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ABSTRACT 

Arbete inom den psykiatriska vården väckte intresset att undersöka hur det erfars och upplevs 

att utöva den här typen av tvång och vad poliserna som utför handräckningarna upplevde i 

samband med dessa åtgärder. Vissa litteraturstudier har gjorts för att få en inblick i vilket 

material som redan fanns tillgängligt samt vilka slutsatser som redan fans dragna rörande 

ämnet. Syftet med detta arbete var att belysa polisers erfarenheter och upplevelser i samband 

med handräckning av personer drabbade av psykisk sjukdom. Fem intervjuer har gjorts med 

fem olika poliser. De intervjuade poliserna varierade avseende ålder, kön samt antal år i tjänst. 

I resultatet har framkommit att handräckningar upplevs som riskfyllda uppdrag för de 

inblandade poliserna, att handräckningar är något som anses vara frekvent förekommande 

som arbetsuppgift och att det kan diskuteras huruvida polisen är rätt instans att genomföra 

handräckningen. I diskussionen diskuteras vilka förbättringar som skulle kunna göras samt 

hur denna arbetsuppgift kan komma att påverka poliserna. Konklusionen är att förbättrat 

samarbete mellan polisen och sjukvården skulle kunna förbättra situationen och upplevelserna 

för de inblandade poliserna.  
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1      INLEDNING 

Att genomföra en handräckningsbegäran innebär att föra en person mot dennes vilja till 

sjukvårdsinrättning, de personer som i enlighet med svensk lag skall utföra 

handräckningen är polisen. Att få insikt i polisens upplevelse av denna typ utav 

handling är av synnerlig vikt då den kan hjälpa till att förbättra/underlätta polisens 

situation och i förlängningen den omhändertagnes upplevelse. 

 

Det finns i samhället många förutfattade meningar relaterat till psykiskt sjuka och deras 

närstående (jfr. Strand, Holmberg., & Söderberg, 2009). Dessa attityder varierar delvis 

beroende på de inblandade personernas tidigare erfarenheter av personer drabbade av 

psykisk sjukdom. Det verkar rimligt att anta att poliser inte har större eller annorlunda 

erfarenheter av dessa personer, utan att även poliser påverkas av de i samhället rådande 

attityderna. Det verkar vidare rimligt att anta att detta i sin tur påverkar de drabbade 

personerna.  

 

För att skapa en så lite traumatisk situation som möjligt för alla inblandade finns 

anledning att undersöka de ingående parternas upplevelse av handräckningssituationen. 

I detta fall har valts att studera de handräckande polisernas upplevelser och erfarenheter 

av situationen.  

 

1.1    Bakgrund 

Vid intagning av person för psykiatrisks tvångsvård kan en polisiär handräckning 

begäras för att bistå vårdpersonalen vid bedömning samt att transportera personen till 

sjukhus. Om behov finns kan även polisen vara behjälplig inne på avdelningen 

(Vägledning för psykiatrisk tvångsvård, 2008). 

I enlighet med lag 1991:1128 Lagen om psykiatrisk tvångsvård, 47§, SKALL 

polismyndighet lämna biträde på begäran av: 

1. ”En läkare som avses i 4§ andra stycket sista meningen (legitimerad läkare) för att 

han skall kunna genomföra en undersökning för vårdintyg 

2. En läkare som avses i 4§ andra stycket sista meningen eller av en chefsöverläkare för 

att föra patienten till sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats 
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3. Chefsöverläkare för att återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen utan 

tillstånd 

4. Chefsöverläkare för att återföra en patient till vårdinrättningen, om denne inte har 

återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har 

gått ut eller tillståndet har återkallats.” 

I Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 3§ återfinns följande kriterier för att vård 

enligt samma lag skall bli möjlig: 

1. ”Patienten lider av en allvarlig psykisk störning, 

2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt 

har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt 

än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 

dygnetruntvård, och 

3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det tillföljd av patientens 

psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans 

samtycke. 

4. Tvångsvård får enligt LPT inte ges om patientens psykiska störning utgör enbart en 

utvecklingsstörning. Vid bedömning av vårdbehovet skall även beaktas om patienten till 

följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller 

psykiska hälsa.” 

 

Enligt Vägledning för psykiatrisk tvångsvård (2008) så krävs ett omsorgsfullt agerande 

av alla inblandade vid intagning av någon för tvångsvård enligt LPT. 

Fortsatt menar de att om ej gällande sekretessbestämmelser hindrar, bör information 

hämtas från andra källor så som närstående, vårdpersonal etc. I en undersökning från 

2009 gjord av Polisförbundet kan ses liknande önskan från deltagande poliser, nämligen 

en önskan om tillgång på mer information, särskilt från sjukvården. 

I Polisförbundets undersökning från 2009 framkommer bland annat att 45 % av de 

dryga tvåtusen intervjuade poliserna regelbundet genomför handräckningar åt 

sjukvården. Vidare framkommer att endast 5 % av de intervjuade poliserna ALLTID 

känner sig säkra vid handräckningar samt att 42 % av poliserna i undersökningen någon 

gång under de senaste tolv månaderna upplevt obehag vid handräckning. 
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1.2     Syfte 

Syftet med det här arbetet är att beskriva/belysa polisers erfarenheter och upplevelser i 

samband med handräckning av personer drabbade av psykisk sjukdom. 
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2        METOD 

2.1     Rekrytering av deltagare 

Deltagarna i studien rekryterades genom att kontakt togs med polismyndigheten i 

Jämtlans län. Kontakten togs mejl med en person som var känd av intervjuaren sedan 

tidigare, som ansvarig för aspiranterna vid myndigheten. Kontaktpersonen valde ut 

befäl som kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien. Dessa befäl tillfrågades 

och gav sitt medgivande till deltagande i studien. Det ena befälet tillfrågade i sin tur en 

av sina medarbetare i turlaget om att delta i dennes ställe, vilket medarbetaren gav 

medgivande till. Rekrytering av deltagare har även skett via förfrågan till lärare vid 

Polishögskolan i Umeå. De tillfrågade skulle ha polisiär bakgrund. Tre lärare 

tillfrågades och samtliga gav sitt informerade samtycke till att delta i studien.  

Tabell 1. Översikt över intervjupersoner 

Kön Ålder Antal år i 

tjänst 

Benämning i 

intervju 

Kvinna 32 9 A 

Kvinna 42 19 B 

Man 42 17 C 

Kvinna 33 3 D 

Man 31 6 E 

 

2.2    Procedur  

Intervjuerna genomfördes via telefon (C, D) och genom att träffas (A, B, E). Valet att 

genomföra vissa av intervjuerna per telefon gjordes utifrån tidsaspekten och den 

ekonomiska aspekten. Tre av intervjuerna genomfördes vid Polishögskolan i Umeå samt 

två via telefon. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och baserades på 

frågeställningen 

- Berätta om dina erfarenheter och upplevelser i samband med handräckning av 

personer drabbade av psykisk sjukdom. 
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Intervjuerna inleddes genom att intervjupersonen fick berätta fritt utifrån sina egna 

erfarenheter och upplevelser rörande handräckningar av psykisk sjuka, under vissa 

intervjuer frågade intervjuaren vidare för att förtydliga vissa delar i berättelsen.  

 

Under intervjuns gång gjordes noggranna anteckningar som sedan, direkt efter avslutad 

intervju, utgjorde underlag för en detaljerad nedskrivning i forma v en berättelse med 

utgångspunkt i studiens syfte.  
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3      RESULTAT 

3.1     Intervju ett, A 

Intervju person A anser att handräckningar till sjukvården är en vanlig arbetsuppgift för 

en polis, det sker ofta flera gånger i veckan och ofta ganska slentrianmässigt. 

Att genomföra en handräckning är en arbetsuppgift som inte kräver några beslut från 

polisen på platsen då beslutet om att genomföra handräckningen redan är taget av läkare 

och befälhavare. Det finns dock flera svårigheter i arbetet och en av de mest 

framträdande svårigheterna är att arbeta på ett säkert sätt för poliserna i fråga. 

Att arbeta med personer drabbade av psykisk sjukdom är för polisen mycket riskfyllt 

och önskan om att göra omhändertagandet så odramatiskt som möjligt gör att poliserna 

ofta tummar på sin egen säkerhet. Dessa avsteg från de vanliga säkerhetsrutinerna 

menar A sker medvetet. 

A berättar fortsatt att anspänningen under den här typen utav arbete är hög, jämlik med 

den som upplevs vid genomsökande av lokal som haft inbrott, dock finns även ett visst 

mått av positiv spänning i den här typen av arbete. 

A menar fotsatt att uniformen är till stort stöd, både som fysiskt skydd men också 

mentalt, att kunna ”klä på sig” sitt arbete gör att det privata jaget tar mindre skada. 

Uniformen hjälper till att skapa en distans mellan det privata jaget och det offentliga 

som används vid arbetssituationer. 

Gällande arbetet med den psykiskt sjuke personen upplever A en rädsla att hantera 

personen fel, att förvärra tillståndet för personen. Här önskar intervjupersonen ett ökat 

samarbete mellan vården och poliserna. A anser inte att polisen har rätt kunskaper för 

att kunna förstå den sjuke. 

Att genomföra den här typen av jobb anser A stundtals vara jobbigt, att inte senare på 

grund av sekretess kunna få veta hur det gått kan anses betungande. Ofta förs 

diskussioner kollegorna emellan för att reflektera och bearbeta händelser men intervju 

personen önskar även att viss återkoppling från sjukvården vore möjlig att få. 
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A anser dock att den här typen av arbete med människor ökar den egna förmågan att nå 

fram till andra människor. Det ger också en ökad insikt i hur skört livet är och förmågan 

att uppskatta det som finns omkring oss ökar. 

3.2    Intervju två, B 

Intervju person B berättar att antalet handräckningsärenden ökat under senare delen av -

90 talet och 2000 talet. 

B beskriver handräckningar som en vardags händelse som efterhand börjar ske ganska 

slentrianmässigt, särskilt om det är samma person som återkommer gång på gång. Den 

egna säkerheten blir drabbad då arbetet börjar bli slentrianmässigt. 

B menar att för att öka den egna säkerheten i sådana här ärenden så gäller det att inte 

frångå vissa säkerhetsrutiner, så som mycket grundläggande saker som hur poliserna 

står i en trapp, till hur de öppnar dörrar osv. 

B påpekar även att säkerheten påverkas av den kollega som är med. Att till en äldre 

kollega ifrågasätta dennes säkerhets tänk upplever intervju personen som svårt. B anser 

att saker som ålder, rang, år i tjänst är avgörande för huruvida säkerhets tänket 

ifrågasätts. 

Vidare anser B att polisen ofta bedriver en form av ”taxiverksamhet” och att det borde 

finnas andra instanser som kan vara behjälpliga när det kommer till att transportera en 

person in till psykiatrin. Att använda sig utav ett mobilt team från psykiatrin eller att 

anhöriga tar med personen in till psykiatrin menar intervju personen är möjligheter som 

inte utnyttjas tillräckligt. 

Att öka samarbetet mellan vården och polisen anser intervju personen vore önskvärt, 

detta tror B skulle öka förståelsen för varandras arbete. 

Att genomföra en handräckning är enligt B bland det farligaste en polis kan göra. 

Vidare menar B att våld ogärna används mot psykiskt sjuka personer och att detta leder 

till att det tas större risker från polisen sida. Riskerna anser B är både medvetna och 

omedvetna. 
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Att inte behöva ta ett beslut och göra en bedömning av personen menar B känns skönt, 

målet med uppgiften är redan klar när patrullen kommer till platsen, personen skall 

föras in till psykiatrin. 

3.3    Intervju tre, C 

C menar att en handräckning sett på papperet är en mycket enkel uppgift att genomföra. 

Beslutet om vad som skall göras är redan taget av någon annan och målet är tydligt, 

personen skall föras från plats A-B genom polisens försorg. Att sedan praktiskt 

genomföra handräckningen är betydligt svårare och mer riskfyllt . Kontakten mellan 

polismannen och personen som skall föras in till psykiatrin är avgörande för utgången 

av handräckningen. 

C tror att ett gott bemötande från polisen samt ett lugnt införande av personen kan vara 

avgörande för starten på personens vistelse på psykiatrin. 

Vidare menar C att en handräckning är en vardagshändelse för en polis men att det 

samtidigt är en de absolut farligaste arbetsuppgifter som polisen har. Bemötandet från 

polisen, personlig fallenhet, samt den person som skall tas omhand sinnesstämning är 

avgörande för huruvida våld måste användas eller ej. 

För att öka säkerheten rörande handräckningar anser C att ett ökat samarbete med 

vården borde införas så att befintlig information rörande personen som skall föras in 

fanns tillgänglig för polisen. Ofta kan viss information finnas tillgängliga i polisens 

egna register men inte sådant som kanske sjukdomstillstånd osv.  

C berättar fortsatt att då riskerna med handräckningar är kända så ökar anspänningen 

inför den här typen av arbetsuppgifter. Dock anser han att arbetet är spännande och att 

det tillför mycket i form av hur man lär sig att interagera med människor i olika 

situationer. 

Vidare menar C att det inte gärna används våld gentemot en person drabbad av psykisk 

sjukdom, toleransen mot en psykiskt sjuk person är betydligt högre än vad den är 

gentemot en frisk person. Även detta menar intervju personen är en säkerhets risk. 

Att någon annan skulle vara kapabel att genomföra handräckningar menar intervju 

personen att så inte är fallet. Intervju personen anser att polisen är de ända som är 

mentalt och fysiskt kapabla att hantera den här typen av situation. 
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3.4    Intervju fyra, D 

D menar att handräckningar är vanligt, ungefär lika vanligt som en trafik olycka. 

D anser att då personerna som polisen hanterar vid handräckningar är psykiskt sjuka och 

att de inte går att läsa på samma sätt som man kan med en frisk person. Deras humör 

växlar fort och ofta utan förvarningar, en frisk person kan ofta läsas och går sällan från 

glad till att vara kapabel att skada någon på ett ögonblick, men det är något som polisen 

måste vara vaksam på hela tiden vid den här typen av jobb. 

Fortsatt menar D att den ökade vaksamheten leder till en ökad anspänning hos poliserna 

och att anspänningen ofta leder till ökad trötthet. 

D påpekar att kunskaps och informations brist leder till ökade svårigheter rörande 

säkerheten. Att kunna få tillgång till mer information och hjälp från sjukvården skulle 

kunna minska riskerna i arbetet. 

D påpekar önskan om att inte behöva använda våld gentemot en psykiskt sjuk person 

men hävdar också att tanken på att behöva använda våld ständigt är med i arbetet med 

psykiskt sjuka då intervju personen menar att erfarenhetsmässigt behövs våld tas till 

mer frekvent än i arbetet med friska människor. 

Vidare menar D att de polisiära arbetsmetoderna inte alltid känns rätt att tillämpa i 

arbetet med psykiskt sjuka men att den egna säkerheten kommer före. 

Att ha ett större samarbete mellan sjukvården och polisen anser D skulle kunna leda till 

att handräckningarna löstes smidigare och med förhoppningsvis mindre våld. Att få 

hjälp av behandlande läkare som kanske redan är bekant med personen tror intervju 

personen skulle kunna minska våldsanvändningen vid handräckningar. 

3.5     Intervju fem, E 

Att genomföra en handräckning tycker E är en intressant arbetsuppgift där polisen får en 

unik inblick i en sjuk persons liv. E menar dock att för den omhändertagne personen 

kan upplevelsen lätt kännas som en kränkning och att denna kränkning inte minskas av 

det faktum att de poliser som genomför handräckningen inte sällan är uniformerade och 

kommer i målad bil. Fortsatt menar E att polisen i många fall är fel personer att 

genomföra handräckningen.  



Rapport nr. 600 
 

10 
 

E menar att för polisen är det en mycket riskfylld uppgift att genomföra en 

handräckning då en psykisktsjuk person saknar rationellt tänkande rörande sin egen 

våldsanvändning och att våldet från den här personen saknar syfte och inte går att 

minimera genom att minska möjligheterna till effekt av våldet.  

En annan risk med den här typen av arbetsuppgift menar E är att den är vanlig och att 

den ofta sker slentrianmässigt. Då genomförandet ofta gå bra och utan våldsanvändning 

minskar anspänningen och risktagandet blir större. 

För att göra kränkningen så liten som möjligt för personen som skall omhändertas 

upplever E att den egna säkerheten i många lägen försummas, personen som skall 

omhändertas ges större friheter än vad annan person skulle gjorts även om detta för 

polisen innebär en större risk. Dock menar E att det taktiska förhållningssättet bibehålls, 

så som exempelvis hur poliserna står inne i rummet, går uppför trappor osv.  

Att använda våld gentemot psykiskt sjuk känner E att det ogärna görs. 

E berättar fortsatt att uniformen ofta är till besvär då tid måste läggas på att ”prata bort 

uniformen” och att den som skall omhändertas inte upplever samma maktutövning om 

patrullen är civilklädd. E upplever det lättare att vara medmänniska utan uniformen och 

att det inte känns fullt så integritetskränkande att komma civilklädd. 

Gällande samarbetet med sjukvården i handräckningsärenden menar E att samarbete 

skulle kunna förbättras mycket genom att bara få förståelse för varandras 

arbetssituation. Fortsatt menar E att mycket polisiära resurser går åt till moment som 

inte kräver poliser, så som att vänta med patienter osv. Detta skapar irritation inom 

poliskåren. 
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4     DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar flera olika typer av problematik rörande handräckningar av psykiskt 

sjuka personer. Något som framkommer vid samtliga intervjuer är upplevelsen av att 

arbetsuppgiften är riskfylld, till och med något av de mest riskfyllda en polis gör i sitt 

arbete. Att det sedan även är en uppgift som anses vara frekvent återkommande borde 

föranleda ett större fokus på att underlätta/förbättra polisens arbetssituation i 

handräckningsärenden än vad som finns idag. Ett väl genomfört arbete från polisens 

sida borde, i förlängningen, minska det eventuella traumat för den omhändertagne 

personen. 

Att gå in i en arbetssituation med upplevelsen av att den är riskfylld anser jag skulle 

kunna öka anspänningen hos de poliser som utför uppgiften. Diskuterbart är huruvida en 

viss anspänning kan vara till polisernas fördel eller ej. Under en av intervjuerna 

framkommer att anspänningen är hög vid den här typen av arbetsuppgifter, jag tolkar 

det som att graden av anspänning är direkt kopplad till upplevelsen av riskfylldhet. 

Paralleller kan dras mellan upplevelsen av riskfylldhet och känslan av trygghet. Som 

framkommit i bakgrunden kan ses att i Polisförbundets undersökning känner endast 5 % 

av poliserna att de alltid känner sig trygga i handräckningsutförandet, i mina intervjuer 

upplever 100 % av de intervjuade poliserna att handräckningar är riskfyllda arbeten. Det 

är alltså en mycket stor del av de poliser som polisförbundet intervjuat som stundtals 

upplever sig otrygg i situationer rörande handräckningar. Vad som dock inte framgår är 

vad denna otrygghet består av, men det tolkas dock som att det är otrygghet kopplat till 

rädsla för den egna personen. Så tolkas även intervjusvaren i föreliggande studie, att 

rädslan/den upplevda risken ligger i fara för den egna personen. 

De ingripande poliserna vet inte vem de kommer att mötas av, inte heller vilken 

sjukdomshistoria personen har eller hur tillståndet är för tillfället kan leda till ökad risk 

för poliserna. I intervjuerna har vid flertalet tillfällen framkommit en önskan om att öka 

polisernas möjlighet till insyn i den dokumentation som sjukvården bedriver rörande 

aktuell patient. En ökad insyn menar de intervjuade poliserna kan underlätta deras 

uppgift och minska riskerna för dem själva. 
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Genomförandet av den här typen av arbetsuppgift, och att ha tillgång till kunskaper 

rörande den drabbade personen, borde gagna både poliserna, patienten och slutligen 

sjukvården. Ett ökat samarbete med vården, där insikt i varandras arbetsuppgifter och 

förutsättningar för dessa menar jag skulle gynna alla inblandade. Polisen skulle kunna få 

en ökad känsla av trygghet i situationen samt bättre förutsättningar för att utföra sitt 

arbete, traumat för patienten skulle kunna minskas om ingripande patrullen kunde 

bemöta denna på ett för patienten mer optimalt sätt och sjukvården skulle få ta över en 

patient där upplevelsen av ett eventuellt obehag från handräckningen är minimerat. 

I Polisförbundets undersökning framkommer att det finns ett stort intresse för ett ökat 

samarbete med sjukvården, något som överensstämmer med mina resultat. 

Gällande samarbete med sjukvården framkommer i mina intervjuer att det finns en 

önskan om att även i själva handräckningssituationen bedriva någon form att samarbete. 

Vid flera intervjuer nämns det psykiatriska mobila teamet som en möjlighet. Jag tolkar 

det som att det finns ett intresse hos poliserna att samarbeta med dessa genom att 

genomföra handräckningar tillsammans. I vissa intervjuer ansåg intervjupersonerna att 

polisen många gånger missbrukades av sjukvården och användes till handräckningar när 

polis inte hade behövts användas. En av intervju personerna menar att detta väcker 

irritation inom poliskåren. 

 Jag ställer mig frågande till hur det från sjukvårdens sida kan ses etiskt försvarbart att 

låta poliser hämta personer som inte är i behov av polis transport, att hämtas av 

uniformerad polis tror jag kan upplevas som både skrämmande och kränkande. Jag 

tycker även att det bör ifrågasättas varför en person som uppenbarligen är i behov av 

specialistvård hämtas av personer utan någon adekvat utbildning för att handha 

personen utöver det rent fysiska handhavandet. Som framkommit i resultat delen sker 

många handräckningar utan några som helst fysiska ingripanden.  

Jag tror att handräckningar många gånger begärs av sjukvården när det inte är behövligt 

med polisiär handräckning, förslagsvis anser jag att polisen skulle kunna finnas i 

bakgrunden och endast träda in om nödvändigt. Jag tror även att tvånget skulle upplevas 

mindre om sjukvården själv försökte få personen att infinna sig.  

Ett återkommande tema i flera av intervjuerna är den upplevda slentrianmässigheten vid 

handräckningsärenden. Flera av intervju personerna upplever att många av 
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handräckningarna sker slentrianmässigt, särskilt om personen som skall omhändertas är 

en av polisen sedan tidigare känd person. Jag tolkar det som att vetskapen om att det vid 

flertalet gånger gått ”bra” vid handräckningen gör att arbetet inte sker på ett för polisen 

optimalt sätt rent säkerhetsmässigt. Jag anser att en annan möjlig orsak till polisens 

slentrianmässiga agerande skulle kunna vara det faktum att poliserna känner att de är fel 

instans, att de upplever en frustration över att göra en på många sätt icke polisär uppgift. 

Jag tror att genom att minska de ”onödiga” polisiära handräckningarna och i större 

utsträckning försöka att nyttja polisen när det verkligen behövs skulle minska känslan 

av slentrian vilket i sin tur skulle göra att poliserna redan från början går in i situationen 

med ett högre säkerhetstänkande för egen del. 

Vid en av intervjuerna menade intervjupersonen att toleransen gentemot en psykiskt 

sjuk person är högre än gentemot en icke sjuk person. Vid flera av intervjuerna fram 

kom att poliserna ogärna använder våld gentemot psykiskt sjuk och därför istället tar 

större risker med sin egen person. Två av de intervjuade personerna menar dock att även 

om vissa säkerhetsaspekter skjuts åt sidan så finns dock vissa grundläggande taktsikta 

förhållningssätt kvar, så som exempelvis hur poliserna placerar sig i trappuppgångar, 

står inne i rum osv. Att polisstudenterna redan under grundutbildningen till polis 

utbildas i det grundläggande taktiska förhållningssättet tror jag ökar den här typen av 

”enkelt” säkerhetstänkande ytterligare. Jag tror att i ett tidigt skede skolas i ett sätt att 

agera kring risker, problem och säkerhet gör att mycket av kunskapen automatiseras och 

på så sätt inte frångås lika enkelt även om uppgiften sker slentrianmässigt. 

Något som återkommer i flera av intervjuerna är att intervju personen framhåller det 

som positivt att beslutet vad som skall ske med psykiskt sjuke personen redan är taget. 

När de kommer till platsen varifrån den psykiskt sjuke skall föras ifrån behöver de 

aldrig ta ställning till huruvida personen skall föras in till sjukvården eller ej, det 

beslutet är redan taget av någon annan, med för uppgiften adekvat kompetens. Jag tolkar 

de intervjusvar jag fått på så sätt att denna lättnad är kopplad till någon form av 

osäkerhet i bemötandet/ handhavandet av den sjuke. Poliserna själva behöver inte ta 

ställning till vad som skall ske med personen, de skall bara utföra sin arbetsuppgift. 

Detta menar jag är bra, att kräva av poliserna på platsen att de skulle göra någon form 

av medicinsk bedömning av en persons psykiska hälsostatus vore enligt mig i många 

fall en omöjlighet, framför allt sett ur ett patientperspektiv. Sett till det faktum att 
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beslutet redan är taget innan själva åtgärden utförs menar en av de intervjuade gör 

handräcknings ärenden till en av de enklaste uppgifterna för en polis, på papperet.  

I flera av intervjuerna har framkommit att poliserna i mötet med psykiskt sjuka upplever 

sig ha bristande kunskaper rörande både sjukdomslära och bemötande av psykiskt sjuka. 

Ett öppnare klimat mellan sjukvården och polismyndigheten, där information om aktuell 

person och dennes sjukdomsbild behandlas skulle kunna bidra till att poliserna inte 

känner sig så tomhänta rent kunskapsmässigt. I intervjuerna har även framkommit att 

det finns en rädsla att förvärra för patienten, att kanske rent av förvärra dennes tillstånd. 

Genom större tillgänglighet och samarbete mellan myndigheterna skulle inte detta vara 

nödvändigt för poliserna att uppleva. Här anser jag att det kanske även skulle vara av 

godo att i vissa fall kunna få möjlighet till någon form av återkoppling från sjukvården, 

detta framkommer även som en önskan i en av intervjuerna. Att få möjlighet att 

diskutera med psykiatriskt kunnig personal om händelser med psykiskt sjuka personer 

tror jag skulle kunna verka lugnande och stärkande för självförtroendet i handräcknings 

situationer, att få tips och råd och möjlighet att ”bolla” tankar och idéer med expertis 

inom området. 

Om man vid polisutbildningarna skulle lägga några större resurser på att utbilda 

poliserna mer än vad som redan sker idag skulle det ta för mycket tid i anspråk jämfört 

med vad det skulle tillföra. Jag tror snarare på vad jag tidigare nämnt om ett ökat 

samarbete mellan sjukvården och polisen där de båda instanserna arbetar mer 

synkroniserat mot gemensamma mål, i situationer som vid handräckningar tror jag att 

det skulle gynna samtliga inblandade om sjukvården och polisen såg sig mer som ett vi i 

stället för ett ”vi och dom”. 

En av de mest intressanta skillnader jag funnit i mina intervjuer är upplevelsen av hur 

uniformen påverkar den person som skall handräckas. De tre kvinnliga deltagarna i 

mina intervjuer menar att uniformen är både ett psykiskt och fysiskt skydd samt ett sätt 

att skilja arbete från fritid. I mötet med psykiskt sjuka i handräcknings ärenden 

upplevde kvinnorna att uniformen inverkade positivt eller inte inverkade alls på den 

som skulle omhändertas medans männen som intervjuades menade att de ofta upplevde 

att uniformen inverkade negativt på personen. Dock påpekade flera av de intervjuade att 

de trodde att kränkningen vid handräckningen minskade om de kom civilt, då det inte 

blev lika tydligt för omvärlden att polisen var på platsen. 
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Det verkar rimligt att tro att den eventuellt upplevda kränkningen hos den som skall 

omhändertas minskar om polisen söker upp personen iförda civila kläder, polisen i 

största allmänhet väcker ganska stor uppmärksamhet, särskilt iförda uniform och med 

”målade” bilar. Det är en mycket god tanke att bespara personen som skall omhändertas 

detta, att minska traumat för personen skall ha en mycket hög prioritet vid den här typen 

av arbeten.  

Varför upplever då kvinnor uniformens inverkan på ett annat sätt än vad männen gör? I 

en av intervjuerna så menar personen att det till slut är en persons fallenhet, erfarenhet 

samt personen som skall föras in sinnesstämning som är avgörande för huruvida en 

handräckning kommer att genom föras med eller utan våld.  Jag tror att även personens 

upplevelse av det faktiska tvånget i åtgärden kan vara en avgörande faktor för utgången. 

Möjligt är att kvinnor i uniform generellt upplevs som mindre hot fulla och att tvånget 

inte upplevs lika kränkande. 

 

4.2  Metoddiskussion 

 
I de intervjuer som genomförts har tre av deltagarna varit lärare vid Polisutbildningen 

vid Umeå universitet. Möjligt är att dessa personer har ett sätt att se på polisens 

upplevelser vid handräckningar utifrån inte endast ett polisiärt perspektiv utan även 

ett lärarperspektiv. Detta kan tänkas påverka resultatet i negativ synvinkel men skulle 

även kunna leda till att berättelsen om deras upplevelse rörande handräckning av 

psykiskt sjuka är mer reflekterad än hos de poliser som intervjuats som inte varit 

lärare. 

Det resultat data som insamlats och analyserats har visat på att skillnaderna mellan de 

åsikter som uppvisats hos de som varit lärare respektive icke lärare inte varit av någon 

signifikans. Jag menar att det inte skall ha påverkat resultatet i någon negativ mening. 

Det sätt som valts för att presentera resultatet har valts för att sedan kunna diskutera 

resultatet i sin helhet. 

Diskussionen har förts utifrån egna tolkningar av det resultat som inhämtats samt till 

viss del även en rapport från Polisförbundet. Att inte basera diskussionen på annat 

material har valts pågrund av den bristande tillgången på vetenskapligt material 

rörande ämnet. 
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5  KONKLUSION 

Polisers erfarenheter och upplevelser i samband med handräckning av personer drabbade 

av psykisk sjukdom är gemensamma i vissa avseenden och varierande i andra. Uppdragen 

erfars och upplevs både rutinmässiga och riskfyllda. Vidare beskrivs ett icke fungerande 

samarbete mellan polismyndigheten och sjukvården. Informationen som ges från 

sjukvården rörande den person som skall handräckas är ofta knapphändig och ett ökat 

samarbete mellan polis och sjukvård vore önskvärt. Ett ökat samarbete även i själva 

genomförandet önskas från polisen, att exempelvis läkare eller mobilt psykiatriskt team 

följer med ut. Överlag bör samarbetet mellan polisen och sjukvården ses över, mer 

utarbetade riktlinjer rörande både polisen och sjukvårdens roll och möjlighet att vara 

behjälpliga varandra i arbetet borde införas. 

Säkerhetsaspekten i handräcknings ärenden bör ses över och stor vikt bör läggas vid arbete 

som syftar till att öka polisernas egen säkerhet vid handräckningar.  
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