroll över 

andra människor i sin omgivning och har svårt att acceptera att andra har åsikter som 

skiljer sig från deras.  

 

Det är sällan en psykopat är besvärad av sina egna problem. Problemen ses istället som 

resultat av otur, opålitliga vänner eller orättvist system. De har ofta storslagna planer om 

sin egen framtid men dessa är varken realistiska eller långsiktiga. Många gånger handlar 

psykopaten impulsivt utan att väga för och nackdelar mot varandra eller fundera över 

konsekvenserna. Om de inser konsekvenserna så bryr de sig ändå inte. De planerar inte, 

tänker inte efter och funderar inte på alternativa handlingssätt. Psykopater har ett konstant 

behov av spänning, blir lätt uttråkade och har svårt att stå ut med rutiner och monotoni. 

De lever för stunden och struntar i sina förpliktelser mot allt och alla. Psykopater känner 

ingen lojalitet mot en grupp, lagar eller principer. De sköter inte sitt arbete eftersom de 

inte respekterar formella eller underförstådda förpliktelser gentemot andra människor 

                                                
5 Hare Robert D. (2001) Psykopatens Värld, Studentlitteratur 
Näslund Görel Kristina (2004) Lär känna psykopaten, Natur och kultur 
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eller organisationer. Ofta flyttar de från plats till plats, från arbete till arbete i sitt sökande 

efter nya kickar. Vissa använder droger eftersom de hela tiden söker efter någonting nytt 

och spännande. Deras ansvarslöshet och opålitlighet genomsyrar deras liv på alla sätt.  

 

Psykopater kan reagera starkt på vad de ser som förolämpningar eller nonchalans mot 

dem själva. De har svaga kontrollmekanismer och kan bli rasande för småsaker. De är 

lättretade och hetlevrade och minsta besvikelse kan leda till plötslig våldsamhet och 

starka hot. Raseriutbrott kan komma mycket plötsligt men trots det så uppträder 

psykopater inte okontrollerat. 

 

Andra personers känslor är ointressanta för psykopaten, de ser människor som ett föremål 

för tillfredsställelse, t ex ser psykopaten sin familj som ägodelar och 

familjemedlemmarna betyder lika lite som en främling. Psykopaten är oförmögen att 

förstå andra människors sorg eller lidande och upplevs därför som nonchalanta, kalla och 

grymma. De kan utföra de mest avskyvärda handlingar utan att känna det minsta för sitt 

offer och saknar samvete. Att deras handlingar får stora konsekvenser för andra 

människor bryr de sig inte om och de ångrar inte sina gärningar. Ibland kan de ge uttryck 

för ånger eller känslor, men motsäger sig själv i ord och handling. De har lärt sig vad man 

ska säga och påstår sig ha starka känslor, men de förstår inte innebörden av orden eller 

vad känslorna innebär. De kan titta en annan människa djupt i ögonen eftersom de vet att 

det innebär att vara förtrolig, dock vet de inte när gränsen går mellan att vara förtrolig och 

att stirra, därför kan deras blick upplevas som påträngande och obehaglig.  

 

Psykopaten försöker ofta förringa eller till och med förneka vilka följder deras handlingar 

får för andra människor. Istället för att se brottsoffret som offer utmålar sig psykopaten 

själv som ett offer, en person som har det svårt.  

 

Psykopater är emotionellt fattiga och har oftast inte känslor som rädsla, ängslan och oro. 

För andra människor kan dessa känslor kopplas ihop med hjärtklappning, muntorrhet och 

spända muskler, den här typen av obehagliga kroppsliga sensationer uppstår inte hos 

psykopaten. Därför har de så lätt för att göra saker som för oss andra är otänkbara, t ex att 

begå brott. När det gäller brottslighet brukar psykopaten inte specialisera sig på något 

särskilt område utan prövar gärna allting. Alla psykopater begår inte brott, men det är 

vanligt att oetiska handlingar förekommer gentemot andra människor som t ex att 
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försumma familjen. Många av psykopatens egenskaper har sin grund i en djupgående 

oförmåga att leva sig in i andra människors situation. 

 

Psykopati är en kombination av personlighetsdrag som hör samman. Människor kan visa 

upp vissa av dessa drag men är för den skull inte psykopater.  

 

2.2 Vad kännetecknar en psykos? 6 

Psykos är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd med störd verklighetsuppfattning. En 

psykotisk person kan inte skilja mellan sina egna tankar och när andra personer talar till 

dem. Alla människor kan i princip utveckla en psykos om belastningen blir tillräckligt 

stor. Psykoser kan uppstå av olika anledningar t ex vid livskriser, till följd av alkohol- och 

narkotikamissbruk, schizofreni eller organisk sjukdom. 

 

Tidiga tecken på en psykos kan vara att individen drar sig tillbaka och blir allt mer 

isolerad. Parallellt minskar personens förmåga att klara ett arbete eller studier. Ofta 

ändrar personen klädsmak, byter vänkrets eller lägger sig till med helt nya vanor som inte 

tidigare hört till personens identitet. 

 

De vanligaste symtomen vid psykos är vanföreställningar och hallucinationer samt 

frånvaro av sjukdomsinsikt. Den sjukes uppfattning av verkligheten skiljer sig från 

omgivningens, trots detta vet oftast en psykotisk person vem och var han eller hon är 

samt den aktuella tidpunkten. En psykotisk person har en gravt störd 

verklighetsuppfattning och missbedömer sina sinnesintryck och tankar. För dem är 

gränsen mellan omgivningens verklighet och deras verklighetsuppfattning oftast oklar.  

 

2.2.1 Vanföreställningar 

En vanlig vanföreställning hos en psykotisk person är att de uppfattar sina tankar och 

känslor styrda av personer utifrån, exempelvis kan de tro att de har fått en radiomottagare 

inmonterad i hjärnan, vilken då styr den psykotiskes tankar och upplevelser. Den 

psykotiske kan uppleva att tankarna inte är hans egna eller att tankarna kan höras av 

                                                
6 http://www.schizofreniforbundet.se/ 
Cullberg Johan (2000) Psykoser – ett humanistiskt och biologiskt perspektiv, Natur och kultur 
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andra människor. Ofta finns det känslor och en övertygelse om att vara övervakad, 

förföljd, lurad och trakasserad.  

 

Vanligt är också att normala händelser, föremål eller personer tolkas som att de har en 

speciell, ofta symbolisk, betydelse eller innebörd som inte delas av människor som inte är 

psykotiska. Det kan vara en verklig händelse i botten men som getts orimliga 

proportioner och delvis nytt innehåll. Exempelvis kan den psykotiske uppfatta att en röd 

bil som passerar har en speciell innebörd eller att meddelanden i radio och TV är kodade 

och direkt riktade till honom med ett budskap som ej uppfattas av andra. Den psykotiske 

personen kan uppfyllas av insikten att han är utvald t ex kan den psykotiske uppleva sig 

som Jesus. Den psykotiske kan även ha en känsla av att vara värdelös eller syndig och 

tror därmed att han drar olycka över sin omgivning. 

 

Andra vanföreställningar som den psykotiske kan ha, är om sin egen kropp t ex att blodet 

ruttnar, magen skrumpnar eller att musklerna förtvinar.  

 

2.2.2 Hallucinationer 

Hallucinationer är sinnesupplevelser utan yttre påverkan, dessa kan ge uttryck i hörsel-, 

syn-, lukt- och smakhallucinationer. Hallucinationer kan förekomma utan att 

verklighetsuppfattningen är störd. Den vanligaste vid psykoser är hörselhallucinationer. 

Dessa kan uppfattas som talande röster, knäppningar eller musik. Rösterna kan vara en 

eller flera och upplevas vara inne i huvudet eller komma från omgivningen. Rösterna är 

ofta uppmanande eller kommenderande, kraven på den psykotiske kan variera från 

alldagliga saker till olagliga handlingar. De kan ge kritiska tillsägelser och säga 

nedsättande, fula ord. Ibland kan rösterna vara stödjande. Vissa gånger kan rösterna 

förbjuda den psykotiske att berätta för andra att de existerar. Om den psykotiske skulle 

berätta, hotar rösten med att det kan få allvarliga konsekvenser för t ex en anhörig till den 

som hallucinerar.  

 

För den psykotiske personen är rösterna verkliga. När en psykotisk person har kraftiga 

rösthallucinationer kan det vara svårt att föra ett samtal med honom eftersom han är 

uppslukad av sitt inre liv. 
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Vid synhallucinationer kan den psykotiske se en eller flera personer i omgivningen. Vissa 

gånger kan dessa upplevelser vara mycket skrämmande och kan ibland förhindra den 

psykotiske att leva ett normalt liv. Personer i psykos orsakade av drogpåverkan eller 

organisk hjärnskada upplever ofta synhallucinationer.  

 

Psykotiska personer kan även uppleva lukter och smaker utan någon förklaring. De kan 

känna lukten av gas eller förruttnelse och uppleva att maten smakar förgiftad. 
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3 Resultat 

3.1 Psykopater - risker, bemötande och kännetecken 

De flesta psykopater har likartade drag men i olika grad, därför är ingen psykopat den 

andre lik. Belfrage säger att psykopaterna främst är farliga för att de har en 

empatistörning och dålig impulskontroll. Våldet är signifikant för psykopater, det finns 

ofta med i vardagen och de kan bruka våld utan att vara arga. De har kort stubin, men lika 

fort som de tappar kontrollen kan de återfå den.  

 

Det finns en kyla i botten hos psykopater, det mesta är planerat och utstuderat. 

Psykopater fungerar bra under stress. Under pressade situationer agerar de rationellt och 

verkar trivas i situationen. Belfrage åskådliggör detta genom ett exempel: Vid ett bankrån 

kan de gå och vänta på ett tidlås i 20 minuter, skämta med personalen och bjuda på godis, 

men förstår inte att personalen inte är speciellt sugna på godis just då.  

 

Belfrage berättar att psykopater respekterar styrka och föraktar svaghet, av den 

anledningen ska polisen vara rättfram i mötet med psykopaten. Malmenberg säger att 

man aldrig ska försöka att lura en psykopat, om han skulle komma på dig med en lögn är 

du utspelad efter det.  

 

En annan sak som kan vara viktig att komma ihåg, är att allt i en psykopats liv går ut på 

att han själv skall tjäna på det, säger Belfrage. För att underlätta ingripandet kan polisen 

försöka vända på saken så att psykopaten ser lösningen av situationen som en fördel för 

sig själv. Malmenberg berättar att när deras förhandlare ska prata med en psykopat, 

försöker förhandlaren framställa sig själv som den schyssta killen som kommit för att 

hjälpa psykopaten. Förhandlaren undviker direkt konfrontation och argumentation. De 

gör gisslansituationen till psykopatens show och utnyttjar hans ego. Psykopater pratar 

gärna om sig själva. Polisarbetet skall vara prestigelöst, framställ idéer och tankar så att 

psykopaten tror att det är han som kommit med lösningen på situationen. I 

gisslansituationer där en psykopat är gärningsman pratar förhandlaren enbart om 

psykopaten, hur situationen ska lösas på bästa sätt för psykopaten och vikten av att han 

inte ska bli skadad osv. I övriga situationer, då gärningsmannen inte är en psykopat, 

pratar förhandlaren också om de personer som gärningsmannen tagit som gisslan. Om hur 
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dessa personer känner och mår. Förhandlaren trycker på att gisslan inte har gjort något, 

att de är oskyldiga. Det är meningslöst att göra på detta sätt när en psykopat är 

gärningsman, eftersom de saknar empati för andra människor.  

 

Psykopater är gränsöverskridande, vid våld mot poliser så sker det oftast av psykopater 

(undantag allvarligt psykiskt störda) enligt Belfrage. Hotelser mot poliser eller deras 

närstående är sannolika men psykopater verkställer sällan hoten. Psykopater har så 

mycket annat omkring sig att tänka på, de har ett stort antal fiender på grund av att de 

lurar många människor, de ska ha tag i narkotika och pengar osv. Därför förblir 

hotelserna ofta inte mer än ett hot. Belfrage säger: ”ska man bli hotad av någon, ska man 

bli det av en psykopat”. 

 

En del psykopater är väldigt lättkränkta och ett beteende av polisen som psykopaten ser 

som en förolämpning eller nonchalans kan göra att de blir rasande. Det behöver inte 

handla om stora företeelser, utan som Belfrage berättade att man t ex kväver en gäspning 

när psykopaten berättar någonting. Att en person reagerar oproportionerligt starkt på en 

obetydlig sak kan ge en fingervisning om vad det är för person polismannen har att göra 

med och därmed kan polismannen vara lite extra vaksam på andra tecken.  

 

Det största problemet med psykopater är att överhuvudtaget upptäcka att en person är en 

psykopat, säger Belfrage. Litteraturen visar exempel på samma problematik då till och 

med experter på området blir lurade av psykopater.7 Några varningstecken hos psykopater 

kan vara att de har en överdriven charm, ett alltför uttalat försäljarbeteende. 

 

”Tänk dig att du ska köpa en bil. Du tycker den ser rätt skruttig ut, men försäljaren ser 

dig troskyldigt i ögonen och försäkrar att den är i toppskick. De flesta människor tänker 

då: han skulle inte ha mage att stå och blåljuga mig rätt upp i ansiktet. 

Det kan till och med vara så att fastän vi med vårt förnuft inser att han ljuger så kan vi 

ändå inte fatta det känslomässigt, eftersom han inte visar några av de små, subtila tecken 

på lögn som vi lärt oss och som vi brukar snappa upp undermedvetet. Så vi slår till, och 

köper bilvraket. Och sedan, när vi har gått, så står han och hånskrattar över att han 

                                                
7 Hare Robert D. (2001) Psykopatens Värld, Studentlitteratur 
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lyckats lura ännu en idiot. För konsten är den, att hela tiden hålla blicken stint fästad vid 

den skruttiga bilen och inte låta sig dras med av bilförsäljarens charmiga svada.” 8 

 

Detta åskådliggör hur en typisk psykopat kan göra oss blinda för dennes verkliga 

avsikter. Försök att inte lägga för stor vikt vid en människas fängslande egenskaper, 

vinnande leende, starka närvaro och snabba prat. Det psykopaten försöker göra är att 

vända din uppmärksamhet från hans verkliga budskap, koncentrera dig och lyssna på vad 

personen verkligen säger.  

 

Psykopater är duktiga på att finna dina svaga sidor. Att försöka rannsaka sig själv och 

prata med familj och vänner kan vara till hjälp för att bli medveten om sina svaga sidor. 

Det bästa försvaret är att veta om dessa och vara vaksam när någon riktar in sig specifikt 

på dem. Psykopater försöker besegra sina offer med smicker och påhittad vänlighet.9 

 

3.2 Psykotiska personer – risker, bemötande och kännetecken 

Vid intervju med Hamrén berättar hon att de allra flesta psykotiska personer är fredliga. 

När våld förekommer är det ofta från psykotiska personer som känner sig förföljda. Det 

finns ingen planering bakom våldet, psykotiska personer är därför bara farliga för stunden 

när polisen gör ingripandet. De flesta människor är vana att förknippa våld med 

aggressivitet och glömmer lätt bort att även skräck kan framkalla våld i försvarssyfte.10  

 

En psykotisk människas farlighet är relaterad till vanföreställningarna, vilka ofta är 

övertolkade och förvrängda situationer av verkligheten. Hamrén berättar att personer i 

uniform lätt vävs in i vanföreställningarna. När polisen en dag knackar på dörren hos den 

psykotiske personen för att genomföra en handräckning för vårdintyg, så kan den 

psykotiske få för sig att polisen är utsänd från SÄPO eller rymden för att hämta honom. 

Våldet blir då ett självförsvar mot, vad som i hans värld är en kidnappning. Självförsvaret 

är en sista lösning då den psykotiske inte ser någon annan utväg än att ta till våld. Detta 

våld kan komma som en blixt från en klar himmel, vilket är svårt för en polis att förstå 

eller förbereda sig på. 

                                                
8 Levander Sten, Svenska Dagbladet 9/5 1999  
9 Hare Robert D (2001) Psykopatens värld, Studentlitteratur 
10 Bogren Monika, Volckerts Joachim (2002) Våldets psykologi, Prisma  
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Någonting som är viktigt att tänka på är att om polisen får en känsla av att situationen 

känns hotfull, så är den oftast det och då betonar Hamrén att säkerheten alltid går först i 

alla lägen.  

 

Hamrén berättar att de vanligaste kännetecknen hos en psykotisk person är deras 

osammanhängande tal, att de gör konstiga saker eller allmänt har ett bisarrt beteende. För 

personen som möter den psykotiske kan en känsla av att allt inte står rätt till infinna sig. 

Om den psykotiske känner sig hotad och rädd så syns det ofta verbalt och på 

kroppsspråket. De kan ge uttryck för att vara förföljda eller rädda.  

 

Att försöka övertyga en psykotisk person om vad som är verkligt eller ej kan jämställas 

med att försöka förklara för en teaterbesökare att teatern är verkligheten och det andra 

livet är teatern.11 Hamrén säger att det är viktigt att tänka på att en psykotisk person lever 

i en annan verklighet och försöka att ha förståelse för detta. Att ifrågasätta personens 

värld kan likställas med att någon skulle ifrågasätta hela ditt liv. Att din familj och ditt 

arbete är en stor fantasi och ingenting av det finns i verkligheten. Det kan, förståeligt nog, 

vara svårt att acceptera. På samma sätt är det därför meningslöst att fråga personen om 

denne hör röster då dessa röster är den psykotiskes upplevelse av omvärlden. Vid 

misstanke om hallucinationer ska man fråga personen om vad han förnimmer snarare än 

att ställa ledande frågor.12  

 

Det är ingen idé att spela med i den psykotiskes värld då vi inte har en aning om vad som 

föregår i denna säger Hamrén. En polis som bemöter en psykotisk person kan tro sig säga 

rätt saker men det kan vara fel svar i den psykotiskes värld. Möt personens känsla inte 

psykosen. Om personen pratar om sina vanföreställningar så säg inte emot, då detta kan 

provocera. Bekräfta istället det personen känner och försök att tala om neutrala saker. 

Malmenberg har ett liknande resonemang, i förhandlingar försöker de undvika 

argumentation med den psykotiske. Pratar den psykotiske om vanföreställningarna, ska 

förhandlaren försöka få personen att släppa det och gå vidare. Psykotiska personer har 

även en tendens att prata om tidigare händelser. Eftersom förhandlarens uppgift är att lösa 

ett problem som uppstått, försöker de få den psykotiske att fokusera på situationen här 

                                                
11 Cullberg Johan (2003) Dynamisk psykiatri, Natur och kultur 
12 Ottosson Jan-Otto m.fl. (2004) Akut psykiatri, Liber 
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och nu. Hamrén säger att om den psykotiske personen har en vanföreställning om att det 

sitter en man i dennes soffa, så kan polisen bemöta denna vanföreställning genom att säga 

någonting i stil med: 

 

– Ja, det låter besvärligt att en man sitter på din soffa men vi ska försöka hjälpa dig. Vi 

kan skjutsa dig till någon som kan ge dig mer hjälp. 

 

Behovet av trygghet, kroppskontakt och skydd är stort för den psykotiske. Som polis och 

medmänniska bör man därför inta en stödjande hållning och betona att man vill hjälpa 

personen.13 Malmenberg anser att man ska försöka bygga upp en känsla av säkerhet för 

den psykotiske. Hamrén säger att man ska ligga lågt och inte provocera den psykotiske 

personen genom att gå i konfrontation. Finns det tid att samtala sig ur situationen så bör 

man göra det och undvika att hastigt gå in och fysiskt ta tag i en psykotisk person som är 

rädd. Ibland är det inte läge att prata och försöka övertala den psykotiske att självmant 

följa med polisen. Sådana lägen kan uppkomma när personen riskerar att utsätta sig själv 

för social skam. En person i psykos kan nämligen göra saker som de aldrig skulle ha gjort 

om det inte varit psykotiska, det kan handla om att bruka våld mot andra människor. Vid 

dessa tillfällen kan ett handgripligt ingripande från polisen vara det bästa för den 

psykotiske personen, istället för att leva med den ångest som en sådan handling kan ge 

när personen kommit ur psykosen. 

 

Malmenberg betonar att det som förhandlare är viktigt med empati, att försöka förstå 

varför en person agerar som han gör. Finns förståelsen kan man sedan fortstätta arbeta 

utifrån denna. Detta är självklart viktigt även för en ordningspolis. 

 

3.3 Utbildning   

Malmenberg anser att många konfliktsituationer skulle gå att undvika om polismannen är 

medveten om vad som är lämpligt och direkt olämpligt att säga och göra mot en person 

med psykisk störning. Hans åsikt är att fler ingripanden mot personer med psykiska 

störningar kan förenklas med hjälp av kunskap och utbildning. Vidareutbildning för 

ordningspoliser om psykiska störningar finns för närvarande varken i Västerbottens län14, 

                                                
13 Ottosson Jan-Otto m.fl. (2004) Akut psykiatri, Liber  
14 Valberg Lars, avdelningschef i Umeå och Södra Lappland 
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Västmanlands län15 eller i Östergötlands län16. Nationella insatsstyrkans förhandlare har 

däremot utbildning i psykisk ohälsa. Utbildningen behandlar de psykiska störningar som 

är vanligast förekommande i deras arbete. Förhandlarna samtalar även med en 

beteendevetare efter en insats mot en person med misstänkt psykisk störning för att få 

feedback på deras insats, berättar Malmenberg. Detta anser han är ett sätt att utvecklas i 

sin yrkesroll.  

 

3.4 Att tänka på 

När polisen gör ingripanden mot olika personer behöver de inte ge ut så mycket 

information om sig själva. Vissa gånger kanske det räcker med att presentera sig med 

förnamn, om inte en person specifikt frågar om efternamn. Detta påpekar den anonyma 

psykologen och säger vidare att man som polis bör undvika att exponera sig i onödan. 

Det är idag väldigt lätt att finna namn, adress och telefonnummer i telefonkataloger och 

framförallt på liknande söksidor på Internet. Som enskild polisman behöver man inte 

göra det så lätt för andra att få tag på dessa uppgifter, det går att försvåra genom att ta 

bort uppgifterna från dessa ställen.  

 

3.5 Kritisk granskning av resultatet  

Intervjuerna vi har gjort representerar bara en person från respektive yrkesgrupp och 

därför kan det självklart finnas andra inom dessa yrkesgrupper som har en annorlunda 

uppfattning. Polis och psykiatrin har två helt skilda arbetsuppgifter. Poliserna ska lösa en 

situation så smidigt som möjligt och inte bedöma eller behandla den psykiska störningen, 

vilket psykiatrin skall göra. Intervjuerna med Belfrage, Hamrén och den anonyma 

psykologen har varit inriktade på hur de anser att poliserna skall agera i mötet med en 

psykopat eller psykotisk person. Malmenberg berättar hur förhandlarna arbetar. Dessa 

situationer är ovanliga för ordningspolisen, men deras sätt att bemöta psykopater och 

psykotiska personer är för ordningspolisen bra att ta lärdom av.  

 

                                                
15 Lindeback Kent, chef för länsordningsavdelningen i Västmanlands län 
16 Gudjohnsen Dick, enhetschef för ordningspolisen Norrköping 
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Ett problem vi stött på under arbetets gång är att vi valt att skriva om psykos överlag och 

det finns få böcker som rör enbart detta område. De flesta böcker är inriktade på 

schizofreni som är den största psykossjukdomen.  

 

Vårt arbete utgår från att polisen har närkontakt med de psykiskt störda personerna och 

därför har möjlighet att se deras beteende och tecken som tyder på att de är psykopater 

eller psykotiska. All polisens kontakt med människor sker dock inte genom närkontakt.  

 

3.6 Resultatsammanfattning 

3.6.1 Psykopater 

Psykopater kan vara farliga för poliser främst för att de saknar empati, är impulsiva och 

lättkränkta. Att många av dem är lättkränkta gör att de kan reagera starkt på obetydliga 

handlingar. Kombinationen med deras impulsivitet och empatibrist gör att de kan ge 

utlopp för sina känslor i våldshandlingar. Avsaknaden av empati kan göra att våldet blir 

gränsöverskridande.  

 

Den största problematiken med psykopater är att överhuvudtaget veta att det är en 

psykopat som står framför en. Fasaden kan vara påfallande normal, de är bra på att prata 

och kan ha ett fängslande beteende. Att charma andra människor är en förmåga de har, 

vilket kan vara bra att vara medveten om för att kunna undvika att bli lurad. Att känna till 

sina egna svaga sidor kan förhindra att psykopaten får chansen att utnyttja dem för sin 

egen vinnings skull. Försök att se situationens helhet, var uppmärksam på personens 

verkliga budskap och avsikt.  

 

En av de viktigaste sakerna att tänka på i mötet med en psykopat är att behålla lugnet och 

inte visa svaghet. En annan sak att ha med sig är att allt i en psykopats liv går ut på att 

han själv skall tjäna på situationen. När polisen vill ha en lugn utgång av situationen kan 

de försöka framställa lösningen som något positivt för psykopaten.  

 



Rapportnummer: 389   

 17 

3.6.2 Psykotiska personer 

När psykotiska personer är farliga för polisen beror det oftast på att de är rädda och 

känner att det inte finns någon annan utväg än att försvara sig med våld. I och med att 

våldet ofta är ett svar på en inre upplevelse så kommer det som en överraskning för 

polisen, vilket kan vara svårt att förbereda sig på. För att undvika våldet kan polisen tänka 

på att inte fysiskt konfrontera den psykotiske. Försök istället att lösa situationen genom 

samtal. Prata om neutrala saker, bekräfta den psykotiskes känsla och gå inte in i den 

psykotiskes värld. 

 

När en person är inne i en psykos är de vanligaste kännetecknen den psykotiskes bisarra 

beteende och osammanhängande tal. Polisen som möter den psykotiske personen kan få 

en känsla av att allt inte står rätt till. De gånger den psykotiske känner sig hotad och rädd 

så syns det ofta på kroppsspråket och de kan även uttrycka det verbalt. 

 

Om polisen känner att situationen är hotfull så är den oftast det och då bör man som polis 

handla därefter. Säkerheten går alltid först i alla lägen.   

 

3.6.3 Utbildning  

Är polismannen medveten om på vilket sätt dennes bemötande kan påverka en situation, 

kan många konflikter undvikas. Kunskap och utbildning förenklar ingripanden mot 

personer med psykiska störningar.  
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4 Diskussion  

Personer med psykiska störningar finns ute i samhället och därför kommer det att vara 

oundvikligt för poliser att hamna i möten med dessa. Av den anledningen har vi funderat 

över varför polisens utbildning om psykiska störningar inte är mer omfattande och 

ingående. Malmenberg betonar att kunskap och utbildning är viktigt och troligtvis kan 

förenkla många ingripanden mot personer med psykiska störningar. Vi delar denna 

uppfattning och tror att det höjer polismannens förutsättningar att komma ur en situation 

välbehållen. Varför ska polismannen behöva lära sig av sina egna misstag då det finns 

mycket kunskap att tillgå? 

 

Litteraturen ger oss en bra bild av vem psykopaten är, dock gör dennes charm och utåt 

sett normala beteende det är svårt att veta att personen som står framför en är psykopat. 

Belfrage talar om att psykopater föraktar svaghet. Hjälper denna kunskap polisen att få ett 

övertag i situationen? Resultatet visar att kunskap om psykopater kommer polisen kanske 

inte ha så stor användning av, då litteraturen visar på att till och med experter inom 

området blir lurade. Hur ska polisen då kunna handla på ett vinnande sätt om de inte ens 

är medvetna om att det är en psykopat de har att göra med? Vi inser i och med detta att 

poliser sannolikt kommer att bli duperade av psykopater flera gånger under sina yrkesliv.   

 

Något som kommer att vara särskilt svårt att förstå och acceptera är psykopatens 

beteende. Att träffa en psykopat som inte har någon empati eller förståelse för sina 

våldshandlingar kommer att vara obehagligt. Vi kan lära oss att förstå orsaken till deras 

beteende, men vi har svårt att förstå att man inte känner någon empati för andra 

människor. 

 

Då Hamrén beskriver psykotiska personers bisarra beteende, förstår vi att psykotiska 

personer är lättare att känna igen än psykopater. Bara för att man känner igen en 

psykotisk person, vet man då hur man ska bemöta denna på bästa sätt? Finns det ett 

fungerande sätt att agera för att undvika att utsättas för våldsamheter? Vår uppfattning är 

att om polisen har kunskap om psykoser och en psykotisk persons agerande blir polisen 

tryggare i situationen. Dock är varje situation och individ unik, det kan ingen utbildning 

göra poliserna helt förberedda på.  
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Vi förstår att det kommer att bli svårt att möta människor med olika psykiska störningar. 

Att möta en person som befinner sig i psykos kommer att kännas frustrerande, då det inte 

går att skydda personen mot sina egna upplevelser. Andra människor kan inte uppleva 

den psykotiskes värld, men kan försöka ha förståelse för dennes handlande. Frågan är: 

hur empatisk kan en polisman vara när denna kommer till en plats och en psykotisk 

person har knivmördat en åttaårig pojke eller kört med hög fart in på en trång gata full 

med människor? Bakom uniformen och professionaliteten finns fortfarande en människa 

som har känslor. Dessa känslor är kanske inte alltid så lätta att kontrollera och empati kan 

nog vara svårt att känna i ett sådant läge. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

I vår rapport har vi undersökt vad som kännetecknar en psykopat och en psykotisk 

person, huruvida de kan vara farliga för polisen och i så fall om det finns något bra sätt 

för polisen att undvika att utsättas för våld. Problemet, som vi var medvetna om redan 

innan vi började skriva, är att det aldrig finns någon enkel lösning i mötet med en 

människa. Alla människor är individer och därmed olika varandra och därför kan endast 

en generell beskrivning ges på psykopater och psykotiska personers kännetecken, 

farlighet och hur dessa bör bemötas. Om polismannen lär sig känna igen detta bör 

ingripanden mot dessa personer underlättas och blir säkrare. Det hjälper också polisen att 

snabbare inse att en person beter sig annorlunda och kanske även förstå varför.  

 

Polisers arbetslivserfarenhet är viktig i alla situationer, varje gång en polisman stöter på 

en person med en psykisk störning berikar det dennes kunskaper inom området. Dock kan 

polismannen aldrig sluta vara uppmärksam och lyhörd på de signaler som psykiskt störda 

personen sänder ut, då man inte kan utgå från att de reagerar som polisen förväntar sig. 

Den enskilde polismannen får alltid anpassa sig efter situationen och testa sig fram till 

den lösning som fungerar. Den bästa lösningen i en situation kanske inte är det i en 

annan. Polisen måste vara flexibel och lyhörd.  

 

På polisutbildningen berörs psykiska störningar till viss del, vi anser dock att denna 

utbildning kunde utvidgas. Föreläsningarna kunde behandla olika tecken som tyder på att 

en person lider av en psykisk störning, varför de reagerar och agerar som de gör och 

bemötandet av dessa personer. I resultatet har det nämnts att det inte sker någon 
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vidareutbildning för ordningspoliser om psykiska störningar i Västerbottens län, 

Västmanlands län eller i Östergötlands län. Vår uppfattning är att den utbildning som 

eventuellt finns sker på initiativ av enskilda polismyndigheter. En utbildning liknande 

förhandlarnas som är anpassad för ordningspoliser tycker vi kan införas på 

polismyndigheterna. Då ordningspoliser skulle kunna dra nytta av de knep som 

förhandlarna använder sig av i arbetet med psykiskt störda personer.  

 

Poliser utan utbildning om psykiska störningar gör självklart det de tror är rätt i en viss 

situation. Vi tror som Malmenberg att många konfliktsituationer skulle gå att undvikas 

om polismannen var medveten om vad som är lämpligt och direkt olämpligt att säga och 

göra mot en person med en psykisk störning. Att som polis ha mer utbildning och 

kunskap inom området skulle underlätta många ingripande gentemot personer med 

psykiska störningar. Vi är övertygade om att lite kunskap alltid är bättre än ingen alls.  

 

Ytterligare ett sätt för polisen att utvecklas och bli bättre på att möta psykiskt störda 

personer kan vara att göra som förhandlarna. Enligt Malmenberg pratar förhandlarna med 

en beteendevetare efter en insats mot en person med misstänkt psykisk störning. Denne 

kan då ge förhandlarna feedback på deras insats och komma med tips för framtiden. Detta 

tror vi skulle vara väldigt utvecklande även för ordningspoliser, tyvärr kanske resurserna 

och tiden inte räcker till.  

 

I resultatet har vi kommit fram till att psykopater och psykotiska personer inte är någon 

större fara för polisen efter ett ingripande. Trots detta går det inte att utesluta att de kan 

vara farliga vid ett senare tillfälle. Därför vill vi belysa det råd som den anonyma 

psykologen gav oss. Dennes råd var att som polis undvika att exponera sig. Exempelvis 

genom att inte ha sitt telefonnummer och adress så lättillgängligt.  
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 I 

Bilaga  

 

Frågor ställda till Henrik Belfrage, Maria Hamrén och den anonyma psykologen.  

• Finns det några gemensamma kännetecken hos psykopater respektive hos 

psykotiska personer?  

• På vilket sätt kan en psykopat och en psykotisk person vara farlig för polisen? 

• Vad utlöser aggression och fysiskt våld hos psykopater och personer i psykos? 

• Hur kan ilska respektive skräck uttrycka sig? 

• På vilket sätt bör man som polis bemöta dessa personer för att undvika våld? 

 

 

Frågor ställda till Mats Malmenberg. 

• Har förhandlarna någon utbildning i bemötande av psykisk ohälsa?  

Om utbildning finns: 

• Hur går utbildningen till och hur lång är den? 

• Tycker Du att utbildningen är till hjälp i ert arbete? 

• Får ni veta vilken psykisk störning ni ska eller har arbetat med?  

• Vilka svårigheter ser du med att förhandla med en psykopat respektive en 

psykotisk person? 

 

 

 


