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 Abstract 

 

Detta arbete handlar om hur personer med psykisk ohälsa upplever möten som de haft 

med polisen i samband med handräckningar eller omhändertaganden. Vi har 

genomfört fem intervjuer för att få en bild av hur dessa möten upplevs. Bakgrunden 

till ämnesvalet är att vi inte fann några rapporter skrivna som belyser den aspekten, det 

som finns skrivet sedan tidigare är hur polisen uppfattar dessa möten. För att få en 

klarare bild om vilka förutsättningar som råder inför dessa möten, så har vi tittat på 

den lagstiftningen som styr polisen arbete. Samt tagit del av polisförbundets 

medarbetarundersökning: ”Har polisen rätt förutsättningar att bemöta psykisk sjuka?” 

Som utgångspunkt för intervjuerna har vi haft frågeställningar som knyter an till att 

bättre förstå dessa möten. Den viktigaste slutsatsen som vi kan dra utifrån intervjuerna 

är att man/kvinna, uniform/civilt eller ung/gammal inte spelar någon större roll. Det 

har en viss betydelse men det är framför allt den enskilda polismannens förståelse och 

engagemang under mötet som har den största inverkan på om mötet blir en positiv 

eller negativ upplevelse. Arbetet avslutas med en diskussion kring slutsatser och 

förslag till hur man kan ge bättre förutsättningar inför dessa möten. T.ex. lagändringar 

som ger polismyndigheterna rätt till att få ut mer information från sjukvården och 

polisen olika register inför en handräckning. 
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1  Inledning 

Vi valde att skriva om hur personer med psykisk ohälsa upplever möten som de haft 

med polisen. Vi har båda jobbat inom psykiatrin, där har vi fått höra både bra och 

dåliga berättelser om hur personer med psykisk ohälsa upplevt möten med polisen. 

Dessa möten mellan polis och personer med psykisk ohälsa hör till de dagliga 

arbetsuppgifterna för poliserna i yttre tjänst, ”81 % av poliserna kommer 

regelbundet eller då och då i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa.” 

(Polisförbundet, 2009, s. 5, Har polisen rätt förutsättningar att bemöta psykisk 

sjuka?)  

En annan orsak till varför vi valt att skriva om detta ämne är att utbildningen på 

polishögskolan har varit väldigt kort (2v enligt kursansvarig Cia Nyman) och inte så 

innehållsrik som vi hade trott och önskat.  ”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” Polispsykologi (Christianson & 

Granhag, 2004, s. 252) 

Det resultat vi hoppas uppnå med denna rapport är att få en klarare bild av hur 

personer med psykisk ohälsa upplever dessa möten som de haft med polisen när det 

varit sjuka. Samt komma framtill synpunkter som kan förbättra och utveckla dessa 

möten vad gäller kvaliteten och säkerheten. 

 

1.1 Bakgrund 

De fördjupningsarbeten som är skrivna sedan tidigare inom detta ämne handlar om 

polisens bemötande av personer med psykisk ohälsa. Det finns ett fåtal rapporter 

som är skrivna på polisutbildningen här i Umeå bl.a. Handräckning av psykiskt 

sjuka- hur fungerar det idag och kan någonting förändras? ”Poliserna ska så långt 

det är möjligt använda sig av civila kläder och det bör även ske på ett sådant diskret 

sätt att grannarnas uppseende inte väcks, till exempel genom att använda sig av 

civila bilar.” (Green & Johansson, 2007, s. 9) 
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Polishandräckningar - En jämförande studie mellan Umeå och Skellefteå ”Beckman 

tycker att polisen ska åka civil klädda och i civila bilar vid hämtning av patient som 

redan är inskriven,…Tips som han ger är att åka i civil bil och civil klädd när man 

ska hämta dessa för att inte grannarna ska se vad som händer och på så sätt måla 

ut personen som kriminell.” (Andersson & Nystedt, 2005, s. 6) 

Tyvärr har det varit svårt att hitta någon rapport som är skriven på Umeå universitet 

eller någon annan stans som behandlar ämnet utifrån personer med psykisk ohälsas 

perspektiv. Därför är det viktigt att öka kunskap och förståelse kring just detta med 

hjälp av berättelser från personer som har varit eller nu är drabbade av psykisk 

ohälsa.  

Polisförbundet kom 2009 ut med en rapport: Har polisen rätt förutsättningar att 

bemöta psykisk sjuka? En undersökning bland 2024 poliser. Den belyser hur ofta 

polisen kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa samt polisen 

upplevelser av detta. I rapporten har man kommit fram till att: 

• 81 % av poliserna kommer regelbundet eller då och då i kontakt med personer 

som lider av psykisk ohälsa 

• 45 % utför regelbundet eller då och då handräckningar av psykiskt sjuka 

personer 

• 42 % av de poliserna som i sitt arbete utför handräckningar av psykisk sjuka 

personer har någon gång under det senaste tolv månaderna känt obehag i 

samband med handräckning. 

• Tre av fyra poliser känner vidare att det inte har varit tillräckligt förberedda 

pga. Informations brist (framförallt från sjukvården) om den person som skall 

göras handräckning på. 

Polisförbundet presenterar i samband med ovannämnda rapport fem krav för att öka 

polisens förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka. Nedan visas dessa: 

• Ändra lagen så att polisen får bättre information om psykiskt sjuka 
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Poliser bör få göra mer omfattande sökningar i belastningsregistret, 

vapenregistret och misstankeregistret än i dag. Polisen bör även få relevant 

information om personer som skall omhändertas. Det innebär att polisen bör få 

uppgifter om en psykiskt sjuks persons diagnos. 

• Ta fram en nationell checklista för handräckningsärenden 

Rikspolisstyrelsen måste ta fram en checklista med tydliga riktlinjer kring vad 

poliser bör tänka på inför och under handräckning. 

• Förbättra grundutbildningen i hur poliser ska bemöta psykisk sjuka 

Bemötande av psykisk sjuka måste in tydligare i polisens grundutbildning. 

• Inför obligatorisk vidareutbildning i bemötande av psykisk sjuka 

Utbildning är en färskvara och bidrar till att poliserna känner större trygghet. 

• Skapa förutsättningar för polisiär forskning kring polisens bemötande av 

psykiskt sjuka 

Det finns nästan ingen polisiär forskning i dag. Bemötande av psykisk sjuka är 

ett ämne som vi behöver mera kunskap om. Det är viktigt att regeringen skapar 

förutsättningar för polisiär forskning.  

Den största anledningen till valet av detta ämne är att vi efter att ha läst de rapporter 

som vi har hittat, sett att det finns en stor lucka i kunskapen om hur personer med 

psykiskohälsa uppfattar deras möten med polisen. Vi hoppas med denna rapport 

kunna lyfta denna fråga samt ge en bild av hur dessa möten upplevs. I 

Regeringsformen 1kap 2§ stadgas: ”den offentliga makten skall utövas med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten.” 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att få en bild av hur personer med psykisk ohälsa 

upplever möten som de haft med polisen.  

1.3  Frågeställningar 

Hur uppfattar personer med psykisk ohälsa möten som de haft med polisen? 

- Situationer där polisen haft ett dåligt bemötande? 

- Situationer där polisen haft ett bra bemötande? 

Är det någon skillnad i bemötandet från yngre och äldre poliser vid en handräckning 

eller omhändertagande?  

Är det någon skillnad i bemötandet om det är uniformerad eller civilklädd polis som 

utför en handräckning eller ett omhändertagande? 

Är det någon skillnad i bemötandet om det är en manlig eller kvinnlig polis som 

utför en handräckning eller ett omhändertagande? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Detta arbete grundar sig på intervjuer som genomfördes med fem olika personer 

som haft kontakt med polisen undertiden de varit drabbad av psykisk ohälsa. 

Personerna är mellan 30 och 55 år, det var en man och fyra kvinnor, alla har haft 

mångårig kontakt med psykiatrin. En del av dessa personer har haft 

missbruksproblem. Personerna har själva anmält sig till att delta i intervjuerna. 

Dessa intervjuer genomfördes i en stad i mellersta Sverige och i miljöer där de 

kände sig ”hemma”. Intervjuerna har varit mellan en till en och en halv timme 

långa. Vid intervjuerna har båda författarna suttit med och intervjuerna har utgått 

från frågeställningarna. Den information som kommit fram utöver det och som har 

relevans för syftet med arbetet har tagits med, den redovisas längst bak i 
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resultatdelen. Intervjuerna har bearbetats och sammanfattats för att lättare kunna få 

en bild av dessa personers möten som de haft med polisen 
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2  Begreppsförklaring och lagstiftning   

I detta kapitel kommer en begreppsförklaring samt en beskrivning på de lagar som 

styr polisens arbete vid handräckningar och omhändertaganden av personer med 

psykiskt ohälsa. 

2.1 Begreppsförklaring 

Personer med psykisk ohälsa: ”personer med oönskade psykiska tillstånd utgör 

former av psykisk ohälsa, avgränsningen till normala tillstånd är inte uppenbar” 

(SOU 2006:77, s. 50) 

2.2 Polislagen 1984:378: 

Polislagen 11 § använder polisen sig av när det är mera akuta lägen där det ej går att 

invänta något beslut från sjukvården. T.ex. när polisen kommer till en plats där en 

person försöker ta sitt liv. Där står det att:  

Har polismyndighet enligt en särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon 

skall omhändertas, får en polisman omhänderta denne i avvaktan på 

polismyndighets beslut, om polismannen finner  

1. Om föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och  

2. Att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon 

annan fara. 

Men som det står i första punkten så måste föreskrivna förutsättningar vara 

uppfyllda och dess förutsättningar hittar man i:  

2.3 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 1991:1 128  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 47 § 1st står att:  

Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig 

psykiskstörning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i 

övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndigheten tillfälligt omhänderta honom 
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i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge honom sådan hjälp, den 

omhändertagne får föras till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling. 

I samma paragraf finner man även lagen för att polisen skall lämna biträde åt 

sjukvården i så kallade handräckningar. Det står i andra stycket i LPT 47§ att: 

Polismyndigheten skall lämna biträde på begäran av 

1. en läkare som avses i 4§ andra stycket sista mening (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 en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg 

har utfärdats, 

3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen 

utan tillstånd, eller  

4. chefsöverläkaren 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.  

2.4 Offentlighet och Sekretesslagen (OSL) 2009:400 

Offentlighet och Sekretesslagen är ytterligare en lag som styr polisens arbete med 

personer med psykisk ohälsa, den reglerar bl.a. vilken information sjukvården kan 

lämna ut till polismyndigheten i samband med begärda handräckningar. I 25kap 1§ 

står det att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. 

Mot 25kap 1§ finns en regel som bryter sekretessen den återfinns i: 25kap 10§ som 

säger att sekretess enligt 1§, 2§ andra stycket och 3-5§§ gäller inte 

1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykisk 

vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd.  
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10kap 2§ Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild eller till en annan 

myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna 

fullgöra sin verksamhet.  

Dessa paragrafer säger att sjukvården får lämna ut uppgifter till polismyndigheten 

vid en handräckning, men det beskriver inte hur mycket information som får lämnas 

ut. 

35 kap 3§, sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register 

enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för uppgift i registret. 

 

2.5 Lag 1998:620 om belastningsregister 

2§ belastningsregister skall föras för att ge information om sådana 

belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos  

1. polismyndigheter...för att förebygga, upptäcka och att utreda brott 

6 § Personuppgifter ur belastningsregistret skall lämnas ut om det begärs av 

2.  polis…för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1-3 

I 2 § Förordningen om belastningsregister anges vilka uppgifter belastningsregistret 

skall innehålla. Registret skall bl.a. innehålla uppgifter om namn och personnummer 

på den registrerade, domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av 

ordningsboten, det brott som den registrerade har begått samt om ett brott har 

begåtts under påverkan av sådan allvarlig psykiskstörning som avses i 30 kap 6§ 

BrB. 

2.6 1996:67 Vapenlagen 

2kap 20§ vapenregistret skall ha som ändamål att  

1. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, upptäcka och 

utreda brott med anknytning till skjutvapen. 
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2.7 Lag 1998:621 om misstankeregister 

2§ misstankeregistret skall föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter 

om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos  

1. polismyndigheten...för att samordna förundersökningar mot en person och för att 

förebygga, upptäcka och utreda brott. 

5§ uppgifter ur misstankregistret skall lämnas ut om det begärs av 

1. polis…för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1-3 

I 2 § i förordningen om misstankeregistret anges närmare vad registret skall 

innehålla för uppgifter. Registret ska bl.a. innehålla uppgifter om namn och 

personnummer på den misstänkte, det brott som misstanken avser, beslut om 

strafförelägganden samt beslut att väcka åtal. 
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3 Resultat 

Intervjupersonerna benämns vidare i arbetet som A, B, C, D och E. 

3.1 Situationer där polisen haft ett bra bemötande: 

B som var efterlyst efter att ha rymt från en psykiatrisk vårdinrättning blev hämtad 

av en manlig och en kvinnlig polis. När poliserna närmade sig B så kastade denne 

saker runtomkring sig och skrek. Men poliserna som var en kvinna och en man satte 

sig ned bredvid B och sa inte så mycket. Efter några minuter så lugnade B ned sig. 

Den manlige polisen ringer senare till B:s syster för att informera henne om vad som 

hade hänt. Vid samtalet så informerade bara polismannen sakligt systern om vad 

som hade hänt. Polisen ”lämnade inte ut” B. B beskriver den manlige som: Nyfiken 

”hur har du hamnat här?”, med båda fötterna på jorden ”upplevelsen var att han 

har varit med om detta i sitt privatliv”, ”han var mänsklig men respektingivande”. 

Vidare så berättar B att: ”känslan var att han såg att jag var en människa”, ”han 

förklarade hela tiden vad de gjorde och varför”.  

C hade rymt från den psykiatriska kliniken där C för tillfället var intagen. Polisen 

hittade C ute på stan. Efter att poliserna pratat med C så fick denne följa med i bilen. 

På vägen till kliniken så fick poliserna syn på en misstänkt rattfyllerist. Polisen 

stannade och kontrollerade bilföraren som visade sig vara en misstänkt rattfyllerist. 

För att kunna ta med den misstänkte till stationen så var C tvungen att flytta till 

framsätet samtidigt som den misstänkte och den ena polismannen satt i baksätet. 

Efter att polisen lämnat av den misstänkte på polisstationen så skjutsade de tillbaka 

C till kliniken. C upplevde händelseförloppet som positivt. Poliserna hade handlat 

på ett praktiskt och värdigt sätt för alla inblandade. C kände sig stolt att denne fick 

sitta i framsätet, C tyckte att det visade på att poliserna ej uppfattade denne som ett 

hot eller som en konstig person.  

D var vid tillfället ute på krogen. Efter ett tag så kommer en person från personalen 

fram och säger att det är någon som vill prata med D utanför. D följer med 

personalen ut och där utanför står polisen och väntar. D upplevde det som väldigt 

skönt att polisen inte bara stövlade in på krogen och tog denne med sig, utan att de 

valde den här lösningen. Det blev ingen ”situation” utav det. 
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E känner vid tillfället stor ångest och ringer därför den psykiatriska kliniken. 

Personalen som svarar i telefonen ger ett arrogant bemötande och de börjar nästan 

bråka. När de lägger på så har psykiatrin begärt en handräckning av E av polisen. E 

känner sig livrädd mycket pga. att denne som barn hotades med att bli inlåst på 

institution om denne ej skötte sig. E:s känsla är: ”nu kommer polisen och skall låsa 

in mig.”  En manlig och en kvinnlig polis kommer till E:s bostad. De presenterar 

sig, blir insläppta och sätter sig ned, poliserna tittar ej runt i bostaden utan fokuserar 

bara på E ”som om de har all tid i världen”. Sedan säger de till E: ”du är berusad, 

men det är ok, de flesta människor brukar vara berusade på fredagar”. E skäms, 

polismannen ser detta och säger: ”om du visste hur många det är som mår dåligt”. E 

känner sig som en idiot, men polisen tar bort alla former av skam och skuldkänslor 

från E genom sitt agerande. Efter ett tag så förklarar polisen att E skall följa med 

dem in till sjukhuset men att de inte har någon brådska. De frågar denne vilka 

kläder, skor etc. denne vill ha på sig. Under bilfärden småpratar de och det är en 

lugn och skön atmosfär.  

3.2 Situationer där polisen haft ett dåligt bemötande: 

B (vid samma tillfälle som i det bra bemötandet). När de kommer in till stationen så 

är B väldigt skitig, B skall därför få duscha av sig. När detta skulle ske så skickade 

man med en manlig polis för att ”övervaka” duschningen. B brydde sig inte vid 

tillfället om detta. Men B berättar att när hon hade tänt av fick hon känslan att 

”eftersom du är knarkare så får du skylla dig själv”. 

B var vid tillfället hemma hos några flyktigt bekanta personer. B visste att det fanns 

droger i lägenheten, men hade inget med dem att göra. Rätt som det var så kommer 

polisen in i lägenheten för att göra en husrannsakan. B försökte då gå därifrån men 

en manlig polis kom fram och slängde ned B i golvet och tryckte ett knä i ryggen på 

B. B försökte få ett tillfälle att förklara sig, men den manlige polisen sa ingenting. 

Efter att polisen förstått att B inte hade något med drogerna att göra och B släpptes. 

B upplevde det som väldigt frustrerande och kränkande att B inte fick någon ursäkt 

eller ens en förklaring till den manlige polisens agerande. 
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C var vid tillfället psykotisk och befann sig på en medicinavdelning på ett sjukhus. 

Två äldre manliga poliser kom in i rummet och utan omsvep så tryckte de ned C i 

sängen tills denne lugnat ned sig. Efter en stund så tog de C till den psykiatriska 

kliniken. Under hela händelseförloppet så pratade poliserna aldrig med C vilket 

spädde på C:s känsla av att alla människor runt omkring stirrade på C.  

D skulle handräckas av Polisen och befann sig vid tillfället i sin lägenhet. Två 

stycken poliser kommer in i lägenheten och allting går väldigt bra. Men när de 

kommer ut från porten till huset så ser D att det står två polisbilar utanför huset. Det 

finns alltså minst 4 stycken poliser på platsen. Då får D panik, sliter sig från 

polisernas grepp och springer bort. Efter en liten bit så faller D ned till backen, vid 

fallet så åker D:s huva ned över ögonen och D ser ingenting. Just som poliserna 

greppar tag i D så skrattar D till över att D inte ser någonting. En av poliserna 

uppfattar det som om D skrattar åt poliserna. Polismannen tar bryskt tag i D och 

trycker D hårt upp mot bilen och belägger sedan D med handfängsel som dras åt 

väldigt hårt. 

3.3 Är det någon skillnad i bemötandet från yngre och äldre poliser vid en 

handräckning eller omhändertagande?  

3 stycken av intervjupersonerna (A, C och D) tyckte att bemötandet var bättre av 

yngre poliser vid en handräckning. En av intervjupersonerna (B) tyckte inte att det 

spelade någon roll, det fanns för och nackdelar med båda ”kategorierna”. En 

intervjuperson (E), hade ingen erfarenhet av frågan. 

Bättre med yngre poliser: 

”De äldre poliserna är värre än de yngre, det känns som om de har fördomar och 

har inställningen ”så har vi alltid gjort”.” (intervju C) 

”De yngre poliserna är bättre, de är nyfikna och har engagemang, de känns mera 

terapeutiska. De frågar: vad heter du? Varför sitter du här? Hur gammal är du?” 

(intervju D) 

Spelar ingen roll: 
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”Äldre poliser har mera erfarenhet, men det känns som om de är mera cyniska och 

blasé. Medans yngre poliser, kommer med ”vill rädda världen inställningen", fast 

de uppfattar jag som mera naiva i sin inställning. ” (intervju B) 

 

3.4 Är det någon skillnad i bemötandet om det är uniformerad eller civilklädd 

polis som utför en handräckning eller ett omhändertagande? 

Två av de intervjuade personerna (B och D) såg både för- och nackdelar med 

uniformerad och civilt klädd polispersonal. Två stycken (intervjupersonerna A och 

E) hade ingen åsikt i frågan och en intervjuperson (C) tyckte att civilklädd polis var 

bättre än uniformerad. 

För- och nackdelar: 

”Uniformen inger mera respekt, men den kan samtidigt trigga igång en situation.” 

(intervju B) 

”Är man inne i ”snurren” så skiter man i om polisen är uniformerad eller inte.” 

(intervju B) 

”Vid en handräckning så spelar det ingen roll, jag har aldrig skämts för att jag är 

psykiskt sjuk, jag har aldrig känt någon skam.” (intervju D) 

”Om jag skall välja, så ger uniformen en tydlighet. Man vet vem det är som 

kommer, jag är inte orolig för om personen skall slå ihjäl eller våldta mig.” 

(intervju D) 

Civilt klädd polispersonal: 

”En hämtning av polisen från mitt hem, blir inte lika jobbig om polisen är civilt 

klädda och använder en civilbil eftersom det inte är genant att möta grannarna då.” 

(intervju C) 
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3.5  Är det någon skillnad i bemötandet om det är en manlig eller kvinnlig polis 

som utför en handräckning eller ett omhändertagande? 

Två av intervjupersonerna (A och E) hade ingen åsikt i den frågan. Två stycken (C 

och D) hade ingen åsikt men de förklarade det med att de ej hade någon erfarenhet 

av att ha blivit hämtade av kvinnliga poliser. En intervjuperson (B) tyckte att det var 

bättre med manliga poliser, men personen förklarade att det hade grund i personliga 

saker. 

Bättre med manliga poliser: 

”Jag har ej lika mycket respekt för kvinnliga poliser. Men det beror på att kvinnliga 

poliser representerar något som jag inte var/är en bra fru och en bra mor.” 

(intervju B) 

Spelar ingen roll: 

”Det har i de flesta fallen varit manliga poliser som varit med vid hämtningarna.” 

(intervju D) 

3.6 Övrig information som framkommit under intervjuerna: 

B berättar att denne har upplevt att polisernas bemötande påverkas av i vilket ärende 

de har stött på personen. Har det för B handlat om ett drogrelaterat ärende, så har B 

upplevt ett sämre bemötande från polisen. ”Lite känslan ”du får skylla dig själv 

eftersom du är en missbrukare””. Men i de ärenden där B har varit föremål för ett 

polisingripande pga. sin psykiska sjukdom, så har poliserna haft ett mycket bättre 

bemötande. ”Du är sjuk, det är inte ditt fel att du gör som du gör.” B tycker att man 

inte får glömma bort att missbrukaren antagligen är psykiskt sjuk. Det är därför som 

hon/han är missbrukare och kanske är missbruket en form av självmedicinering. 

B upplever att man som kvinna får ett bättre bemötande överlag från polisen. ”Som 

kvinna får man bete sig mera illa, de har mera tålamod med en, man upplevs nog 

som ett mindre fysiskt hot.”  Om B varit inne hos polis för förhör etc, så har polisen 

alltid bara pratat angående den aktuella händelsen. De har aldrig frågat B hur denne 

egentligen mår! 
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A: ”Precis efter mordet på Anna Lind så var jag med om en transport in till den 

psykiatriska kliniken. Polismannen som satt med mig bak i bilen var på helspänd 

under hela färden. Jag uppfattade det som om han hela tiden höll handen på vapnet, 

redo att använda det i fall jag skulle börja bråka.” 

B: ”Det känns som om poliserna idag har en mjukare attityd än de hade tidigare, 

poliserna har blivit mera som kuratorer.” 

C: ”Polisen har aldrig haft bråttom när de har hämtat mig. Det är bra eftersom en 

sjukperson är väldigt ostrukturerad, allting tar tid t.ex. att klä på sig.” 

C: ”Jag tycker att polisen skall få mera information om personen som skall hämtas. 

Mera information ger nog ett bättre bemötande. Psykiatriska kliniken kan lämna ut 

information, framförallt senaste statusen på personen.” 

D: ”Personalen inom psykiatrin värderar om man kan skada sig själv, polisen 

ifrågasätter aldrig detta. Polisen säger bara, ”att vi måste ha med dig”.” 

D: ”Jag tycker att poliser som skall utföra en handräckning skall vara tålmodiga 

och ha en inre trygghet för att ha förutsättningar för att handräckningen skall bli 

bra.” 

 E: ”Som polis måste man förstå rädslan hos de människor man arbetar mot. 

Polisen får inte fokusera på sin egen rädsla utan fokusera på personen rädsla och 

upplevelser. Den här personens grundtillit gentemot människor är väldigt låg och 

det är polisen utgör det sista skyddsnätet.” 

E: ”En person som skall hämtas av polisen har redan otroligt mycket skuld på sina 

axlar. Polisens kan bara genom hur de agerar antingen lägga på eller lyfta bort en 

del av den här skulden och det sistnämna är förstås bättre.” 
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4  Diskussion 

Det kan konstateras att intervjustudien inte ger en fullständig bild av hur dessa 

möten mellan personer med psykisk ohälsa och polisen uppfattas, utan endast en 

inblick med tanke på det förhållandevis få antal intervjuer som har genomförts. 

Utifrån resultatet från dessa fem intervjuer så kan det ändå skönjas vissa mönster, 

exempelvis att de flesta av de intervjuade inte lade någon större vikt i om polisen 

hade uniform eller inte. Detta skiljer sig från hur vi har uppfattat polisen och 

sjukvårdens syn på den frågan utifrån tidigare arbeten: 

”Poliserna ska så långt det är möjligt använda sig av civila kläder och det bör även 

ske på ett sådant diskret sätt att grannarnas uppseende inte väcks, till exempel 

genom att använda sig av civila bilar.” (Green & Johansson, 2007, s. 9) 

 ”Beckman tycker att polisen ska åka civil klädda och i civila bilar vid hämtning av 

patient som redan är inskriven,...” (Andersson & Nystedt, 2005, s. 6) 

”Tips som han ger är att åka i civil bil och civil klädd när man ska hämta dessa för 

att inte grannarna ska se vad som händer och på så sätt måla ut personen som 

kriminell.” (Andersson & Nystedt 2005, s. 10) 

En sak som framkom under intervjuerna var att de intervjuade personerna hade mest 

positiva saker att berätta från sina möten med polisen, det ser vi förståss som 

mycket positivt. Det som man måste ta i beaktande är att personerna själva har 

anmält sig till att bli intervjuade. 

Polisförbundets undersökning visar att 42 % av poliserna känner obehag inför dessa 

möten, vi ställer oss frågande till den siffran utifrån de genomförda intervjuerna. 

Eftersom de flesta möten som intervjupersonerna haft med polisen varit positiva/bra 

möten. Vi undrar därför vad det är som gör att poliserna kan ge ett så bra intryck 

under dessa möten. Kan det tyda på ett professionellt förhållningssätt från poliserna. 

En sak som vi under intervjuerna sett är att intervjupersonerna har upplevt yngre 

poliser som mer engagerade och förstående än äldre poliser under dessa möten. Vad 

det kan bero på kan vi bara spekulera i, men det skulle kunna härledas till att de 

yngre poliserna inte har lika många år i tjänst som de äldre poliserna. Vilket kanske 
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innebär att de yngre poliserna ”brinner” för jobbet i större utsträckning än de äldre 

poliserna. 

Att 75 % av poliserna i undersökningen känner att det inte varit tillräckligt 

förberedda pga informationsbrist framför allt från sjukvården om den personen som 

det skall göras handräckning på. Detta kan vi se ett samband med offentlighet och 

sekretesslagen som gör att uppgifts utlämnande begränsas, detta kan i sin tur vara en 

bidragande faktor till att så hög andel (42 %) poliserna som utför dessa uppgifter 

känner obehag inför detta.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

          Ett förslag på hur man kan göra för att förbättra dessa möten är att skapa tillfällen 

för polisen och personer med psykisk ohälsa att träffas under andra omständigheter 

än vid handräckning och omhändertaganden. Detta förslag fick vi av en av våra 

intervjupersoner. Hon ansåg att om man får träffas under andra omständigheter än 

när man ex har en psykos eller en ångestattack så får polisen en bild av personerna 

kan vara. Samt att personerna med psykisk ohälsa ser att polisen är något annat än 

bara en uniform. På detta sätt kan man kanske avdramatiserade mötena i och med att 

man har haft kontakt och fått förståelse för den andra parten.  

En viktig slutsats som vi sett utifrån intervjuerna är att man/kvinna uniform/civilt 

ung/gammal inte spelar någon större roll, det har en viss betydelse men det är 

framför allt den enskilda polismannens förståelse och engagemang under mötet som 

har den största inverkan. 

Bidrar media till den negativa bild som samhället har på personer med psykisk 

ohälsa och hur mycket påverkas den enskilde polismannen av detta? En av de 

intervjuade upplevde att i samband med mordet på Anna Lind. Efter den händelsen 

upplevde han poliserna som att det hade ett större säkerhetstänkande. Detta tror vi 

beror på att media genom detta framhäver alla individer med psykisk ohälsa som 

våldsamma och oberäkneliga mördare. Vi tror det har stor inverkan på den enskilde 

polismannens känsla inför ett möte med en person med psykisk ohälsa. Det i 
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kombination med lite grundkunskaper från polisutbildningen skulle kunna förklara 

att en så stor del av poliserna känner obehag inför dessa arbetsuppgifter.  

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) reglerar att sjukvården skall lämna ut 

information till polismyndigheten vid t.ex. handräckningar. Problemet med lagen är 

att den inte reglerar hur mycket information som sjukvården skall lämna ut. Vår 

uppfattning är att sjukvården tolkar lagen restriktivt och därför lämnar ut för lite 

information till den berörda polismyndigheten. Vilket kan hjälpa till att förklara att 

en stor del av poliserna känner obehag inför dessa möten. 

En skrivelse från rättsenheten på Rikspolisstyrelsen, 2008, Framställan om 

författningsändringar m.m. i syfte att underlätta informationsinhämtning i samband 

med handräckning (RA-000-5257/08) tar upp problematiken och ger förslag till 

förändringar. 

”För att polismyndigheten skall kunna göra en riskbedömning och planera och 

förbereda sina åtgärder på ett bra sätt är det av avgörande betydelse att 

polismyndigheten har tillräckligt med information om den personen som är föremål 

för handräckningsåtgärderna. Begränsningar i lagstiftningen leder emellertid till 

att polismyndigheten ofta inte får del av samtliga de uppgifter den behöver inför en 

handräckningsåtgärd.  

Den myndighet som begär biträde av en polismyndighet bör enligt 

Rikspolisstyrelsen mening vara skyldig att lämna dels de uppgifter myndigheten 

anser att polismyndigheten kan ha behov av att känna till, dels de uppgifter 

polismyndigheten anser sig behöva för åtgärden. Det bör således föreligga en 

uppgiftsskyldighet för den begärande myndigheten. Detta är särskilt motiverat på 

hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvarsområden. 

Härutöver måste polismyndigheten ha möjlighet att själv genom slagningar i 

Polisens register, främst misstanke- och belastningsregistret samt de centrala 

vapenregistren, kunna skaffa information om den person som är aktuell för 

handräckningsåtgärder. För närvarande saknas uttryckligt författningsstöd för att 

inhämta uppgifter från dessa register vid handräckning.” 
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Rikspolisstyrelsen föreslår i skrivelsen att vapenlagen (1996:67) skall kompletteras 

så att den även skall ge information om sådana uppgifter som behövs när 

polismyndigheten lämnar biträde åt en annan myndighet: 

2 kap 20§  ”3. ge information om sådana uppgifter som behövs när 

polismyndigheten lämnar biträde åt en annan myndighet.”  

Vidare föreslår Rikspolisstyrelsen att man kompletterar förordningarna om 

misstanke (1999:1135)- och belastningsregistret (1999:1134) med en bestämmelse 

som innebär att polismyndigheten har rätt att få uppgifter från dessa register då 

biträde lämnas åt en annan myndighet: 

3 § Uppgifter ur misstankeregistret skall lämnas ut om det begärs av 

”4. en polismyndighet i ärende där myndighet har begärt biträde av 

polismyndigheten.” 

10 § Uppgifter ur belastningsregistret skall lämnas ut om det begärs av 

”5, en polismyndighet i ärenden där myndighet har begärt biträde av 

polismyndigheten.” 

Vi har efter detta arbete sett vikten bakom polisförbundets fem krav för att öka 

polisen förutsättningar för att bemöta människor med psykisk ohälsa. Vi delar deras 

syn på förslag till förbättringar som vi tycker täcker upp de brister som vi har 

uppmärksammat under arbetets gång. 

En viktig slutsats som vi kan dra genom detta arbete är dock att de flesta mötena 

mellan polisen och personer med psykisk ohälsa upplevs som positiva utifrån de 

intervjuades erfarenheter. 
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