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Abstract 
 

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i Sverige. Som poliser kommer vi troligtvis 

dagligen att möta personer med psykisk ohälsa, man räknar med att så många som 

20 % av Sveriges befolkning är drabbad i någon form. Syftet med rapporten är att 

besvara frågan; hur kan man, om det är möjligt, identifiera personer med psykisk 

sjukdom i ett samtal eller förhör och hur skall man bemöta dessa därefter? 

Detta är ett ämne som intresserar oss och något som vi tycker har behandlats alldeles 

för lite på polisutbildningen. I rapporten har vi valt att göra en lite mer ingående 

djupdykning i två personlighetsstörningar och ett sjukdomstillstånd. Sedan har vi 

redogjort för olika klassifikationssystem som finns för att diagnostisera psykisk 

sjukdom för att se om dessa system, i någon form, går att använda i det praktiska 

polisarbetet. Vidare har vi även hållit intervjuer med två personer som i sitt arbete 

kommer i kontakt med psykisk sjukdom, denna kunskap har vi sedan utgått ifrån när 

vi skrivit diskussionen. Vår tro innan vi startade med rapporten var att kunskap om 

psykisk ohälsa är nyckeln till ett bra bemötande. Denna insikt har bekräftats från 

flera källor under arbetets gång. Vi vill med denna rapport belysa vikten av ett bra 

bemötande när man träffar personer som lider av psykisk ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport 369  2006-12-04 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning.........................................................................................1 
1.1 Syfte ............................................................................................................................ 2 

1.2 Frågeställning ............................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsning................................................................................................................ 2 

1.4 Tillvägagångssätt........................................................................................................ 2 

2. Teori och bakgrund .......................................................................3 
2.1 DSM-IV....................................................................................................................... 3 

2.2 M.I.N.I (Mini Internationell psykiatrisk intervju).................................................... 5 

2.3 Schizofreni .................................................................................................................. 6 

2.3.1 Symtom .................................................................................................................... 9 

Positiva respektive negativa symtom.  De positiva symtomen innebär att någonting 

läggs till i personens upplevelsevärld,.............................................................................. 9 

2.3.2 Tidiga tecken.......................................................................................................... 10 

2.4 Borderline ................................................................................................................. 12 

2.4.1 Vilka drabbas?....................................................................................................... 13 

2.4.2 DSM-IV.................................................................................................................. 14 

2.5 Psykos ....................................................................................................................... 15 

2.5.1 Varför får man en psykos?.................................................................................... 15 

2.5.2 Hur kan en psykos yttra sig?................................................................................. 16 

2.5.3 Olika former av psykoser...................................................................................... 17 

2.5.4 Behandling ............................................................................................................. 17 

3. Resultat ...........................................................................................18 
3.1 Bemötande av Psykisk ohälsa .................................................................................. 18 

3.2 Specifikt bemötande vid psykos............................................................................... 19 

3.3 Specifikt bemötande vid Schizofreni ....................................................................... 20 

3.4 Specifikt bemötande vid Borderline ........................................................................ 21 

3.5 Intervjudel ................................................................................................................ 22 

3.6 Intervju med Tanja Christensson, psykoterapeut................................................... 22 

3.7 Intervju med Ann-Kristin Wasell, Poliskommissarie ............................................. 24 

3.8 Kritisk granskning av resultatet .............................................................................. 25 



Rapport 369  2006-12-04 

4. Resultatsammanfattning .............................................................25 
4.1 Sammanfattning av litteraturen .............................................................................. 25 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna............................................................................. 26 

5. Diskussion.....................................................................................27 
6. Slutsatser och förslag...................................................................28 

 
 



Rapport 369  2006-12-04 

 1 

 

1. Inledning   
 

“Över 20 % av befolkningen lider av psykisk ohälsa men bara fem procent söker 

hjälp. Det finns en överrepresentation i de i de lägre socialgrupperna och som 

tydligast märks bland arbetslösa, invandrare och personer som börjat missbruka 

alkohol eller droger ” 

Detta står att läsa i en bok som heter “Varför psykiskt sjuk?”.  

 

En aktuell siffra säger att ungefär 90 000 personer har förtidspension på grund av 

psykisk ohälsa. Bland skolelever antas mellan fem och tjugo procent ha sådana 

problem att det är besvärligt för dem själva och omgivningen. I gruppen äldre 

tonåringar har mellan tolv och femton procent varit i kontakt med 

ungdomspsykiatrin och bland yngre personer mellan 18 och 39 år är psykisk ohälsa 

den vanligaste orsaken till förtidspension. 

 

Psykisk sjukdom kan bero på en rad olika orsaker och det finns alltid en kedja av 

händelser bakom själva insjuknandet. Orsaken kan vara arv, gener eller bero på den 

miljö man vuxit upp i, alltså psykologiska och psykosociala orsaker. De flesta 

forskare menar att det förmodligen är en kombination av allt detta.  

 

Psykisk sjukdom kan också utlösas av andra orsaker som extremt stora påfrestningar 

i livet eller hjärnskador. Droger kan också utlösa psykisk sjukdom, som till exempel 

så kallade partydroger. Ecstasy är en sådan drog. Den gör inte bara att man orkar 

dansa i flera timmar i sträck med upplevelser av strakt välbefinnande, utan leder till 

psykisk överstimulering som kan ge sömnsvårigheter, depression, ångest och 

tillfälliga psykoser. 

LSD är en drog som kan ge obehagliga psykiska effekter, speciellt om man inte är i 

psykisk balans. Det är inte helt ovanligt att LSD orsakat långvariga psykoser. Även 

andra narkotikaklassade preparat som cannabis, hasch och amfetamin påverkar det 

psykiska välbefinnandet. 1 

 

                                                
1 Engman, Tommy. (2003): Varför psykiskt sjuk?. RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa). 
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Så varför har vi då valt att skriva om detta ämne?  

Som polis stöter man på många olika slags människor, flera utav dessa lider mycket 

troligt av någon slags psykisk ohälsa. I boken ”Polispsykologi” skriver man något 

som vi tycker besvarar frågan om vårt ämnesval mycket bra. 

 

”genom kunskap ökar man den egna förmågan att förhålla sig på ett lämpligt sätt 

gentemot människor som uppträder på ett vis som man inte känner igen och 

begriper”2 

 

1.1 Syfte  
Syftet med vår rapport är att belysa problematiken med att bemöta personer med 

psykisk sjukdom på ett korrekt sätt. Vi vill också fördjupa vår kunskap i olika 

psykiska sjukdomar allt detta för att på ett bättre sätt kunna urskilja sjukdomen och 

därefter bemöta personen på ett bra sätt. Vi tror, precis som i citatet ovan från boken 

”Polispsykologi”, att kunskap i ämnet kan förbättra både säkerheten och kvalitén i 

vårt arbete, både för oss själva och de personer vi möter.   

 

1.2 Frågeställning  
Hur kan man, om det är möjligt, identifiera personer med psykisk sjukdom i ett 

samtal eller förhör och hur skall man bemöta dessa därefter? 

 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa rapporten genom att välja ut två personlighetsstörningar som 

vi tror att polisen ofta kommer i kontakt med i det dagliga arbetet, Borderline och 

Schizofreni. Vi har också valt att titta närmare på sjukdomstillståndet Psykos.  

 

1.4 Tillvägagångssätt 
Vi har till större delen använt oss av litteratur. Vissa delar har vi hittat på Internet.  

                                                
2 Christianson, Sven Å, Granhag, Pär Anders (red). (2004): Polispsykologi. Natur och Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-
07447-1 
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I den teoretiska bakgrunden har vi tittat på hur man arbetar inom psykiatrin med att 

diagnostisera och behandla psykisk sjukdom för att se om deras tillvägagångssätt är 

något som man skulle kunna applicera inom polisyrket för att urskilja och bemöta 

sjukdomen, här har vi också närmare beskrivit de psykiska störningar samt det 

sjukdomstillsstånd vi begränsat oss till. Anledningen till att vi beskrivit sjukdomarna 

är att vi vill ge läsaren en inblick i hur sjukdomarna yttrar sig för att därefter lättare 

kunna förstå det senare kapitlet om bemötande. 

 

 Vi har intervjuat en Poliskommissarie och en psykoterapeut om de erfarenheter som 

de fått av psykisk ohälsa genom sitt yrkesliv.  

 

2. Teori och bakgrund 
 

2.1 DSM-IV 
Ordet diagnos kommer från grekiskan och betyder ”att särskilja kunskaper”. 

Diagnoser kan samlas i system, som ger en översikt av hur många olika psykiska 

sjukdomar som beskrivits och kan särskiljas från varandra3.  

 

Innan 1970-talet rådde det en grundläggande oenighet om psykiatrisk diagnostik och 

man ifrågasatte giltigheten av diagnostiken. När man jämförde olika psykiaters 

bedömningar fann man stora skillnader i diagnostiken eftersom man saknade 

gemensamma kriterier.  

Därför utarbetade en amerikansk psykiaterförening en klassifikation för psykiatrisk 

diagnostik, detta arbete blev sedermera grunden till dagens DSM-IV skala. DSM-IV 

står för - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition.  

Syftet med DSM-IV är att tillhandahålla tydliga beskrivningar på psykiska 

störningar.  

 

En diagnos i DSM-systemet görs utifrån en multiaxial bedömning. Det betyder att 

man ser till flera områden i patientens liv som kan vara relevanta.  

                                                
3Cullberg, Johan. (2003): Dynamisk psykiatri. ISBN 91-27-09336-0 
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Axel 1 Symtomdiagnos, till exempel schizofreni, depression, 

paniksyndrom. 

Axel 2 Personlighetsstörning, till exempel psykopati, borderline, samt 

mental retardation, t ex vid Downs syndrom. 

Axel 3 Kroppssjukdom, till exempel diabetes, cancer, aids. 

Axel 4 Påfrestningar, till exempel mobbning, arbetslöshet, misshandel, 

skilsmässa. 

Axel 5 Funktionsnivå under senaste året, till exempel ströfrånvaro, 

obetalda räkningar, dålig hygien.4 

 

En DSM-IV diagnos säger alltså ingenting om orsaken till sjukdomen. Systemet är i 

dagsläget det mest genomtänkta och heltäckande klassifikationen hittills. Den 

används i många länder, i rättssalar, i forskning och i utbildning. Det sägs att FBI-

agenter använder sig av DSM-IV som kunskapskälla till mänskligt beteende. 

Diagnoserna står sig väl i giltighet jämfört med diagnoser inom andra medicinska 

specialiteter.5     

 

Världshälsoorganisationen WHO har även de en klassifikation som heter ICD-10, 

International Classification of Diseases, som utkom 1997. ICD-10 är den 

klassifikation som svenska läkare använder för sjukskrivning och diagnosregister. 

Den överensstämmer i huvudsak med DSM-IV, fast den senare ger en mer allsidig 

bedömning av patienten utifrån den ovan nämnda axlarna. 

 

Dessa två klassifikationssystem är de enda av betydelse idag. Båda de här systemen 

är ateoretiska, dvs de är inte knutna till någon bestämd sjukdomsuppfattning, utan 

syftet är att beskriva en patients sjukdom, och de flesta är överens om att det är 

fruktbart att ha ett deskriptivt system.6 

 

 

                                                
4 Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1 
 
 
5 Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1 
 
6 Cullberg, Johan. (2003): Dynamisk psykiatri. ISBN 91-27-09336-0 
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2.2 M.I.N.I (Mini Internationell psykiatrisk intervju) 
En modell som man använder inom psykiatrin för att diagnostisera psykisk störning 

är MINI. 

MINI är ett enkelt strukturerat intervjuinstrument som översatts till ett fyrtiotal språk 

och med vilket man kan identifiera de vanligaste syndromen (förstämningsyndrom, 

ångestsyndrom, psykos och beroende/missbruk). För en person som är van att 

intervjua psykiatriska patienter tar det 20-40 minuter att gå igenom dessa frågor som 

stöd för den kliniska diagnostiken.  

Så här kan exempel på frågor se ut, frågorna besvaras med JA eller NEJ-svar: 

 

 

Psykotiska syndrom 

 

Nu ska jag fråga dig om ovanliga upplevelser som en del människor har . 

 

Fråga 1  

A. Har du någon gång trott att folk spionerade på dig eller att någon konspirerat 

mot dig eller försökt skada dig ? 

B. Om ja, tror du fortfarande att det är så? 

 

Fråga 2 

A. Har du någonsin trott att någon läste din tankar eller kunde höra dina tankar 

eller att du själv faktiskt kunde läsa någons tankar eller höra vad någon annan 

person tänkte  

B. Om ja, tror du fortfarande att det är så? 

 

Fråga 3 

A. Har du någonsin trott att någon person eller kraft utanför sig själv satte in 

tankar i ditt huvud om inte var dina gena, eller fick dig att bete dig på ett sätt som 

kändes främmande för dig? 

B. Om ja, tror du fortfarande att det är så? 

 

Fråga 4 
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A. Har du någonsin trott att du hr fått speciella meddelanden på TV, i radio eller 

tidningar, eller att någon person som du inte varit personligen bekant med varit 

särskilt intresserad av dig? 

B. Om ja, tror du fortfarande att det är så? 

 

Fråga 5 

A. Har dina vänner eller släktingar någonsin tyckt att sådant som du tror på är 

konstigt eller ovanligt? 

B. Om ja, tycker de för närvarande att dina uppfattningar är egendomliga? 

 

Fråga 6 

A. Har du någonsin hört saker som anda inte kunnat höra, såsom röster? 

B. Om ja, har du hört sådant under den senaste månaden 

 

Fråga 7 

A. Har du någonsin haft syner i vaket tillstånd, eller någon gång sett saker som 

andra inte kunnat se? 

B. Om ja, har du sett något sådant under den senaste månaden?7 

 

2.3 Schizofreni 
Schizofreni kommer av grekiska schizein splittra/klyva och frén sinne. Med 

personlighetsstörningen schizofreni avses i DSM-IV en störning som pågått i minst 

sex månader och omfattar minst två av följande specifika symtom under minst en 

månad och som orsakat en påtaglig funktionsnedsättning i relationer, studier eller 

arbete:  

• Vanföreställningar 

• Hallucinationer 

• Osammanhängande tal (uppluckrade associationer, splittring) 

• Påtagligt osammanhängande eller avvikande rörelsemönster (katatoni) 

• Negativa symtom (känslomässigt utslätad, utarmat tankeliv, viljelöshet) 

 

                                                
7 Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1 
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B. Social eller yrkesmässig dysfunktion: Sedan störningens debut har, under en stor 

del av tiden, minst ett viktigt område i tillvaron, till exempel arbetslivet, de 

mellanmänskliga relationerna eller den personliga omvårdnaden, fungerat påtagligt 

sämre jämfört med före debuten (om debuten sker under barndomen eller 

adolescensen uppnår personen aldrig förväntad funktionsförmåga i arbete, studier 

eller mellanmänskliga relationer).  

C. Varaktighet: Kontinuerliga sjukdomstecken under minst sex månader. Denna 

sexmånadersperiod måste innefatta minst en månad (eller kortare tid vid 

framgångsrik behandling) med symtom som uppfyller kriterium A (det vill säga, 

aktiv fas-symtom), medan den övriga tiden innefattar prodromal- eller 

residualsymtom. Under prodromal- eller residualperioderna kan störningen visa sig i 

form av enbart negativa symtom eller i form av två eller fler av symtomen enligt 

kriterium A i försvagad form (till exempel underliga föreställningar, ovanliga 

sinnesupplevelser).  

Tre ytterligare kriterier (D, E och F) finns också, som utesluter en 

schizofrenidiagnos om en diagnos av förstämningssyndrom eller autism är mer 

lämpliga. Schizofreni utesluts också om symtomen är en direkt konsekvens av 

bruket av en substans (till exempel drogmissbruk eller medicinering) eller en allmän 

medicinsk komplikation. 

 

Sjukdomen visar sig långsamt eller akut, vanligen mellan 15 och 35 års ålder. 

Kvinnor insjuknar vanligen något senare än män. De som insjuknar tidigt i ålder har 

mer uttalade hjärnförändringar, kognitiv dysfunktion och sämre prognos. Sämre 

prognos föreligger också när fler familjemedlemmar har sjukdomen. Risken att 

insjukna uppskattas till 1 per 10 000 personer per år. I Sverige uppskattas antalet 

diagnostiserade fall till ca 35 000. 8 

 

Livslängden för personer med schizofreni är väsentligt förkortad främst beroende på 

ökad självmordsrisk men även p g a olyckor och hjärt- och kärlsjukdomar. Ungefär 

                                                
8 Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1 
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tio procent av de som har schizofreni tar livet av sig. Denna siffra skall jämföras 

med ca två procent för övriga befolkningen.9  

 

                                                
9 http://www.schizofreniforbundet.org.se/                                                                                                                                    
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2.3.1 Symtom  

 
Positiva respektive negativa symtom.  

De positiva symtomen innebär att någonting läggs till i personens upplevelsevärld,  

t ex hallucinationer.  

De negativa symtomen innebär det motsatta, nämligen en förlust av egenskaper som 

fanns före psykosgenombrottet, t ex intresse och engagemang.  

 

Positiva symtom  

Hallucinationer räknas till positiva symtom, och det finns olika typer av 

hallucinationer som berör olika sinnen, dvs. hörseln, synen, smaken och känsel. 

Hörselhallucinationer kan uppfattas av den sjuke som talande röster, knäppningar, 

brusande ljud, musik mm. Rösterna, som kan vara en eller flera, kan upplevas vara 

inne i huvudet eller komma från omgivningen. I båda fallen är rösterna verkliga för 

den sjuke och helt skilda från honom själv.  

 

Rösterna är ofta uppmanande eller kommenderande. De kan t ex förbjuda den sjuke 

att berätta för andra om deras existens. Om han gör det kan följden t ex bli att en kär 

anhörig drabbas av en livshotande olyckshändelse. Kraven som rösterna ställer kan 

variera från alldagliga saker till uppmaningar om att utföra olagliga handlingar. 

 

När en psykotisk person har intensiva röstupplevelser kan han te sig avvikande. Han 

är periodvis helt uppslukad av sitt inre liv och det kan därför vara mycket svårt att 

föra ett samtal med honom.  

En synhallucination är en synupplevelse av något som inte existerar i verkligheten 

men som är lika påtagligt och verkligt för personen som om det skulle existera. Ofta 

rör det sig om att den sjuke ser en eller flera personer och att han kan beskriva dem 

som om de fanns i rummet. Upplevelsen kan i vissa situationer vara mycket 

skrämmande och kan rent av förhindra personen att leva ett normalt liv. 

 

Smak- och lukthallucinationer innebär att den sjuke upplever oförklarliga smak- och 

luktsensationer. Det kan t ex röra sig om att den sjuke fått för sig att han luktar illa 

och att han därför måste tvätta sig och byta sina kläder flera gånger dagligen. 



Rapport 369  2006-12-04 

 10 

 

Kroppsliga hallucinationer och beröringshallucinationer kan innebära att den sjuke 

upplever det som en elektrisk ström går igenom kroppen eller t ex att något kryper 

under huden.  

 

Negativa symtom  

Negativa symtom innebär en förlust av sociala och intellektuella färdigheter. Det tar 

sig uttryck i att personen drar sig tillbaka och isolerar sig allt mer. Intresset för 

omgivningen avtar. Exempel på negativa symtom är: självförsjunkenhet, 

ambivalens, apati, glädjelöshet, brist på intresse och engagemang samt 

koncentrationssvårigheter.  

 

De negativa symtomen utgör på många sätt den svåraste delen av sjukdomen. 

Symtomen kan ge upphov till en livslång invaliditet där individen är oförmögen att 

behålla sitt umgänge och klara av ett arbete. Dessutom är de traditionella och äldre 

antipsykosmedicinerna inte effektiva mot de negativa symtomen.   

 

Personens uppfattning om det egna jaget är alltid svårt stört vid schizofreni. Gränsen 

mellan egna tankar, syn- och hörselupplevelser är mycket oskarp. I förlängningen 

blir den psykotiska världen ofta skrämmande. De flesta saknar i de allra flesta fallen 

sjukdomsinsikt. Beteendet är dock inte konstant utan kan variera både mellan två 

olika individer och från den ena stunden till den andra. Ofta är kvällar och nätter 

värst. Många vänder på dygnet och försöker överrösta rösthallucinationer och tränga 

bort syner genom att ha musik eller TV på hög volym.10 

  
2.3.2 Tidiga tecken 

  
Nedan uppräknade symtom kan vara tidiga tecken på schizofreni, men inget av 
dessa symtom gäller enbart för schizofreni:  

• social skygghet, umgås inte mycket med personer i samma ålder.  

• minnesförlust, t.ex. glömmer var saker är lagda.  

• störning i uppfattningsförmågan, när föremål plötsligt tycks ändra form eller   

färg. 

• paranoia: de tror att någon pratar om dem och att saker görs bakom deras rygg  
                                                
10http://www.schizofreniforbundet.org.se/                                                                                                                
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• extremt uppslukad av religion, filosofi, ockultism, etc.; kanske medlemskap i en 

sekt  

• förvridna tankar: osammanhängande, ologiska eller abstrakta argument  

• korta koncentrationsstunder, blir lätt distraherad  

• deprimerad  

• kraftlös  

• sömnstörningar, ofta vaken på natten och sover på dagen  

• rädsla, skakande händer, darrande röst  

• problem att smälta in.  

Följande beteenden kan tyda på schizofreni: 

• "magiska" tankar  

• märkliga observationer  

• tydligt förfall av sociala relationer  

• känslokyla eller avtrubbat känsloliv  

• lustiga sätt att använda ord eller märklig språkstruktur  

• bristande initiativförmåga och kraftlöshet  

• mycket märkligt beteende  

• social skygghet, isolering, tillbakadragenhet  

• tydligt förfall av den personliga hygienen. 11 

Många personer som begår svåra brott lider av Schizofreni. Här finner vi de 

gärningsmän som omgivningen ställer sig helt frågande till hur de kan ha begått ett 

sådant allvarligt brott.  Gärningsmannen har aldrig tidigare visat upp en aggressiv 

sida av sig själv för sin omgivning, omgivningen har också mycket svårt att förstå 

hur han/hon kan ha dolt den för dem. Det kan vara fråga om personer som socialt 

drar sig undan, de kan vara vakna på nätterna och med nattliga vandringar och 

destruktiva fantasier gömmer de undan sin problematik.12  

 

                                                
11http://www.janssen-cilag.se/disease/detail.jhtml?itemname=schizophrenia& src=gasc01                                                                        
12 Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth, Holmberg, Ulf. (2006): Avancerad förhörs – och intervjumetodik. Natur 
och Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-06851-X  
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2.4 Borderline 
 

Borderlinetyp är en av två undergrupper i det man kallar för instabil 

personlighetsstörning. Den andra störningen är impulsiv typ. En person som lider av 

den impulsiva typen har en tendens att handla impulsivt utan att ta hänsyn till 

konsekvenserna. Om dennes ofta impulsiva handlingar kritiseras kan det leda till ett 

grälsjukt beteende, konflikter med andra är alltså vanligt förekommande.  

Benägenhet till ilska eller våld som de inte kan kontrollera är vanligt. Överlag är de 

instabila och lättretliga.  

 

En person som lider av Borderline har samma symtom som den impulsiva men även 

andra.  

Personer med diagnosen Borderline har en förmåga att ge sig in i intensiva och 

instabila relationer. Dessa relationer leder ofta till känslomässiga kriser. De gör allt 

för att undvika att bli övergivna, är självdestruktiva och de har en kronisk känsla av 

tomhet.13 Separationer har de särskilt svårt för och dessa kan utlösa olika 

självdestruktiva handlingar såsom knivskärning och bränning.14  

Vid drogpåverkan eller hög belastning kan de hamna i ett psykotiskt tillstånd. (se 

avsnittet om Psykos).  De har svårt att hantera sina känslor vilket leder till att de lätt 

blir nedstämda, ångestfyllda eller våldsamma. De olika känslotillstånden som de 

befinner sig i varar ofta under mycket korta perioder, i regel varar de bara i några 

timmar, sällan i dagar.15 De kan under några timmars lopp växla från total 

upprymdhet till ångest och nedstämdhet.16  

Personer med Borderlinediagnos har en svag impulskontroll. De kan ha svårt att 

hantera t.ex. pengar, droger och mat.  

 

Det är inte sällan så att gärningsmän som begått relationsbrott lider av borderline. 

Separationer eller andra händelser i förhållanden kan resultera i impulsgenombrott 

som att de dödar sin sambo eller annan person som de levt med när denna är på väg 

att överge dem. Borderlinepersonen resonerar här ungefär som. 
                                                
13Ottosson, Jan-Otto. (2000): Psykiatri. Liber AB. Stockholm. ISBN 91-47-04944-8  
 
  
14Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1 
  
15 Ottosson, Jan-Otto. (2000): Psykiatri. Liber AB. Stockholm. ISBN 91-47-04944-8 
16 Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1                
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”Du ska finnas för mina behov … Du ska vara den jag behöver, annars finns du inte 

för mig.”17  

 

Mijailo Mijailović, mannen som mördade Sveriges dåvarande utrikesminister Anna 

Lindh, 11 september, 2003 sägs lida av Borderline. Desamma gäller den man som i 

maj 2006 knivhögg sin 13-åriga styvdotter till döds och våldtog hennes 12-åriga 

kompis i en lägenhet i Västerhaninge, Stockholm.18 

  

Synen på andra människor är ofta svart eller vit. Antingen överidealiserar man dem 

eller så nedvärderas de. Ett exempel är att en kvinna antingen ses som en madonna 

eller hora.19  

De har svårt att hantera ensamhet. Ensamheten framkallar en känsla av tomhet. För 

att motverka denna ensamhet och den tomhet som den för med sig så söker man 

spänning i olika aktiviteter, detta kallas “sensation seeking”.20  

 

2.4.1 Vilka drabbas? 
 

Borderline personlighetsstörning drabbar omkring 2 procent av befolkningen. 

Borderline är vanligast hos ungdomar i puberteten och hos unga vuxna i åldern 18 – 

35.   

Störningen är 2-4 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det sägs att de män som 

har samma symtom som en kvinna med borderlinediagnos ofta diagnostiseras 

antisocialpersonlighetsstörning eller en narcissistisk sådan.21 Vid 30-40 års ålder 

avtar ofta beteendet och personens liv blir mer stabilt.22  

                                                
17Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth, Holmberg, Ulf. (2006): Avancerad förhörs – och intervjumetodik. Natur och 
Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-06851-X  
  
18”Ondska” Tv3 28/11-2006, 22.00-23.00 
  
19Christianson, Sven Å, Granhag, Pär Anders (red). (2004): Polispsykologi. Natur och Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-
07447-1 
  
20Ottosson, Jan-Otto. (2000): Psykiatri. Liber AB. Stockholm. ISBN 91-47-04944-8                                              
21http://web4health.info/sv/answers/border-prevalence.htm (2006-11-02) 

  
22Allgulander, Christer. (2006): Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03538-1 
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2.4.2 DSM-IV 
 

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en person skall kunna få 

diagnosen Borderline.  

Dessa är hämtade ur DSM-IV skalan och minst fem utav dem måste uppfyllas. 

 

1) gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. 

Obs: sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) 

räknas inte in här  

 

2) uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga 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). Obs: sådant suicidalt eller 

självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här  

 

5) uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller 

självstympande handlingar  

 

6) är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med 

förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet 

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

dagar  

 

7) känner en kronisk tomhetskänsla  
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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 symtom23  

 

2.5 Psykos 
 

En psykos är i sig ingen personlighetsstörning utan ett tillstånd man befinner sig i 

vid en viss tidpunkt, till exempel om man lider av schizofreni. När man är så 

påverkad av till exempel hallucinationer och vanföreställningar att man har svårt att 

värdera verkligheten kan man säga att man är psykotisk. 

Psykosen leder ofta till hallucinationer och vanföreställningar i form av hörsel-, 

känsel- eller synfenomen. Det kan handla om att röster tvingar den drabbade att göra 

saker om och om igen, att det kryper i hela kroppen eller att sovrummet fylls av 

jättelika spindlar varje kväll. Symtomen varierar från person till person, men 

gemensamt för alla som har en psykos är att deras upplevelser känns alldeles 

verkliga. 

Du och de flesta andra har gemensamt att ni upplever saker och ting på samma sätt. 

Du ser föremål, händelser, färger och ljud för vad de verkligen är. Du kan skilja på 

vem du är och vem andra är, och utan problem hålla isär dina egna tankar och vad 

andra människor säger 

Den som har en psykos har ingen sjukdomsinsikt. Hon ser sig själv som fullt frisk. 

Och i hennes ögon beror det inte på henne, utan på dig, att du inte förstår vad hon ser 

eller hör. Därför är det extra viktigt hur du bemöter den som har en psykos. Om du 

ifrågasätter är risken stor att du försämrar er kontakt 

 

2.5.1 Varför får man en psykos?  
 

Alla kan i princip utveckla en psykos om belastningen blir tillräckligt stor.  Det finns 

inte någon enskild förklaring till en psykos, utan många faktorer ligger bakom. De 

flesta som drabbas av psykos är mellan 18 och 40 år, men det kan förekomma under 

hela livet. Risken för psykos ökar i samband med hjärnans åldrande, både ärftliga 

                                                
23http://web4health.info/sv/answers/border-diagn-dsm.htm                                                                                   
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och miljömässiga faktorer kan leda till ökad sårbarhet för psykos och ofta sker ett 

samspel mellan arv och miljö. 

Miljöfaktorer som är vanligt förekommande som utlösande faktorer kan vara 

narkotika (till exempel cannabis eller amfetamin), vissa former av 

hjärninflammation eller hjärnskada.24  

 

Hallucinogener är droger som framkallar hallucinationer. Effekterna kan under den 

akuta fasen vara svåra att skilja från psykoser. Hallucinogener kan vara 

beroendeframkallande. Toleransutveckling kan förekomma.  

Hallucinogena droger framkallar oftast så kallade pseudo-hallucinationer. Med detta 

menas att brukaren vet om att det han ser, hör, känner med mera inte är äkta, utan 

något som drogen producerat. Smeknamn för dessa droger bland missbrukare är 

”hallisar”.25   

 

2.5.2 Hur kan en psykos yttra sig? 
 

• Rastlöshet  

• Misstänksamhet, han/hon tror sig utsatt för konspirationer eller förföljelse.  

• Nedstämdhet 

• Isolering  

• Humörsvängningar  

• Hör röster som ingen annan hör.  

• Annorlunda samtalsämnen mot tidigare t.ex. politik, religion, filosofi och 

sex.  

• Förändring av sömnvanor, klädstil, mat och dryckesvanor.  

• Slösar bort onormalt mycket pengar.  

• Säger upp sig från arbete eller hoppar av studier.  

• Reagerar känslomässigt fel, kan börja gapskratta om han/hon får dåliga 

nyheter.26 

 

 

                                                
24www.schizofreniforbundet.org.se/text_psykoser.htm  
25www.polisen.se/inter/nodeid=34235&pageversion=1.html  
26www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18541, 061031                                                            
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2.5.3 Olika former av psykoser   
 
En psykos kan utvecklas på tre olika sätt som är ungefär lika vanliga: 

  

• Den första typen är en plötslig, och relativt kort psykos som kommer en gång, 

sällan fler. Den kan vara stormande men går till slut över helt. 

• Den andra typen är en återkommande psykos. Man kan drabbas av flera återfall 

inom några år. Ibland lider man samtidigt av depressiva eller maniska symtom, det 

vill säga sjuklig upprymdhet. Tillståndet kan ses som en mellanform mellan 

manodepressiv sjukdom och psykos och kallas cykloid eller schizoaffektiv psykos. 

Även om psykostillstånden går över helt kan den som lidit av dem länge känna sig 

tyngd av sina erfarenheter efteråt. 

• Den tredje typen är långvarig och medför ofta någon slags 

personlighetsförändring som kan vara liten eller större. Den som drabbas känner sig 

ofta förföljd och bli allt mer isolerad och fixerad vid sina vanföreställningar. Det 

leder vanligtvis till sociala problem27 

2.5.4 Behandling   
 

Den som insjuknar i en psykos behöver snabb hjälp och diagnos för effektiv 

behandling. Dessutom behövs professionell omvårdnad av kvalificerad 

vårdpersonal, särskilt under den första tiden.  

Om psykosen är svår kan man behöva sjukhusvård. Om behovet av sjukhusvård är 

uppenbar och individen inte vill eller kan medverka frivilligt, kan tvångsvård bli 

nödvändig.28  

 

      

                                                
27 www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18541, 061031 
28www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=3355                                                                                                 
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 3. Resultat 
 

3.1 Bemötande av Psykisk ohälsa 
 

Hur ska man då bemöta personer med den problematik som vi beskrivit ovan? 

Denna fråga är inte helt lätt att besvara men i litteraturen kan man hitta några saker 

som man kan ha i beaktande då man möter personer med psykisk ohälsa.   
I boken ”Avancerad- förhörs och intervjumetodik” skriver man om hur man kan 

kommunicera med psykiskt störda gärningsmän.  Man skriver då att 

gärningsmannen i många fall har både en vilja och ett behov av att kommunicera. 

Parallellt med detta behov, däri ligger också störningen, finns en känsla av att man 

måste skydda sig psykiskt mot det som har inträffat, man vill göra om verkligheten 

och på så sätt försvara sig mot den ångest som skapas. 

Dessa två behov ställer således till problem. Ibland kan det senare behovet vara så 

starkt att det kväver berättarbehovet, det är då viktigt att tänka över sitt bemötande 

gentemot personen.  

Om personen själv tar kontakt med polisen, vilket ofta händer vid t.ex. erkännanden, 

måste man vara lyhörd på vad personen säger, oavsett vad det är. Personen kanske 

inte själv vill ta på sig ansvaret för berättandet men har börjat reagera på det 

inträffade. Att personen reagerar på det inträffade och hör av sig till polisen ska man 

se som en öppning för kommunikation. Detta är en ingång för att kunna tala om vad 

det är som har inträffat.  

 

Även i dessa möten är det viktigt att beakta miljön runtomkring. Man bör i en 

förhörssituation befinna sig på ett sådant ställe där både polisen och en ev. 

gärningsman kan koncentrera sig och inte blir störda. Det ska vara en lugn och trygg 

miljö och som i andra förhörssituationer ska ingen tidspress föreligga.  

 

Vid en förhörssituation ska man vara väl förberedd. Ta reda på så mycket som 

möjligt om personen och händelsen innan förhöret för att då lättare förstå honom. 

 

Det är viktigt att ”skapa ett möte”. En utav grundförutsättningarna för att personen 

ska berätta något för dig är att denne känner sig trygg. Rädslan minskar då hos 

personen man möter.  
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Till stor del handlar det om hur man förhåller sig till den människa man möter. 

 

”Här finns det vissa enkla grundläggande regler, t.ex. att man visar ett mänskligt 

bemötande där det finns utrymme för vanlig respekt. Det fyller ingen funktion att 

komma med pekpinnar eller att på något annat sätt moralisera. Detta skapar ingen 

trygg kontakt och ingen respekt.”  

 

Det är också viktigt att vara ärlig och tydlig, en personlighetsstörd person läser 

snabbt av personen de talar med.  

 

En fråga man kan ställa sig är hur mycket man kan pressa och konfrontera i dessa 

situationer.  

 

”Rent allmänt kan man vara tydlig och konfronterande i avseende att hjälpa 

personen, men man ska inte pressa så att man forcerar individens försvar. Den 

personlighetsstörde behöver en del psykiska försvar för att inte haverera totalt. ”  

 

Det är däremot viktigt att som förhörsledare inte ”tassa på tå” och vara rädd. Detta 

hjälper inte personen som man har framför sig. Det optimala är att hjälpa personen 

genom tydlighet som balanseras med respekt. Det är viktigt att inte pressa personen 

så att denne känner att den har förlorat kontrollen.29  

 

 

3.2 Specifikt bemötande vid psykos 
 

En psykotisk upplevelse är en starkt genomgripande upplevelse, kanske den mest 

genomgripande en människa kan vara med om. Det är viktigt att lyssna på personens 

berättelser om detta. Personen kan vara avvaktande och vill kanske inte träffa t ex 

polisen. 

 

En psykos kan förvränga sättet att interagera och förmågan att hantera information. 

Personen upplever det mycket ångestfyllt att inte riktigt kunna lita på sina sinnen. 
                                                
29Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth, Holmberg, Ulf. (2006): Avancerad förhörs – och intervjumetodik. Natur och 
Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-06851-X  
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Det är då viktigt att arbeta för att finna gemensamma utgångspunkter. Kan man bara 

enas om att personens problem är ”röra i huvudet” eller ”sömnproblem” acceptera 

detta och jobba med det. 

 

Vidare ska man undvika att sitta mitt emot personen och man ska även undvika för 

mycket ögonkontakt. Det kan vara bra att tillåta personligt utrymme, t ex om 

personen i fråga vill gå omkring under samtalen.30 

 

 

3.3 Specifikt bemötande vid Schizofreni 
 

Ett genomgående drag hos en person med Schizofreni är att denne är tillbakadragen 

och har ett begränsat register av känslouttryck. Detta gör att det är svårt att få grepp 

om dessa personer, de drar sig gärna undan.  

När man möter personer med Schizofreni bör man tänka på att dessa inte har haft 

möjlighet till en självständig utveckling, de har inte haft möjlighet att skapa ett eget 

”jag”. Hos dem finns det inget utvecklat jag som står för något. De har lätt att stänga 

av vilket innebär att de inte har någon kontakt med sig själva. De har ofta inget 

intresse av att bygga upp en relation utan kanske bara är intresserade av kontakt för 

stunden.  

 

Något som är viktigt att tänka på är att de lätt blir påverkade av andra personer. De 

kan säga en sak till dig som förhörsledaren en dag bara för att nästa dag efter att ha 

pratat med sin psykolog eller advokat helt ändra sig. 

Det finns ett behov från personen att ha någon att lita på, detta är något man bör 

bejaka som förhörsledare/samtalsledare. Man ska se till att möta personen där han 

befinner sig. Nekar han till något som man påstår att han har sagt är det viktigt att 

acceptera detta och ”följa honom” vidare i samtalet.  

Som vi de flesta personlighetsstörningar är det viktigt  att vara ärlig, tydlig och 

respektera personens behov av närmande. 

I kontakt med Schizofrena personer är det särskilt viktigt att vara tålmodig. Man 

måste ha i baktanke att personen troligtvis är livrädd för att tänka på och berätta om 

händelsen, det kommer därför att ta tid innan detta sker.  
                                                
30http://www.ltkronoberg.se/upload/Dokument/Halsa_och_vard/Hitta_ratt_i_varden/Psykiatri/Vuxenpsyk_klin_l

jungby/Tidig%20intervention%20logga.pdf                                                                                                            
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Det finns en typ av personer med Schizofreni som uppträder klängigt, beroende och 

är osjälvständiga. De klarar inte av att fatta beslut på egen hand utan lägger över 

ansvaret på någon annan. Dessa personer bör bemötas genom att underlätta och inte 

försvåra deras beslut. Man ska vara lyhörd på personens egna uppfattningar och 

varken ge eller ta för mycket i samtalet.31     

 

Om en person som man misstänker eller vet lider av Schizofreni börjar uppvisa ett 

annorlunda beteende så ska man visa respekt och uppträda lugnt inför dennes 

föreställningsvärld. Man ska inte låtsas som man håller med men man ska inte heller 

gå emot.  

Om en hotfull situation uppstår, att en person med denna diagnos till exempel börjar 

uppträda aggressivt, ska man tänka på att värna om det fysiska avståndet så att denne 

person lättare kan känna sig avslappnad. Hos personer med Schizofreni kan behovet 

av avstånd vara större än hos andra, för att undvika aggressivt beteende bör detta 

beaktas.32    

 

3.4 Specifikt bemötande vid Borderline 
 

Vid samtal eller förhör med en person som man misstänker eller vet lider av 

Borderline bör man tänka på att denne snabbt kan växla i humöret. Känsloläget kan 

förändras. Det är då viktigt att man själv försöker och klarar av att bibehålla sitt 

lugn.33 Man ska försöka hålla en viss distans till det känslomässiga och försöka 

fokusera på utredningen.34  

I en förhörssituation är det mycket lätt att berättandet blir kaotiskt och tar sig 

kraftiga svängningar. Detta måste man ha tålamod med. Det underlättar att ha en 

ömsesidig relation med personen, men man ska veta att detta kräver mycket mod och 
                                                
31Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth, Holmberg, Ulf. (2006): Avancerad förhörs – och intervjumetodik. Natur och 
Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-06851-X  
 

  
32http://www.omschizofreni.se/bemotande/vardagssituationer.html 

 

 
33Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth, Holmberg, Ulf. (2006): Avancerad förhörs – och intervjumetodik. Natur och 
Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-06851-X  
34Christianson, Sven Å, Granhag, Pär Anders (red). (2004): Polispsykologi. Natur och Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-
07447-1 
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uthållighet att skapa. Om personen har en tendens att bruka våld kan man minska 

risken för detta genom tydlighet, ärlighet, fasthet, generositet och respekt.35  

  

3.5 Intervjudel 
 

För att få en liten inblick i hur det ser ut i ”verkligheten” bestämde vi oss för att hålla 

två intervjuer. Vi valde att intervjua en psykoterapeut med många års erfarenhet av 

att möta psykisk ohälsa inom vården, Tanja Christensson. Vårt andra intervjuobjekt, 

Ann-Kristin Wasell har många års erfarenhet av att möta psykisk ohälsa som polis.  

 

3.6 Intervju med Tanja Christensson, psykoterapeut 
 

Tanja Christensson har arbetat inom psykiatrin i 25 år. Hon är legitimerad 

Psykoterapeut hon har också arbetat som sjuksköterska inom psykiatrin. Idag arbetar 

hon som metodutvecklare inom den psykiatriska öppenvården där hon arbetar fram 

en metod för vårdpersonal att förhålla sig till personer med personlighetsstörning.  

Vi pratade övergripande med Tanja om bemötande och urskiljande av 

personlighetsstörningar och psykos. Precis som vi konstaterat tidigare så sa hon att 

bemötandet varierar beroende på individen man möter, men det finns några generella 

saker att ha i beaktande.  

                 

Tanja berättar att man tidigare inom psykiatrin har arbetat efter modellen att man 

skulle hålla med personen i dess vanföreställningar, numer säger forskningen att 

man lugnt och sansat ska försöka förklara för personen att det är en vanföreställning. 

Man försöker ”prata tillbaka” personen till verkligheten på ett tryggt och respektfullt 

sätt. På frågan om detta förhållningssätt kan göra att man provocerar personen 

ifråga, svarar Tanja att det kan göra det men att risken är om man håller med 

personen att han/hon försvinner djupare in i sin vanföreställning.  

 

Tanja menade även att det viktiga för polisen är att skapa trygghet i mötet med 

personer som lider av psykisk ohälsa. Personerna är ofta väldigt rädda innerst inne 

även om de agerar hotfullt och aggressivt utåt. Hon gjorde liknelsen att man måste 

prata med dessa personer ungefär som man pratar med ett barn. ”Vad gör man med 
                                                
35Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth, Holmberg, Ulf. (2006): Avancerad förhörs – och intervjumetodik. Natur och 
Kultur. Stockholm. ISBN 91-27-06851-X                                                                                                                      
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ett barn som är livrädd och gråter efter en mardröm?” Det viktiga är att man är en 

trygg person och talar om hur det faktiskt är. T ex jag förstår att du känner så här 

men det händer inte i verkligheten. Viktigt är också att hela tiden vara respektfull.  

 

Trygghet skapar man genom att begränsa friheten för människor med psykiska 

problem. Dessa människor fungerar som barn, när de har tydliga ramar och regler att 

förhålla sig till gör de att de upplever sin tillvaro som trygg. Från personen för stor 

frihet sker det på bekostnad av tryggheten.  

 

Vidare är det även viktigt att vara lyhörd på personens reaktioner, om man t ex 

kommer för nära. Man kan även fråga personen om det är ok att man sätter sig 

bredvid dem eftersom det är väldigt olika bland alla människor vart den personliga 

sfären går, vissa vill vara väldigt nära andra vill ha stort avstånd till andra 

människor. Även om dessa personer är djupt nere i vanföreställningar kan de också 

vara klara i tanken vissa stunder. 

 

Något som Tanja också påpekade var att ställa raka frågor. Hon menade att det var 

bättre att fråga en gång för mycket än att inte fråga alls. I och med att man ställer 

raka frågor känner sig personerna sedda.                                                                    

Många gånger upplever personer med psykisk ohälsa att omgivningen är trötta på 

dem, bl.a. vården och socialtjänsten som har mycket med dem att göra. Man måste 

som medmänniska förstå att personerna oftast försöker att berätta saker med sitt 

beteende och då kan man fråga vad de vill berätta med sitt handlande. Tanja menade 

att det är farligare att inte fråga än att fråga, och många gånger kan man bli 

ihågkommen resten av livet för att man var den som vågade fråga och vågade se. 

Frågar man inte kanske de utsätter sig själv eller andra för värre saker nästa gång. 

Frågar man visar man också att de är sedda.  

 

Det är viktigt att man berättar för personerna varför man gör vissa saker. Ser man en 

person som allvarligt skadar sig själv måste man självklart avbryta. Även om 

personen tycker att det är obehagligt att man håller i dem så får man förklara att ”om 

du gör motstånd måste jag hålla i dig hårdare och jag håller i dig därför att jag inte 

vill att du ska skada dig mer”. Tanja berättade att det ofta är lätt att få kontakt med 

dessa personer bara man vågar samtala med dem.    
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Tanja berättar vidare att personer med Borderline ofta är i kontakt med polisen. Hon 

säger att vi som poliser troligtvis kommer att stöta på dem varje dag utan att veta om 

det, vid exempelvis snatterier. På fråga hur vi i så fall skulle kunna urskilja dem 

säger hon att det är mycket svårt att säga, allt beror ju på vilken person det är man 

möter och hur situationen ser ut.  

Hon gav ett exempel på beteende som kan väcka en misstanke om borderline.  

 

”En människa som är 22+ men fungerar väldigt mycket som en 13-14 åring i sitt 

sätt. Som en stor tonåring. De har ett svart/vitt tänkande och deras känslor pendlar 

mycket snabbt. ” 

 

3.7 Intervju med Ann-Kristin Wasell, Poliskommissarie 
 

Ann-Kristin Wasell, även kallad Annki, har arbetat som polis i yttre tjänst sedan 

1992. I början av sin karriär jobbade hon Härnösand och flyttade sedan upp till 

Umeå 1997. Idag har Annki titeln Kommissarie. 

Även med Annki pratade vi rent generellt angående ämnet psykisk ohälsa. Vi var 

intresserade av att få höra hur hennes erfarenheter med dessa människor såg ut.      

   

 Annki menade att det många gånger i tjänsten handlar om solklara fall, t ex när 

läkare begär handräckning.  

Men det finns även de här fallen när man får en magkänsla som säger att något inte 

är som det ska när man möter vissa personer. Vi frågade hur hon hanterar dessa fall 

och Annki svarade då att det är det sunda förnuftet som får styra, någon speciell 

handlingsplan har hon inte. 

 

När Annki i sitt yrke träffar på personer som är tydligt påverkade av sin psykiska 

ohälsa, t ex personer som saknar verklighetsuppfattning eller har kraftiga 

hallucinationer, menade Annki att det var bäst att ”stryka medhårs” för att inte 

provocera till en våldsam situation. 

 

En fråga som väcktes hos oss under intervjun var hur kunskapen om psykisk ohälsa 

ser ut och om det förekommer någon utbildning i ämnet ute på myndigheterna.  
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Annki uppskattade att hon när hon jobbar i yttre tjänst stöter på ca 2-3 personer med 

psykisk ohälsa i veckan och att det skedde en klar ökning i och med psykreformen. 

Annki berättade att hennes uppfattning var att kunskapen ute på myndigheterna är 

bristfällig, det pratas inte mycket om ämnet heller, hennes åsikt är att det skulle 

behövas mer utbildning om psykisk ohälsa.  

 

Självmordsbenägna personer har ofta någon form av psykisk störning t ex 

Borderline, alternativt kan de tillfälligt befinna sig i deprimerat tillstånd. Människor 

i sådant tillstånd är oftast inte svåra att identifiera för oss som poliser, vi stöter i de 

flesta fallen på dem när de tagit ett beslut att ta sitt liv. När det kommer till 

bemötande av dessa människor så är det viktigaste att försöka skapa kontakt. Vidare 

menade Annki att hennes erfarenhet sa att man ska ställa raka frågor och hålla en 

distans till personen i fråga som känns bekväm för denne. I inledningen av ett sådant 

samtal får den självmordsbenägna personen styra samtalet och sedan får man som 

polis försöka ”fiska upp” saker som de säger och prata vidare om detta. Det är inte 

lämpligt i inledningen av samtalet säga, att ”den rätta lösningen är inte att ta ditt liv”. 

Oftast berättar dessa människor själva efter ett tag vad som är problemet och då får 

man utifrån det med hjälp av empati och förståelse försöka leda dem in på ”rätt 

spår”. 

 

3.8 Kritisk granskning av resultatet 
 

I och med att vi bara har utfört två intervjuer, en med en psykoterapeut och en med 

en Polis så kan man inte låta deras åsikter på något sett representera respektive 

yrkesgrupp. Troligtvis finns det poliser och psykoterapeuter som ser på saken 

annorlunda och har andra åsikter. Detta bör tas i beaktande när man läser intervjun.  
 

4. Resultatsammanfattning 
 

4.1 Sammanfattning av litteraturen 
Av litteraturen kan man utläsa att det viktigaste med dessa personer är att vara ärlig 

och tydligt. Personer med personlighetsstörningar läser snabbt av den människa de 

talar med.  
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Man ska vara lyhörd på vad dessa människor säger och utnyttja detta som en 

öppning för fortsatt kommunikation. Det är viktigt att försöka skapa ett möte där en  

 

viss relation och trygghet infinner sig.   

Man kan vara tydlig och konfronterande i en förhörssituation men man ska tänka på 

att inte forcera individens försvar så att denna känner sig osäker.  

 

När man möter en person med Schizofreni ska man tänka på att de gärna drar sig 

undan. De är ofta inte intresserad av att bygga upp en relation utan vill bara ha 

kontakt för stunden. 

Man ska tänka på att dessa personer lätt blir påverkade av andra t.ex. sin advokat 

eller psykolog. De kan säga en sak en dag för att sedan ändra sig tvärt nästa dag.  

Personer med denna problematik som begått brott är ofta livrädda för att berätta och 

tänka på händelsen. Man måste därför ha tålamod med personen och respektera 

dennes behov av tid.  

Litteraturen säger att om dessa personer hamnar i en föreställningsvärld ska man inte 

låtsas hålla med men inte heller gå emot denne. 

Blir en person som lider av Schizofreni aggressiv ska man värna om det fysiska 

avståndet för att personen ska känna sig avslappnad. Behovet av avstånd kan hos 

dessa personer vara större än hos andra. 

 

Vid bemötande av personer med psykos ska man enligt litteraturen tillåta personligt 

utrymme och försöka finna gemensamma utgångspunkter. Säger exempelvis 

personen att det är en ”röra i huvudet” ska man acceptera detta och utgå därifrån.  

 

Vid Borderlineproblematik ska man vara beredd på snabba växlingar i humöret och 

ibland kaotiskt berättande. Man måste då behålla sitt lugn och ha tålamod med detta. 

Man ska försöka hålla en distans till det känslomässiga och fokusera på sin uppgift.  

 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna 
 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i vårt samhälle.  Tanja Christensson sa i 

intervju att polisen troligtvis stöter på personer med psykisk ohälsa varje dag utan att 

vara medvetna om detta. Borderline kan man enligt henne misstänka den dagen man 
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stöter på en människa som är 20+ och beter sig som en stor tonåring, kanske stöter 

de på denna typ i samband med snatteri.  

 

 

Hon säger att det viktiga vid bemötande av psykotiska personer är att våga vara den 

som ställer frågor och visa på så sätt att de är sedda. Blir man tvungen att hindra dem 

från något genom att t.ex. hålla fast dem ska man förklara varför man gör det, att det 

är en konsekvens av deras eget handlande. Det är viktigt att bli en trygghet för 

personen man möter och visa respekt för denne.  Man ska tänka på att dessa personer 

ofta är mycket rädda.  

Hon berättar vidare att man i tidigare forskning har hävdat att man ska ”spela med” i 

en psykotisk persons vanföreställningar. Numera säger man däremot tvärtemot. Man 

ska berätta att de dom ser inte stämmer överens med verkligheten, detta för att inte 

förvärra deras vanföreställning.   

Annki Wasell berättar i intervjun att hon i möte med personer med psykisk ohälsa 

förlitar sig mycket på ”magkänsla” och erfarenhet. Hon berättar att det ofta är bra att 

”stryka medhårs” när man träffar personer som befinner sig i ett psykotiskt tillstånd. 

I de myndigheter hon arbetat i upplevde hon inte att det fanns någon större 

grundkunskap om psykisk ohälsa, det är inte heller enligt henne någonting man 

pratar särskilt mycket om. Utbyte av erfarenheter sker därför inte speciellt ofta. 

Annki  menar att det behövs mer utbildning i ämnet psykisk ohälsa bland poliser.    

Hennes egna erfarenheter säger att det är bra att ställa raka frågor och låta personen 

man möter bestämma avstånden. Man ska vara lyhörd på vad de säger och försöka 

bygga upp ett samtal utifrån detta.  

 

5. Diskussion 
 

Vi är alla eniga om att vår frågeställning inte var helt lätt om inte omöjlig att 

slutgiltigt besvara. Ser man på resultatet av våra empiriska studier så ser man att det 

finns många olika sätt att hantera psykisk ohälsa och de flesta är beroende av vilken 

situation man befinner sig i och vem det är man möter. Detta är ingenting som 
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förvånar oss så här i slutet av studien, men det belyser svårigheten med bemötande 

och urskiljande av personer som lider av psykisk ohälsa desto mer. 

 

Den största skillnad vi kan se när det handlar om bemötande är att det råder skilda 

meningar om huruvida man ska gå med eller mot en vanföreställning hos en person  

  

som är psykotisk. Christensson säger att nya studier visar att man ska ”gå emot” för 

att inte förvärra. Annki Wasells erfarenheter säger att de i de flesta fall är bäst att 

”stryka medhårs”. Litteraturen säger att man ska förhålla sig på ett sätt någonstans 

mitt emellan, inte gå emot men inte heller hålla med.  

 

Några saker som har varit samstämmiga från våra källor är vikten av att skapa en så 

bra kontakt som möjligt och trygghet i mötet med dessa människor. De är ofta 

väldigt rädda innerst inne men utåt kan de visa rädslan genom att vara aggressiva 

och hotfulla.  Det är viktigt att man agerar tydlig och rakt utan att för den skull tappa 

respekten för människan. Här kan man relatera till det som Christenssen sa om att 

man skapar trygghet genom att i viss mån begränsa friheten.  

 

6. Slutsatser och förslag 
 

Vi har inte med detta arbete funnit någon mall över hur ett korrekt bemötande ska gå 

till men däremot har vi funnit information som vi tycker kan vara värdefull att 

beakta. Troligtvis kommer de fakta vi funnit när det gäller bemötande inte alltid 

kunna tillämpas men när man ställs inför en svår situation är det aldrig fel med 

kunskap och riktlinjer. 

 

Något vi tar med oss i fråga om bemötande är att många av de personer med psykisk 

ohälsa som vi möter är mycket rädda, tar man detta i beaktande kan det nog vara 

lättare att förstå deras agerande.  Att behandla dessa människor med respekt är enligt 

oss en självklarhet.  

 
Christensson sa i vår intervju att det är mycket viktigt att våga ställa raka frågor. 

Genom att ställa dessa frågor visar man dem att de är sedda. Det är kanske inte alltid 

bäst att som Ann-Kristin Wasell uttryckte sig ”stryka medhårs” men man måste 

också beakta att dessa två personer som vi intervjuat möter personerna i olika 
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skeenden. Annki möter dem kanske i mer akuta situationer där det handlar om att så 

snabbt som möjligt få kontroll över situationen, detta kanske inte alltid ger utrymme 

för de saker som Christensson talar om. Kanske är det då nödvändigt att stryka 

medhårs.  

 

Det är antagligen stor skillnad på om man möter personen i fråga på stan, när man är  

ute och patrullerar, och bara frågar hur han/hon mår gentemot att göra ett ingripande 

när det t ex finns misstanke om brott. När man kommer i en polisär problemsituation 

kanske man måste lägga terapeutiskt ”finlir” åt sidan för att lösa situationen på ett 

säkert sätt, för både oss poliser och den vi ingriper mot.   

 

I vår inledning påvisade vi hur vanligt det är med psykisk ohälsa. I vår empiriska del 

framkom det att personer som begår brott också inte allt för sällan lider av detta.  

I intervjun med Ann-Kristin Wasell framkom det att psykisk ohälsa inte är något 

som det pratas speciellt mycket om på hennes myndighet och inte heller någonting 

som man vidareutbildas i. Hon uttryckte att hon tyckte att detta kanske borde finnas i 

större utsträckning.  

Detta är något som vi är beredda att hålla med om. Mot bakgrund av egna 

erfarenheter på Polisutbildningen i Umeå kan vi alla tre enas om att utbildningen 

beträffande psykisk sjukdom inte enligt oss är så omfattande som den borde vara. 

Kunskap sägs i ett av våra inledande citat vara en nyckel till att upptäcka och bemöta 

psykisk sjukdom. Vi anser att man borde fundera över om inte poliser borde 

erbjudas mer utbildning i ämnet med tanke på hur många med denna problematik 

man stöter på i yrket. Detta tror vi skulle göra situationen säkrare för både polis och 

personen de ingriper mot.   

Urskiljande av personer med psykisk sjukdom är väldigt svårt. Vi skrev i 

inledningen att vi skulle titta på psykiatrins tillvägagångssätt för att urskilja 

sjukdomarna. Det vi kan konstatera så här i slutet är att visst kan man använda sig 

utav några av frågorna i M.I.N.I om man får en magkänsla att något inte riktigt 

stämmer. Men i det stora hela tror vi att det kan bli svårt att applicera i polisarbetet. 

Många utav frågorna i DSM-IV bygger på att man observerar/träffar personen över 

en längre tid. Generellt kan man säga att det skriftliga material vi tagit del av är 

skrivet för ett annat syfte, d v s för att utifrån ett vårdperspektiv behandla psykisk 

ohälsa.  
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Slutligen vill vi säga att vi tror att utbildning och därigenom kunskap är nyckeln till 

att kunna urskilja och bemöta psykisk ohälsa. Vet man inte hur en sjukdom påverkar 

en människa är det också mycket svårt att upptäcka den.  
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