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Abstract 
I Sverige idag finns det grovt uppskattat mellan 140 000-210 000 personer med 

Bipolärsjukdom eller Borderline personlighetsstörning (Bps). Mötet med dessa personer kan 

ibland vara svåra och komplicerade. Tanken med denna rapport är att läsaren skall få en 

teoretisk grund i vad diagnoserna innebär och hur man kan känna igen symtom. Utifrån denna 

teoretiska grund ska läsaren även få kunskap om hur bemötandet av personer med bipolär 

sjukdom eller Bps bör gå till för att undvika konflikt. Avsnittet om bemötande bygger på 

intervjuer av personal med erfarenhet från olika psykiatriavdelningar. I rapporten kommer 

även en kort historia om Sten. Historien belyser hur det bipolära sjukdomsförloppet ser ut för 

en person som befinner sig i ett maniskt skov, här ses tydliga symtom. som visar hur det 

Bipolära sjukdomsförloppet för en person i sitt maniska skov kan se ut. Även personer med 

Bps har vissa tydliga tecken och symtom t.ex. ett väldigt svart/vitt tänkande där gråskala 

saknas. Därför kan konflikter väldigt lätt uppstå eftersom de delar in människor som antingen 

goda eller onda, det finns inget mellanskikt i deras syn gällande detta.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Polisens arbete handlar mycket om kontakter med människor i olika situationer. Då 

vårdplatserna inom den slutna psykiatrin minskar så ökar risker att polisen kommer i kontakt 

med personer som har någon form av psykisk sjukdom. Kontakten med personerna behöver 

inte vara då något brott begåtts utan kan t.ex. vara enlig en LPT handräckning (Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård). Det kan även vara vid kontakt med någon som hotar med suicid 

vilket är vanligt i diagnosen Borderline personlighetsstörning (förkortas Bps). Även för 

personer med Bipolär sjukdom finns en ökad risk för suicid när de är i sin depressiva fas av 

sjukdomen.  

   Både Bps och Bipolär sjukdom har symtom och med förbättrad kunskap om dessa diagnoser 

så kan bemötandet bli bättre och risken för konflikt minskar. 

 

Vi har valt att skriva detta arbete om Bps samt Bipolär sjukdom eftersom det är två av de mer 

vanliga psykiska sjukdomarna, om man ser till antal diagnosticerade psykiskt sjuka. De är 

betydligt vanligare än t.ex. schizofreni. I Sverige är det ca 70000-1400001 som har Bps och ca 

1% (70000)2 av den vuxna befolkningen som har bipolär sjukdom. Det kan jämföras med de 

35000 som har diagnosen schizofreni. 

 En person med Bps kan vara väldigt svår att bemöta och risken för att det kan uppstå en 

konflikt är mycket hög. Personer med denna störning kan lätt känna sig kränkt och de 

uppfattar andra människor oftast i kategorier som god eller ond, det finns inget mellanting. De 

kan snabbt skifta från att tycka att en person är god/snäll till att han är ond/elak och har ett 

väldigt svartvitt tänkande. På grund av detta kan det vara svårt att föra en meningsfull dialog 

med personer som har Bps. 

 

Personer med Bipolär sjukdom kan även de vara svåra att bemöta, speciellt när de befinner sig 

i sin maniska fas av sjukdomen. De har då svårt att inse att deras beteende är fel t.ex. kan de 

hota de som inte håller med om en åsikt eller personer som försöker tillrättavisa dem.  

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Borderline 
 
2 http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1388 
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I det maniska skovet anser sig en del personer med Bipolär sjukdom att alltid ha rätt, och 

anser sig veta bättre än andra. Detta kan orsaka problem vid samtal. Oftast gör även en person 

i denna fas mycket impulsköp vilket kan leda till svåra ekonomiska problem. Det är oftast då 

personen inser vad den gjort som risken för suicid finns, t.ex. om man gått i personlig konkurs 

eller upptäcker att ens familj lämnat en på grund av hur man betett sig under det maniska 

skovet. 

 

Detta arbete vill vi göra för att få ökad kunskap om dessa två diagnoser då ämnet är väldigt 

intressant, dessutom kan det vara väldigt bra kunskap att ta med sig i vårt framtida yrkesliv. 

Dom kunskaper vi vill få genom detta är både en bra teoretisk grund samt hur man praktiskt 

bemöter dessa diagnoser och lär känna igen vissa tecken och symtom. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att få en grundläggande kunskap om Bipolär sjukdom och Bps då 

risken är stor att man kan träffa på någon med en av dessa diagnoser. Vi kommer att redogöra 

för en del generella riktlinjer och hur man bör agera vid bemötande av dessa diagnoser. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur bemöter man personer med diagnoserna Bipolär sjukdom och Bps för att minska 

risken för konflikt? 

• Har personer med Bipolär sjukdom eller Bps ett beteende som man kan känna igen?  

 

1.4 Avgränsningar 

I den här rapporten kommer vi att undersöka två sjukdomar som är vanliga och som polisen 

kan komma i kontakt med. Vi kommer inte att gå in på alla diagnoser som finns under 

huvudnamnet utan kommer att hålla oss till huvudgruppen. Bipolär sjukdom finns i 5-6 olika 

former, vi kommer att hålla oss till bipolär typ 1. De sjukdomar vi kommer att ta upp är 

följande: 

 

• Bps (Borderline personlighets störning) 

• Bipolär sjukdom (Manodepressiv) 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har hämtat material från relevant litteratur. Vi har även intervjuat tre personer som jobbar 

inom psykiatrivården.  

 

 

2. Bipolär sjukdom 

 
2.1 Vad är Bipolär sjukdom?3 

Bipolär sjukdom är en av de mer vanliga psykiska sjukdomarna. I Sverige finns det ca 70000 

människor med denna diagnos, de flesta som insjuknar i denna diagnos gör det mellan 15-25 

års ålder. Bipolär sjukdom finns i flera olika typer men i detta arbete kommer vi att endast 

beröra typ 1 av sjukdomen. Skillnaden mellan de olika typerna är hur de maniska respektive 

depressiva perioderna ser ut. Man kan likna perioderna/skoven i sjukdomen med en sinus 

kurva där topparna står för den maniska fasen och botten för den depressiva fasen. Nu finns 

det dock bra behandling för att kunna ”jämna ut” sinus kurvan med mediciner som Litium så 

att svängningarna i sinus kurvan inte blir så stora vilket gör att personen kan få ett jämt 

välmående. Bipolär sjukdom typ 1 gick förut under benämningen manodepressiv sjukdom.  

Personer med denna sjukdom har en ökad självmordsrisk. Enligt statistik så försöker 25-50% 

med denna diagnos ta sitt liv och ca 10-20% lyckas med sitt självmordsförsök.  

 

Vid studier som är gjorda har det visat sig att tiden från det första symtomet tills det att 

personerna får behandling kan vara ända upp till tio år. Studier från USA har visat att det bara 

är ca 50% som får behandling för sina symtom.  

Denna diagnos kan ofta vara svår att fastställa och det leder till att ca 73% av de personer som 

egentligen har diagnosen bipolär sjukdom har fått någon annan diagnos. Varför denna diagnos 

kan vara svår att inledningsvis fastställa beror på att symtomen under den depressiva fasen 

kan misstolkas som ”vanlig” depression. Under den maniska fasen då personen är mer aktiv 

än vanligt kan det förväxlas med ADHD. 

 

 

 

                                                
3 Bipoläroboken, Lars Häggström, 2003 
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2.2 Tecken och symtom4 

 

Maniska fasen 

Under den maniska fasen så kan personen bete sig på ett väldigt avvikande sätt mot hur den 

brukar vara i vanliga fall. Några exempel på hur beteendet kan vara anger vi här nedanför. 

 

• Minskat sömnbehov. Oftast så är personerna uppe större delen av dygnet och kanske 

bara sover 1 timme/dygn. Varför personen inte sover nästan någonting beror på att denne 

anser sig inte ha tid att sova då det finns en massa viktiga saker som ska göras. Brist på 

sömn är ett farligt stadium eftersom kropp och hjärna inte får någon vila. Det kan leda till 

vanföreställningar samt hallucinationer. 

 

• Överaktiv. Personen har flera projekt som på en och samma gång ska göras. Personerna 

upplevs ofta som ”uppvarvade”.  

 

• Snabbt tankeförlopp. Hjärnan går på högvarv med idéer som ska göras. Oftast leder 

dessa idéer inte till att det som ska göras fullbordas utan det stannar ofta vid ett 

inledningsskede. 

 

• Grandiosa vanföreställningar. Personen känner sig ”utvald” samt har väldigt höga 

tankar om sig själv och sitt kunnande. Det kan lätt uppstå konflikt i detta skede då 

personen har väldigt svårt att ta kritik då de alltid anser sig ha rätt i frågor.  

 

• Temperament. En persons temperament kan förändras avsevärt under den maniska fasen. 

En person som brukar vara tystlåten och snäll kan under sin maniska period bli raka 

motsatsen. Mycket av temperamentet kan kopplas till den grandiosa föreställningen av sig 

själv. Bristen på sömn kan påverka personens temperament och öka risken för irritation 

vid kontakt med andra. 

 

(För att belysa föregående beteenden så har vi skrivit av en kort text ur Bipoläroboken av Lars 

Häggström, 2003.) 

 

                                                
4 Bipoläroboken, Lars Häggström, 2003 
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Historien om Sten 

”Sten är 22år och har nyligen påbörjat medicinarstudier. Vid 18års ålder, i samband med 

moderns död i hjärtsjukdom sökte han skolkurartorn för att få hjälp mot nedstämdhet med 

starka inslag av svartsyn och förlorad framtidstro. Han gjorde ett självmordsförsök med att 

gasa ihjäl sig, men räddades av sin syster och fördes till psykiatrisk klinik. Där fokuserade 

man på sorgen efter modern och erbjöd psykoterapi, vilket Sten gick i under ett år. Först efter 

ett halvår förbättrades besvären, men han förlorade ett år av avslutande gymnasial skolgång 

och gick om sista året. Han slapp göra militärtjänst p.g.a. depressionsbesvären. 

   Efter två månader på universitetet sover Sten plötsligt sämre. Han är uppe på nätterna och 

arbetar på ett ”forskningsprojekt” där han själv anser sig ha upptäckt gåtan till åldrandet. 

Vännerna observerar att han talar allt snabbare och associationsrikt. Han kontaktar tv för att 

berätta om sin upptäckt men blir snabbt avvisad då han är både osammanhängande och 

hotfull. Han anser sig motarbetad och förföljd och berättar för en studiekamrat att han 

sannolikt är avlyssnad av säkerhetspolisen. Ändå är han lycklig över sin upptäckt, men 

samtidigt mycket labil till humöret och uppträder allt häftigare då han blir motsagd. 

   Sten anser sig ha nått en grad av intelligens som han är ensam om och tar sin bil för att åka 

till Stockholm och presentera sig för statsministern. Han passerar en fartkontroll i 180km/h, 

men vägrar stanna på polisens uppmaning. Efter polisjakten hamnar bilen på en åker. Sten är 

våldsam mot poliserna och kan med svårigheter övermannas. Iförd handfängsel kommer han 

till en psykiatrisk akutmottagning.”  

  

 

Depressiva fasen 

Efter den maniska fasen så kommer personerna in i en depressiv fas. Under den maniska fasen 

så kan personerna göra saker som dom senare ångrar t.ex. spenderat mycket pengar på 

onödiga saker, varit väldigt otrevlig mot familj och vänner vilket lett till ett avståndstagande 

från deras sida. När de sedan får en insikt i deras beteende så finns det risk för 

självmordsförsök.  

   Vid riktigt djupa depressioner kan personen drabbas av melankoli vilket innebär att de har 

ett sänkt stämningsläge och allt känns jobbigt. Det som man tidigare varit roligt känns nu 

endast betungande. De skuldbelägger sig för det mesta, även varför de förtjänar att leva.  
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För att visa hur de olika perioderna i den här sjukdomen är fördelade så har vi gjort ett 

diagram. Av diagrammet kan man utläsa att ca en tredjedel av den tid som denna studie 

gjordes så var personerna depressiva.  

Studien är gjord i USA på 146 patienter som följdes under 12,8 år veckovis. Procentsatserna 

är hämtade ur Bipoläroboken. 

 

2.3 Intervju gällande bemötande 

Våra intervjuer har vi gjort genom mail kontakt. Svaren som följer frågorna är en 

sammanställning från alla intervjuerna. Vid följande intervjuer har vi använt oss av tre 

personer. De har följande befattningar: 

• 1 Mentalskötare inom Västerbottens läns landsting. 

• 1 Administrativchef som även är säkerhetsansvarig inom psykiatrin. 

• 1 Avdelningschef inom rättspsykiatri. 

 

1: Vad är viktigt att tänka på för att minska risken för en konflikt vid en Lpt 

handräckning av en person som är i sitt maniska skov? 

Svar: Bemötandet vid Bipolär sjukdom och Bps påminner väldigt mycket om varandra. Man 

ska vara lugn och tydlig. Ej maktspråk, det vill säga att man har ett bra bemötande med ett 

övertygande beteende om att man vill personen väl. Samtidigt kan man behöva sätta gränser 

för personen då dom är väldigt ”gränslösa” i sin maniska fas. 

 

2: Vad tycker du är det viktigaste att känna till om denna diagnos? 

Svar: Vid den maniska fasen upplever sig personen som lycklig och framgångsrik. Personen 

kan även visa misstänksamhet mot omgivningen samt uppvisa ett paranoid beteende mot allt 

och alla som missunnar denne att må bra. En som är manisk har våldigt svårt med 

Symtom bipolär typ 1

Depressionssymtom 31,9%

Maniska symtom 8,9%

Hypomana symtom 11,2%

Blandad form/mix 5,9%

Inga symtom 42,1%
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impulskontroll så det kan vara svårt att förutsäga deras handlingar. Efter manin så finns risk 

för självmord och djupa depressioner p.g.a. att de ångrar det som de gjort under det maniska 

skovet av sjukdomen. 

 

3: Kan det vara svårt att se skillnad på en person som är manisk mot en person som är 

drogpåverkad? I så fall finns det något sätt man kan se skillnad på beteendet? 

Svar: Det kan vara svårt att se skillnad om manin övergått i ett psykosliknande tillstånd, men 

en person som är manisk kan hålla en struktur i samtalet bättre än en drogpåverkad. Oftast 

är ett samtal med en maniker väldigt forcerande. Båda kan framföra de mest osannolika 

påståendena. En till skillnad kan vara att en person som är drogpåverkad kan ha ett 

kroppsspråk med ryckiga och yviga gester samt ha en onormal pupillstorlek. 

 

4: Är missbruk vanligt för personer med denna diagnos? Vilket typ av missbruk i 

sådana fall: Alkohol / droger / tablettmissbruk 

Svar: Missbruk är inte speciellt vanlig i denna kategori. Det kan förekomma alkohol, 

Bensodiazepiner eller droger i den depressiva fasen av sjukdomen i självmedicinerande syfte. 

I den maniska fasen finns inget behov att självmedicinera för att öka sitt välbefinnande då 

dom redan mår väldigt bra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3. Borderline personlighetsstörning (Bps) 
 

3.1 Vad är Borderline personlighetsstörning?5 6 

Bps är en svår psykisk störning som är relativt okänd för allmänheten även fast den är 

betydligt vanligare än t.ex. Schizofreni. I Sverige så uppskattas det att ca 70000-140000 

personer har Bps och ungefär 35000 personer har schizofreni. Bps är ingen sjukdom som syns 

”utanpå” och en del personer klarar av att sköta högt uppsatta jobb. Problemet för personer 

med borderline brukar vara deras saknad av emotionell intelligens vilket skapar problem i 

relationer, mer symptombeskrivningar kommer längre fram i rapporten. Kvinnor är klart 

överrepresenterade i kategorin Bps, de utgör ca 70-80% av alla diagnoser. Vissa forskare 

anser att denna ojämna fördelning kan förklaras med att många män som fått diagnosen 

antisocial personlighetsstörning egentligen har Bps. En annan förklaring kan vara sambandet 

mellan en svår och traumatisk uppväxt och Bps. Att blivit utsatt för sexuella övergrepp och 

utnyttjande i barndomen är betydligt vanligare för kvinnor. En väldigt känd kvinna som anses 

ha haft Bps är ikonen Marilyn Monroe. Hon levde ett kaotiskt liv, hade svårt för ensamhet och 

hon var väldigt impulsiv och krävde hela tiden bevis på uppskattning. Detta och mycket annat 

ledde till ett missbruk av alkohol och droger och slutligen tog hon sitt liv. Marilyns barndom 

var svår och nästan upplagd för att ge en personlighetsstörning. Hennes mor var intagen 

periodvis för sina psykiska besvär och Marilyn blev forslad mellan olika fosterhem och 

barnhem.                                                                               

    Risken att personer med Bps ska ta sitt eget liv är 50-100ggr högre än för en ”vanlig” 

person, 10 % av alla med Bps tar tyvärr självmord.  Tar personen dessutom droger så är 

sannolikheten  för självmord så hög som 58%. 

  

3.2 Orsaker7 

En gemensam röd tråd för personer med Bps brukar vara en dålig uppväxt av olika slag. Man 

tror inte att bps ska vara genetiskt med det är ett ganska outforskat område. Studier har visat 

att det inte är helt ovanligt att personer med Bps har en förälder med borderlinedrag men att 

                                                
5 Borderline personlighetsstörning, Görel Kristina Näslund, 1998 
  
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Borderline 
  
7  Borderline personlighetsstörning, Görel Kristina Näslund, 1998 
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det inte ärvs utan överförs genom den dagliga samvaron. När ens föräldrar inte beter sig på ett 

”normalt” sätt så kan detta utlösa en kronisk stress hos barnet vilket ökar risken för att Bps 

utvecklas. Under en undersökning inom öppenvården så jämförde man barn med Bps och 

barn med andra psykiatriska diagnoser. 80% av Bps barnen hade någon förälder med psykisk 

ohälsa i jämförelse med den andra gruppen där 40% av barnens föräldrar hade någon störning. 

  Många undersökningar som vi nämnt ovan visar ett samband mellan trauma i uppväxten och 

Bps. Undersökningar som gjorts av Bps patienter inom öppenvården visar att dessa i högre 

utsträckning än t.ex. patienter med antisocial och depressiv personlighetsstörning blivit utsatta 

för övergrepp i barndomen mestadels sexuella övergrepp  och verbala trakasserier. 75 % av 

patienterna hade blivit utsatta för grova upprepade övergrepp från föräldrar. Mer än 90 % 

hade haft en uppväxt med övergrepp av föräldrar eller en stor försummelse av föräldrar som 

varit ”kalla” och inte visat kärlek, i vissa fall bägge. En annan studie som endast omfattade 12 

patienter med Bps så hade 9 av dessa blivit utsatta för incest. 

 

3.3 Symtom8 

Det kanske mest kännetecknande för personer med Bps är deras svart/vitt tänkande. De delar 

upp personer i antingen goda eller onda och har svårigheter att se saker i gråzonen utan det är 

antingen eller. En person med Bps kan skifta i humör väldigt snabbt, utbrott av ilska kan 

avlösas av depression inom loppet av i extremfall ett par minuter. De kan även totalt ändra 

uppfattningar om personer de möter från avgudning till avsky detta kan man tänka på vid 

förhörssituationer. Detta skiljer Bps personer från t.ex. personer som är Bipolära eftersom 

deras humörkurva oftast håller sig i samma läge under veckor innan det går uppåt eller nedåt. 

I de humörsvängningar som sker hos Bps personer så kan de skada sig själva genom att t.ex. 

skära på sig själv, det kan även resultera i drog/alkoholanvändning samt självmordsförsök. 

 

 

Diagnoskriterierna för personer med Bps finns beskrivna i DSMV-IV (fjärde upplagan), DSM 

betyder Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och är en handbok inom 

psykiatrin som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. I den här 

diagnosen finns det nio kännetecken för Bps och för att få diagnosen så ska minst fem av 

dessa var uppfyllda. Här nedan följer en förkortad version av dessa kriterier. 

 

                                                
8 Borderline personlighetsstörning, Görel Kristina Näslund, 1998 
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1. gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer.  

  

2. uppvisar ett mönster av instabila och stormiga relationer som kännetecknas av extrem 

idealisering omväxlande med extrem nedvärdering. 

  

3. uppvisar identitetsstörning, dvs. varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och 

identitetskänsla. 

  

4. visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser 

för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i 

trafik, hetsätning). 

  

5. uppvisar upprepat självmordsbenäget beteende, självmordsförsök, hot om självmord 

eller självstympande handlingar.  

 

6. är känslomässigt instabil, kan svänga snabbt i humöret och visa stark irritation eller 

ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar. 

  

7. känner en kronisk tomhetskänsla. 

 

  

8. uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (t 

ex ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).  

 

 

9. har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom (splittrad verklighetsuppfattning) 
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3.4 Intervju gällande bemötande  

Våra intervjuer har vi gjort genom mail kontakt. Svaren som följer frågorna är en 

sammanställning från alla intervjuerna. Vid följande intervjuer har vi använt oss av tre 

personer. De har följande befattningar: 

• 1 Mentalskötare inom Västerbottens läns landsting. 

• 1 Administrativchef som även är säkerhetsansvarig inom psykiatrin. 

• 1 Avdelningschef inom rättspsykiatri. 

 

1: Under en föreläsning vi haft gällande våld i nära relationer så vid dom tillfällen som 

det förekommit dödligt våld i en nära relation så är Bps den diagnos som var mest 

förekommande av personlighetsstörningarna. Finns det någon förklaring till detta? 

Svar: Personer med Bps har en viss förmåga till relationer. Varför den inte är fullständig 

beror på deras avsaknad av emotionell intelligens, de känner samtidigt en rädsla att överges 

och bli ensamma. Vid denna rädsla så känner de sig kränkta, rädda och är man inte med dom 

så är man emot dom. Denna problematik med nyansering samt ofta ett explosivt humör kan 

leda till våld mot närstående, i de fall då personen även missbrukar och har 

vanföreställningar så ökar risken för våld. Just detta problem med impulskontroll kan leda till 

grova våldshandlingar av väldigt obetydliga anledningar.. 

En annan förklaring kan vara att personer med Bps själva under sin uppväxt blivit utsatta för 

våld och övergrepp. 

 

2: Vid bemötande av en person med denna diagnos vad är viktigt att tänka på för att 

minska risken för att en konflikt ska uppstå? Hur gör man om en konflikt uppstår? 

Svar: Vid bemötande av personer med Bps så finns det några generella riktlinjer: 

• Vara tydlig, trygg, lugn och säker. Lugnet och tydligheten är viktig för att minska 

risken för misstolkning.  

• Arbeta strukturerat och bemöta personen med respekt samt ha en förståelse för dennes 

problematik. 

Eftersom Bps har problem med emotionell kommunikation så bör man ha en hög kontroll över 

sina egna känslor. Visar man sina känslor för personer med Bps så vet de inte hur de ska 

hantera det. Deras problem med känslomässig kommunikation leder till att de blir förvirrade. 

Om konflikt uppstår så kan den vara svår att lösa p.g.a. deras god/ond tänkande.  

 

3: Vad tycker du är viktigast att känna till om denna diagnos? 
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Svar: De ser initialt ”normala” ut men vid längre samtal kan man upptäcka att de är väldigt 

svårförutsägbara. Vid missbruk kan de ha tankar som är väldigt psykosliknande samt ha 

paranoida inslag och vanföreställningar. Dom har även mycket god/ond tänkande, ond = 

fiende. 

 

4: I litteratur samt artiklar har vi läst att denna diagnos har större risk för 

självmordsförsök än övriga personlighetsstörningar. Vad är det som gör att risken för 

självmordsförsök är större för just personer med Bps? 

Svar: Deras brist på impulskontroll kan leda till att de utför dödligt våld mot någon annan. I 

de fall utfört detta så kan det leda till svår ångest med självmordsförsök s.k utvidgat suicid. 

Just den svåra ångestproblematiken kan även i andra fall leda till självmordsförsök. Om 

missbruk finns med i bilden så ökar risken för självmord p.g.a. uppkomna vanföreställningar 

som kan leda till ogenomtänkta handlingar. 

 

5: Är missbruk vanligt för personer med denna diagnos? Vilket typ av missbruk i 

sådana fall: Alkohol / droger / tablettmissbruk 

Svar: Just Bensodiazepiner som är ångestdämpande är vanligt förekommande i kombination 

med alkoholmissbruk. Men på senare tid har även tyngre droger börjat att missbrukas för att 

lindra ångesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultat sammanfattning/Diskussion 
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4.1 Resultat/sammanfattning 

 

4.1.1 Bipolär sjukdom 

Att möta en person som är manisk och kunna hantera personen på rätt sätt kan vara väldigt 

svårt. Ofta så är personen forcerande vid kommunikation och väldigt ”uppvarvad” vilket kan 

leda till att en konflikt uppstår om man ska verkställa exempelvis en LPT handräckning. Ofta 

så har de massor av idéer på diverse saker dom måste göra klart och ifrågasätter man deras 

idéer så kan dom bli aggressiva. 

 

Men denna diagnos möter man inte bara då personen befinner sig i ett maniskt skov utan det 

kan även vara vid en djupare depression om personen begått självmordsförsök. I denna fas 

kan det förekomma missbruk för att dämpa ångesten. 

 

Vid bemötandet av en person i sitt maniska skov är det viktigt att man är lugn, trygg och får 

personen att förstå att man bara vill hjälpa den samtidigt som man kan behöva sätta gränser 

till deras ofta ”gränslösa” beteende. Detta kan dock vara svårt då ofta en manisk person anser 

sig aldrig ha mått så bra och inte kanske vill ha den hjälp som den egentligen behöver.  

Man ska också ha i åtanke att en person som varit i sitt maniska skov oftast sedan är väldigt 

ångerfull över hur den har betett sig under den perioden. 

4.1.2 Borderline personlighetsstörning 

De som har Bps har oftast haft en svår uppväxt på ett eller annat sätt. Det kan ha varit utsatta 

för sexuella och våldsamma övergrepp eller haft föräldrar som inte kunnat uppfostra dessa på 

ett ”normalt” sätt t.ex. p.g.a. deras egen psykiska ohälsa. I boken ”Borderline 

personlighetsstörning” så ställdes frågan: ”Men det finns ju människor med Bps som växt upp 

i normala familjer, hur förklarar man då den här formen av psykisk ohälsa?” Ju noggrannare 

de undersökte detta desto svårare var det att hitta dessa ”normala familjer”. Kvinnor är väldigt 

överrepresenterade i denna diagnos 70-80% av alla med Bps är kvinnor. En viss skillnad 

mellan könen kan förklaras med att fler män blir fel diagnosticerade och hamnar då under 

felaktig kategori. Men den ojämna fördelningen beror nog till största delen på att fler kvinnor 

än män blivit utsatta för övergrepp under barndomen, uppväxten spelar en stor roll. 
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Bps personer kan klara av högt uppsatta jobb och störningen syns inte på utsidan. Ofta är det 

på den privata sfären som störningen utmärker sig. Detta p.g.a. deras avsaknad av 

känslomässig intelligens vilket leder till svårighet att känna empati för andra. Finns inte den 

känslomässiga intelligensen hos en människa så ligger vreden nära till hands, detta kan vara 

orsaken till att Bps är den vanligast förekommande personlighetsstörningen vid dödligt våld i 

hemmet. Dessutom finns en väldigt stor rädsla för att bli lämnad av sin partner de vill inte 

känna sig övergivna. Tror de att deras partner eller vänner ska lämna dom så kan deras 

avgudning av dessa personer förvandlas till hat/avsky och våldsamma handlingar kan inträffa.  

Överlag så är deras relationer med nära och kära väldigt stormiga och intensiva. 

Självmordstankar och självmordsförsök är väldigt vanligt bland de som har Bps. Ungefär 10 

% av de med Bps kommer att genomföra ett fullbordat självmord, därför kallas ibland Bps för 

”självmordsnära personlighetsstörning”. Kombinerar man Bps med missbruk så ökar 

sannolikheten för självmord väsentligt.   

Att bemöta personer med Bps kan vara väldigt svårt p.g.a. deras svart/vitt tänkande och 

snabba vändningar i humöret. Några saker man bör tänka på är att vara tydlig, trygg, lugn och 

säker. Om man är detta så kan man minska risken för misstolkningar vilket i sin tur leder till 

minskad risk för konflikt. 

4.2 Kritisk granskning av resultatet 

Till denna rapport har vi endast intervjuat tre personer. De vi intervjuat jobbar inom olika 

kategorier inom psykiatrin därför har vi bara fått svar på hur dom tycker att man som polis ska 

bemöta personer med Bps och Bipolär sjukdom. Vi skulle nog ha intervjuat även poliser som 

jobbar i yttre tjänst för att få deras syn på ett korrekt bemötande gällande dessa diagnoser.   

Eftersom vi endast använt oss av tre personers svar så är det möjligt att resultatet gällande 

intervju delen hade sett annorlunda ut ifall vi intervjuat fler personer.  

Vi har använt oss av väldigt få källor gällande bakgrundsfakta dock beror detta på att vi inte 

funnit så mycket litteratur med bara fakta om sjukdomarna. De flesta böcker gällande dessa 

diagnoser är självbiografier. Den fakta vi fått fram väger inte lika tungt som om vi haft flera 

källor som kunnat styrka upp samma teori. 
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4.3 Slutsatser och förslag  

I detta arbete har vi belyst de två psykiska sjukdomarna Bipolär sjukdom samt Bps. I 

rapporten har vi tagit upp grundläggande fakta om diagnoserna och intervjuat personer om hur 

man bemöter dessa diagnoser på ett bra sätt. Det vi kommit fram till är att det finns inget 

förhållningssätt som fungerar varje gång man möter på någon av dessa diagnoser. Men håller 

man sig efter vissa generella riktlinjer så har man goda möjligheter till kommunikation utan 

onödig konflikt. Läser man denna rapport och får grundläggande fakta och förståelsen för 

sjukdomsbilden så finns det bra möjligheter att lära sig känna igen vissa tecken och symtom. 

Under polisutbildningen så har vi haft väldigt få föreläsningar om psykiska sjukdomar vi 

tycker att det skulle behövas mer utbildning i ämnet då sannolikheten att man kommer att 

stöta på en person med psykisk sjukdom är rätt så stor. Ämnet är väldigt aktuellt om man ser 

till alla händelser som varit senaste åren vid handräckningar av personer med vissa typer av 

psykisk sjukdom. 
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