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Sammanfattning: I dagens samhälle är det många som blir omhändertagna enligt LOB, 

en stor grupp av dessa är individer som har en beroendeproblematik. Det finns en stor 

kunskapsbrist av att kunna ta hand om dessa individer på rätt sätt i arresten. Vårt syfte 

med studien är att ta del av hur väl anpassad lagen om omhändertagande av berusade 

personer är för de individerna med störst behov av vård och behandling. Studien vänder 

sig till ingripandeverksamhetens poliser och arrestantvakter för att få en inblick på om 

LOB kan hjälpa individer med beroende- och missbruksproblematik. Vår undersökning 

grundar sig i sju olika intervjuer med tre arrestantvakter och fyra poliser som jobbar inom 

ingripandeverksamheten. Det finns en vilja bland både poliser och arrestantvakter att ha 

mer kunskap om beroendeproblematik och alkoholens påverkan på oss som människor. 

Däremot så finns det många brister i kunskapen idag 
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Definitioner och begrepp 

“A-lagare” En benämning på en individ med grava alkoholproblem som lever i misär 

exempelvis hemlöshet 

FAP         Föreskrifter och anvisningar för polisväsendet 

IGV Ingripandeverksamheten: Poliser ansvariga för att åka på larm 

LOB         Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 

LOB-enkät   En enkät polisen fyller i när den har gjort ett omhändertagande, där

 uppgifter fylls i om individen. Enkäten skickas i sin tur till Socialtjänsten,

 där dem sedan tar beslut på åtgärd 

LVM         Lag (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

PolisL        Polislag (1984:387) 

Prop         Proposition 

RPSFS         Rikspolisstyrelsens författningssamling 

SOU        Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

Man kan gång på gång läsa om dödsfall i arresten, många gånger handlar dessa dödsfall 

om de personer som omhändertagits enligt LOB. Går man in på polisens egna hemsida 

går det inte hitta någon statistik, man kan enbart läsa om några enskilda dödsfall. Antalet 

LOB har ökat om man kollar tabellbilagan tillhörande Drogutveckling i Sverige 2017, en 

rapport utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Senaste 

statistiken är från 2015, då hela 62 814 antal LOB genomfördes. Det är en klar förbättring 

från 2011 då mängden omhändertagande var 70 073. Men det syns en tydlig ökning från 

år 2002 då antalet omhändertagande låg på 44 327 (CAN rapport 164, 2017). 

Individer med beroende- och missbruksproblematik är en utsatt grupp i samhället. Detta 

då det krävs en stor kunskap om alkohol och drogers effekter från oss yrkesutövare som 

bemöter samt jobbar med denna problematik. Vi har valt att inrikta oss på vad det finns 

för kompetens bland olika yrkesgrupper inom polismyndigheten, då ett omhändertagande 

kan innebära stora risker för personer påverkade av alkohol samt droger. Genom Lag 

(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) i svensk 

författningssamling har en polis enligt 1§ rätt att omhänderta den person man påträffar 

berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel. 

Man använder lagen om den påträffade inte kan ta hand om sig själv på grund av 

berusningsgraden eller utgör en fara för sig själv alternativt någon annan. När ett 

omhändertagande blir aktuellt i enlighet med LOB 1 §, skall den omhändertagna enligt 3 

§ om dennes tillstånd kräver undersökas av en läkare enligt Lag (1984:391). Detta 

omfattar även 6 § då den omhändertagna enligt LOB skall ha regelbunden tillsyn för att 

vid behov om tillståndet försämras föras till sjukhus alternativt att läkare tillkallas genom 

Lag (1998:1751). Vi är intresserade av LOB utefter den vårdlag den grundades att vara 

och varför det inte tycks fungera. Viktigt att tänka på är att alla som blir lite för 

överförfriskade i offentliga miljöer kan bli omhändertagna enligt LOB 1 §. Vi väljer dock 

att fokusera på vad det innebär för de med beroende- samt missbruksproblematik. 

År 2009 var det 62 000 som omhändertogs enligt LOB, av dessa var det endast nio procent 

som fördes till en vårdinrättning (SOU 2011:35). Svårigheten ligger i att bedöma 

vårdbehovet hos en person som blir omhändertagen enligt LOB. Har man inte tillgång till 

en tillnyktringsenhet, fastän man bedömer att en person är så pass påverkad att den 

behöver vårdas på en form av vårdinrättning istället för på arresten så är det en väldigt 

svår situation. Om personer som omhändertas enligt LOB förs till särskilda 

tillnyktringsenheter istället för till arresten så underlättar detta för eftervården och 

behandlingskontakter. Det blir däremot svårt att föra personer till annat än arresten då det 

är stor brist på tillnyktringsenheter i Sverige (SOU 2011:6).  

Har man kompetens nog att veta olika drogers effekter och risker vid avbrutet intag? 

Oavsett vilken yrkesutövare den omhändertagna kommer i kontakt med skall den kunna 

känna sig trygg i att beslut och rutiner alltid utgår från dennes bästa. Enligt Proposition 

1975/76:113 (Prop) skall den omhändertagna regelbundet övervakas av 

bevakningspersonal för att se till att denne fortfarande är vid medvetande samt uppnår ett 

välmående där läkarvård inte är nödvändigt (Prop 1975/76:113).                                     
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2014 kom ett regeringsbeslut där Kammarkollegiet gavs 35 miljoner kronor för att skapa 

en treårig satsning under perioden 2014–2016. Fokus låg i syfte att öka den medicinska 

säkerheten för den omhändertagna enligt LOB, genom att skapa ett lokalt och regionalt 

utvecklingsarbete för att förbättra omvårdnaden för dessa individer. Medlen skall delas 

ut till hälsovård, sjukvård samt social omsorg då man vill minska LOB och istället gå via 

landsting. 

Detta för att få nödvändig vård och omsorg där det finns mer kompetens samt resurser att 

hantera de med ökat vårdbehov (Regeringskansliet, 2014). Uppdraget skall redovisas till 

Socialdepartementet år 2018, för att utvärdera hur samarbetet mellan de olika aktörerna 

gick. Men även om man kan få till en varaktig förändring för att frigöra fler av polisens 

resurser (Regeringskansliet, 2017). 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det idag väldigt många som inte får den vård de 

skulle behöva när de blir omhändertagna enligt LOB. Många tillbringar sitt tillnyktrande 

i arrester, fastän det finns en strävan efter att de skall få en mer vårdande insats 

(Thunholm, 2011). Med mer information kring hur allvarligt ett tillstånd faktiskt kan bli 

under ett tillnyktrande, och med tätare samarbete mellan polisen, arresten, socialtjänsten 

och individens hemkommun anser vi att hjälpen och vården hade kunnat förbättras.  

Vi valde att göra denna studie då vi i våra arbeten inom behandling, regelbundet kommer 

i kontakt med klienter som har blivit omhändertagna enligt LOB. Ur deras perspektiv har 

det inte alls varit en trevlig upplevelse. Anledningen till varför vi tycker att det är viktigt 

ur ett socialpedagogiskt perspektiv är att vi skall sträva mot något positivt. Vi vill kunna 

öka en klients känsla av mening, göra saker begripliga och hanterbara. Att omhändertas 

enligt LOB där behovet för eftervård och behandling är stort, men inget görs är inte 

begripligt. Förståelse för orsak och verkan, kausalitet, är viktigt för att kunna identifiera 

situationer och dess koppling. 

Även därför är det intressant ur ett socialpedagogiskt perspektiv att få en förståelse för 

polisens samt arrestantvakternas jobb med omhändertagna enligt LOB. Om samverkan 

mellan polismyndighet, socialtjänst, kommun samt landsting med olika befogenheter och 

olika kompetenser fungerar ökar chanserna för rätt och bättre vård för beroendepersoner. 

Alternativt för att kunna ställa krav på bättre kvalitet när en omhändertagen skall beredas 

vård. Det är önskvärt att en beroendeperson där ett omhändertagande enligt LOB skett, 

får kontakt med en form av behandling om ingen insats redan finns. Individer med 

beroendeproblematik och missbruk uppmärksammas på olika sätt, bland annat via polis 

eller sjukvård. 

Enligt Cederlund & Berglund (2017) är socialpedagoger mer lämpade att utföra 

behandlingsarbete än dem yrkesutövare som även har ett myndighetsansvar. Det är inte 

bara vården man önskar att förbättra utan integrationen tillbaka till samhället. Att skickas 

in och ut från en LOB-cell kommer inte hjälpa individen från sitt avvikande beteende. 

Utan samarbetet kommer inte förändringsarbetet kunna börja. Här nämns meningsfullhet, 

hur individen ifråga avser att göra en förändring i sin livsstil (Cederlund & Berglund, 

2017). 
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2 BAKGRUND 

Vi kommer i bakgrunden skriva om hur LOB uppstod och hur ett omhändertagande i 

teorin går till. Alkohol och narkotika finns med för att ge en övergripande kunskap om 

hur dessa kan försvåra omhändertagandet. Svårigheter med att hitta forskning har gjort 

att vi har begränsat antal referenser. 

 

2.1 Utvecklingen av LOB  

LOB har inte alltid sett ut som den gör idag, utan den har ändrats under åren. Före 1977 

kunde personer som omhändertogs förvaras i häkte tills personen i fråga hade återhämtat 

sig, sedan blev de återigen frisläppta (Prop. 1975/76:113). Enligt brottsbalken kunde man 

även innan 1977 dömas till böter om man återfanns berusad på allmän plats. 

Fylleristraffutredningen är en utredning som ville utveckla LOB och föra den närmare 

mot en vårdlag, denna utredning tillsattes 1963 (SOU 1968:55). 

Det var även fylleristraffutredningen som år 1968 lade fram förslaget om att förvaringen 

av de omhändertagna skulle gå från placering i arresten till vård på medicinska kliniker 

(SOU 1968:56). Det var under år 1976 som ett förslag om att avkriminalisera fylleriet 

lades fram. Under samma år fastställdes det även att polisen skulle ha fortsatt ansvara för 

förvaringen av de omhändertagna. Lagen trädde sedan kraft den 1 januari 1977 (SOU 

1968:56). Sedan dess har det inte ändrats särskilt mycket i lagen, utan den är sig lik än 

idag. 

 

2.2 Omhändertagande som vårdlag 

LOB infördes år 1976 och innebär, ”den som anträffades överlastad av starka drycker på 

väg eller gata och andra allmänna ställen och som inte kunde vårdas på något annat sätt 

kunde tas hand av polis och därvid sättas i förvar i häkte till dess att den omhändertagne 

åter var vid sina sinnens fulla bruk” (Thunholm, 2011). Till en början var 

omhändertagandet endast till för alkoholberusning men kom efterhand även att tillämpas 

för omhändertagandet av den som var påverkad av andra berusningsmedel än alkohol. 

Denna förordning tillämpades och tolkades på ett relativt fritt sätt. Detta resulterade i att 

polisen gavs friheten att i alla enskilda fall avgöra om ett omhändertagande var motiverat 

eller ej (Thunholm, 2011). 1996 gavs de första riktiga instruktionerna för hur polisen 

skulle agera vid ett omhändertagande av berusade personer. Det hade börjat växa en 

vårdtanke som blivit allt större, detta betonades nu i anvisningarna om hur polisen skall 

agera vid omhändertagandet av berusade personer. Polisen skulle noggrant undersöka de 

som omhändertogs för att sedan avgöra om personen skulle placeras i arrest eller föras 

till vården. Genom dessa anvisningar fick man en tydligare bild av att synen på 

omhändertagandet i första hand skulle ske för den omhändertagandes eget bästa 

(Thunholm, 2011).  

Det finns ett antal riktlinjer för hur ett omhändertagande bör gå till och Thunholm (2011) 

beskriver i sin text hur ett omhändertagande kan se ut. Ett omhändertagande bör ske för 

personens eget bästa och man bör tänka på att ingripandet inte skall väcka onödig 

uppmärksamhet. Så snart det är möjligt och lämpligt skall personen i fråga underrättas 

om anledningen till omhändertagandet. Det är viktigt att tänka på att den som 
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omhändertas av LOB inte blir inskränkt mer än vad som behövs med hänsyn till målet av 

åtgärden. 

Under 1960 ansåg fylleristraffutredningen att de rådande arrestplaceringarna av berusade 

skulle ses över. De ansåg att placeringar av de omhändertagna skulle ändras och de 

omhändertagna skulle hamna på särskilda vårdinrättningar eller tillnyktringsenheter. 

Detta skulle då syfta till att fånga upp alkoholmissbrukare för att befria dem från sitt 

missbruk. Anledningen till att fylleristraffutredningen tog upp detta problemet var att de 

rådande polisarresterna inte var lämpade för omvårdnadsbehov och att poliserna inte hade 

rätt kompetens för att ge den vård de behöver (Thunholm, 2011). Trots utredningar som 

gjorts sedan långt tillbaka så var det år 2009 ca 62 000 omhändertagna med stöd av Lag 

1976:511 (LOB), varav 87 % av dessa spenderade sin tillnyktring i polisarrest 

(Thunholm, 2011).  

 

2.3 Rutiner vid omhändertagande 

I samband med ett omhändertagande och innan den omhändertagne placeras i polisbilen 

sker en kroppsvisitation vilket är av säkerhetsskäl både för personen själv och även 

polisen. Om poliserna hittar alkoholdrycker eller andra berusningsmedel så får de tas ifrån 

personen och även förstöras efter beslut av förman. Nästa steg är att polismannen och 

länskommunikationscentralen kommer överens med förmannen huruvida det blir ett 

omhändertagande eller inte (Thunholm, 2011). 

Visar den omhändertagna ett tillstånd som kan behövas ses över av en läkare så är det 

polismannens ansvar att bedöma detta och sedan föra personen till den vård som behövs. 

I första hand skriver Thunholm (2011) att den omhändertagne skall föras till en 

vårdinrättning eller till socialtjänsten. 

Man kan även köra personen till en anhörig om denne är villig och kapabel till att ta hand 

om personen i fråga. Om vård inte går att tillta är det sista alternativet att föra personen 

till polisarresten. Detta alternativet kan endast komma på tal om det är absolut nödvändigt 

med hänsyn till ordning och säkerhet. Förs personen till en vårdinrättning så hävs 

omhändertagandet i samband med överlämningen, och vården skall sedan fortsätta på 

frivillig basis vilket innebär att personen i fråga kan lämna om denne vill. Om personen 

förs till polisstationen och omhändertagandet inte hävs så skall personen tas i förvar.  

Innan man sätts i polisarrest genomförs ännu en kroppsvisitation där den omhändertagna 

får lämna ifrån sig sina tillhörigheter. Kroppsvisitationens huvudsakliga syfte är bland 

annat att hitta eventuella föremål som går att använda för att skada sig själv. Denna 

kroppsvisitation dokumenteras genom tydliga protokoll och får endast genomföras av en 

person av samma kön. Personen som omhändertas har ingen skyldighet att visa upp 

identitetskort eller liknande. Polismännen har inte heller någon skyldighet att ta reda på 

den omhändertages identitet. Om identiteten däremot är fastställt så har poliserna 

skyldighet att anmäla detta till Transportstyrelsen. Det bör även skickas information till 

socialnämnden och den omhändertages hemkommun.  

 

2.3.1 Problematiken om ett omhändertagande 

Thunholm (2011) skriver även om svårigheterna att bedöma om en person är ”tillräckligt” 

berusad för ett omhändertagande. Han skriver där att de vanliga man kollar på är ifall 
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personen är så berusad att den inte kan ta hand om sig själv. Kan personen inte stå på 

benen eller om denne vinglar/raglar omkring eller inte kan styra sina steg brukar ett 

omhändertagande ske. Påträffas en person sovande på allmän plats brukar omtanken för 

denne individ även leda till ett omhändertagande. För att tydliggöra detta skriver 

Thunholm (2011) att ett omhändertagande kan ske även om personen i fråga inte är 

höggradigt berusad. Kan personen antas utgöra en fara för sig själv eller för andra 

personer oavsett grad av berusning kan ett omhändertagande ske. 

Thunholm (2011) skriver att det uppkommit en hel del diskussioner angående huruvida 

omhändertagandet skulle kopplas till personens förmåga att upprätthålla 

ordningsstörande eller om det enbart skulle vara vikt på vårdbehovet hos personen. För 

fylleristraffutredningen var det sistnämnda en viktig utgångspunkt. Thunholm (2011) 

fortsätter med att ordningsstörande inte skall spela någon roll vid ett omhändertagande 

utan enbart berusningen, men att detta kanske inte alltid fungerar i praktiken. Han skriver 

vidare om att det oftast är ett ordningsstörande som drar till sig polisens uppmärksamhet 

i första hand och att vårdbehovet är svårare att bedöma till skillnad från om det föreligger 

ett ordningsstörande. Han avslutar med att LOB är en vårdlag och att det är det 

omedelbara vårdbehovet som skall bedömas (Thunholm 2011). 

 

2.4 Bedömning av berusningsgraden 

Men då LOB 1 § är en subjektiv bedömning, sker omhändertagande där berusningsgraden 

varierar, men man kan även komma att använda det i andra syften. Polisen kan enligt 

Polislag (1984:387) 13 § (PolisL) tillfälligt kan omhänderta en person om denne utgör en 

omedelbar fara för den allmänna ordningen men även uppträder på ett sätt där den 

allmänna ordningen störs. Uppfyller den påträffade både LOB samt PolisL (1984:387) 

skall LOB tillämpas. LOB är i grund och botten en vårdlag och enligt Prop 1975/76:113 

grundades den för att förbättra förutsättningarna för att få vård och omsorg samt göra 

omhändertagandet mer humant. Trots detta var det endast nio procent av dem 62 000 

omhändertagna enligt LOB år 2009 polisen transporterade till en form av vårdinrättning 

(Statens offentliga utredningar (SOU) 2011:35). 

Skall en LOB enligt 1 § ske och den anträffade inte kan få vård via en sjukvårdsinrättning 

men att vårdbehovet är omedelbart, kan den omhändertagna då förvaras i polisens arrest 

för tvångsåtgärd till tillnyktring men detta skall vara ett sista alternativ. Om den 

omhändertagna vid berusning har behov att genomgå en läkarundersökning finns det fyra 

punkter där man sammanfattar kriterier att utgå från. 

• Om det finns misstankar att den omhändertages tillstånd delvis eller helt kan vara 

på grund av sjukdom trots alkoholförtäring. 

• Om den omhändertagna har skador där man bedömer att läkarvård är nödvändigt 

exempel skallskada. 

• När den omhändertagna är så pass berusad att den närmar sig, eller blir medvetslös 

men även börjar få svåra psykiska sjukdomstillstånd eventuellt hallucinationer 

samt förvirring och då oavsett intagen substans. 

• Sista punkten är när dennes berusning eller förvirring väcker misstankar om att 

det kan finnas inslag eller helt bero på andra substanser än alkoholhaltiga drycker 

(Prop 1975/76:113). 
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2.5 Samverkan 

Vi har tidigare nämnt att personer med beroendeproblematik är en grupp där det bör 

ställas krav på kompetens på de yrkesutövarna involverade kring dessa, oavsett om det 

blir frekventa möten eller mer sporadiskt. Det är mycket att tänka på kring bemötandet 

och interaktion, samt hur vi interagerar kring dessa. Beroendepersoner har inte sällan 

ytterligare problematik utöver just sitt missbruk. Problematik rörande psykisk ohälsa, 

ekonomiska problem, ohållbar eller icke exciterande boendesituation är inte ovanligt 

(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2017). Med detta sagt hoppas vi med att 

belysa var det finns svårigheter i arbetet kring beroendepersoner och att det med stor 

sannolikhet behövs fler än en profession vid en insats. Alltså blir det här viktigare att se 

över LOB enligt den vårdlag man konstruerade den att vara istället för den förvaring den 

tycks ha blivit. 

Att bli omhändertagen enligt LOB är i svensk lag inget brott och man kan därmed förbli 

anonym genom hela processen. Du kan inte bli dömd och det finns ingen rättsprocess 

såvida man inte anträffats berusad i samband med brott, ex. framfört ett fordon. Man har 

därför inga skyldigheter att ge ut några personuppgifter där yrkesutövarna inom 

polismyndigheten kan fastställa ens identitet. Dock kan polisen via en kroppsvisitation 

hitta id-handlingar och på den vägen identifiera den omhändertagne. Med hänvisningar 

till Föreskrifter och anvisningar för polisväsendet (FAP) och Rikspolisstyrelsens 

författningssamling (RPSFS) väljer jag att citera Statens offentliga utredningar; 

 

polismyndigheten bör underrätta socialnämnden i den omhändertages 

hemort genom att skicka en avskrift av protokollet till socialnämnden senast 

påföljande vardag (RPSFS 2000:57 och FAP 023–1) - (SOU 2011:35). 

 

2.6 Risker för beroendepersoner vid ett omhändertagande 

Då det inte finns den vård det behövs på de olika arresterna medför detta olika risker för 

de omhändertagna. Vi kommer under denna rubriken presentera olika rusmedel och hur 

en individ kan påverkas av dem. 

 

2.6.1 Alkohol och narkotika 

När det kommer till olika rusmedel har alla olika egenskaper, men en och samma substans 

kan inverka olika på olika individer då effekten av substansen styrs av mängd, individens 

personlighet samt miljö (Drug, set and setting). Effekten av substansen förstärker aktuell 

sinnesstämning och mående, ett exempel är alkohol där man upplever olika effekter hos 

olika individer då den styrande personligheten förstärks (Johnson, Richert, Svensson, 

2017). 

Att använda och bruka alkohol eller narkotika är något individer gör utav olika 

anledningar. Det kan vara allt från att det gäller självmedicinering till att stärka sin egen 

identitet. Det finns olika effekter och skadeverkningar för olika typer av substanser, men 

även gemensamma (Johnson m.fl. 2017).  
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Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige, men även i många andra länder. Den har olika 

effekter och kan ha en dämpande effekt på vissa men kan för andra verka stimulerande. 

Vid stora doser verkar den dämpande och kan därför leda till medvetslöshet vid mycket 

höga doser. Akut alkoholförgiftning är tyvärr vanligt. En del använder den för dess 

ångestdämpande egenskaper, andra för att öka självförtroendet vid sociala 

sammankomster. Alkohol är den substans där abstinens kan ge allvarliga hjärnskador och 

omedelbart måste behandlas (Johnson m.fl. 2017). 

Opioider är en av samlings grupperna av narkotika, dessa substanser verkar dämpande 

likt alkohol. Heroin och morfin är två substanser inom opioider. Inom sjukvården är 

opioider vanligt, och används främst när en patient har kraftiga eller akuta smärtor. 

Besvärligt är att det har en hög beroendepotential och heroin är bland annat den drog som 

klassas vara den dödligaste bredvid andra opioider. Heroin och opioider dämpar bland 

annat andningen vilket gör att det vid för höga doser kan ske en intoxikation (förgiftning). 

Man klassar detta som en överdos och i detta stadiet upphör andningen. I värsta fall leder 

syrebristen till att man går bort. Dock skall vi förtydliga att de flesta dödliga överdoser 

avser när man blandar opioider med andra dämpande substanser (Johnson m.fl. 2017). 

Andra lugnande och dämpande substanser som ingår i samlingsgruppen bensodiazepiner. 

De inverkar också på andningen samt puls. De används som ångestdämpande, men har 

även muskelavslappnande och sövande effekt, vilket hjälper till med insomning. Vid höga 

doser går bensodiazepiner att överdosera, men är även den substans där abstinens kan ge 

livshotande tillstånd som kräver akutsjukvård. 

Centralstimulantia har som det låter bland annat uppiggande och stämningshöjande 

effekter, men ökar även uppmärksamheten. Dessvärre har de negativa effekter där en del 

blir aggressiva och upplever starka känslor. I det långa loppet har brukandet av substanser 

inom denna samlingsgrupp negativa konsekvenser där förhöjd depression och självmord 

finns med bland annat. Dessutom påverkas inte bara psykiska faktorer utan även 

somatiska och fysiska (Johnson m.fl. 2017). 

Det finns betydligt fler, men väljer att bara ta upp några då listan kan göras lång.  

 

2.6.2 Abstinens 

Abstinens är de fysiska samt psykiska symtom en beroendeperson upplever när ett 

långvarigt intag av en substans hastigt stoppas eller minskas. Symtomen beroende på val 

av substans och är oftast inte medicinskt farlig men upplevs påfrestande och ibland 

oerhört smärtsam beroende på grad av tolerans beroendepersonen utvecklat. Dem droger 

där abstinensen kan leda till allvarliga tillstånd är de individer som brukat alkohol samt 

bensodiazepiner. 

Vanliga symtom som hjärtklappning, svettningar, illamående och skakningar kan 

förekomma, det kan även förekomma epileptiska anfall och hallucinationer. Vid 

långvarigt missbruk av bensodiazepiner krävs i regel en långsam och successiv 

nedtrappning, vilket kan bli en långdragen nedtrappning på flera månader. Avbryter man 

intaget väldigt snabbt kan det leda till allvarliga konsekvenser bland annat dödsfall 

(Johnson m.fl. 2017). 
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Både alkohol och bensodiazepiner kan ge livshotande delirium tillstånd där sjukhusvård 

krävs. Den kombinationen kan även ge en dödlig utgång om de kombineras då båda har 

en dämpande effekt där andningen påverkas. Även om det kombineras med opioider kan 

det bli en dödlig utgång (Johnson m.fl. 2017). Centralstimulantia kan i höga doser leda 

till hjärtattack eller stroke, då substansen ökar puls och blodtryck. Vissa 

centralstimulerande har hög beroendepotential, och vid intensivt bruk kan psykoser 

uppstå. Det kan gå till den grad att sjukhusvård blir aktuellt (Johnson m.fl. 2017).  

 

Detta är några av anledningarna till varför det är viktigt att berusade personer som hamnar 

i arresten får bli undersökta av en läkare och att det sedan är regelbunden tillsyn på 

personen i fråga. 

 

3 Tidigare forskning 

Vi kommer under detta avsnittet redovisa tidigare forskning. Dessvärre finns det inte 

mycket tidigare forskning om just vårt ämne. Varken svensk, skandinavisk eller 

internationell. Dock finns det flertalet studier om dödsfall vid ett omhändertagande utfört 

av poliser. 

 

3.1 Handlingsfrihet 

Kristin Buvik har gjort en studie om polisens arbete i Oslo, Norge. Studien har gjorts 

genom att följa med och patrullera med poliserna nattetid, och det har även gjorts 

intervjuer. Buvik (2016) beskriver i sin studie att poliserna ofta ignorerade mindre 

problem ute på gatorna och fokuserade på de problemen där de faktiskt kunde göra 

skillnad. När poliserna såg en person som de ansåg var för berusade för att kunna ta hand 

om sig själv gjorde de alltid en bedömning. Antingen kan poliserna välja att arrestera 

personen om det är så att den betett sig illa, eller så kan de ta in personen för att nyktra 

till. De kan också välja att köra hem personen i vissa fall (Buvik, 2016). En stor del av 

polisens arbete under natten är att bemöta och hantera onyktra människor. Poliserna tar 

sig an situationer där de självständigt beslutar om hur de skall gå tillväga när de bemöter 

en person och vilka konsekvenserna kommer bli (Buvik, 2016). 

 

Buvik (2016) tar upp olika variabler som påverkar hur utfallet kan bli för en 

lagöverträdare. Det finns variabler inom rättssystemet och dessa kan beskrivas som 

egenskaper inom rättssystemet som påverkar en tjänstemans användning av den 

handlingsfrihet de faktiskt har. Dessa variabler inom rättssystemet inkluderar rättens 

kapacitet att hantera lagöverträdare, polisens uppfattning av lagen, samhällets 

förväntningar och kulturen på avdelningen. Andra variabler som också påverkar hur 

polisen agerar är olika attribut för lagöverträdaren som då påverkar polisens åtgärder 

(Buvik, 2016). Exempel på dessa attribut är lagöverträdarens ålder, etniska härkomst, 

socioekonomiska status och deras uppträdande gentemot polisen och även övriga 

personer som kan finnas runt om (Buvik, 2016). 

Alla dessa variabler påverkar användningen av polisernas handlingsfrihet, men på olika 

sätt. Buvik (2016) skriver även att man kan anta att attribut från varje polis kommer att 
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påverka deras handlingsfrihet och att de val en polis gör påverkas av attityder, 

erfarenheter, kulturella och individuella normer. Polisen använder sina egna värderingar 

och polisstil för att fatta beslut om vilka beteenden som är acceptabla och vem de skall 

arrestera (Buvik, 2016).  

Poliserna som deltog i studien ansåg att deras handlingsfrihet var som ett moraliskt 

dilemma där man kunde tolka lagen väldigt olika från polis till polis. De tyckte själva att 

deras egna omdömen var de riktiga och de var baserade på erfarenhet (Buvik, 2016). 

Slutsatsen i studien var att besluten som fattas ute på gatan av poliserna är påverkade av 

polisens egna moraliska bedömning och individuella val. Deras val påverkas sedan av 

deras attityder, erfarenheter och individuella normer (Buvik, 2016).  

 

3.2 Oförklarliga dödsfall 

Mary Paquette (2003) skriver i sin artikel om hur individer dör vid fasthållning av polisen, 

oftast i samband med att dem tas i förvar. Trots att det tycks vara, en för dem, okänd 

faktor till varför det sker kan man se att antalet dödsfall är högre vid fasthållningar. Då är 

det inte bara fasthållningar vid omhändertagande utan även fasthållningar inom vården 

med. 

Beteendet hos dem individer där man ansåg att dödsfallet var oförklarligt valde man att 

benämna det för excited delirium. Detta kännetecknas av att individen i fråga uppvisar 

tecken på agitation, paranoia och aggressioner. Men även att dem blir oerhört starka och 

inte tycks påverkas av smärta (Paquette, 2003). 

Paquette (2003) lyfter fram att syndromet excited delirium först myntades av forskare 

inom medicinen. Att de använde begreppet för att förklara och beskriva effekterna av ett 

kontinuerligt missbruk av narkotika, främst kokain och amfetamin. Det framkommer i 

studien att poliserna har svårt att bemöta beteendet hos dem individer som uppvisar 

excited delirium. Dock finns det de som motsätter sig att alla dessa dödsfall skulle bero 

på narkotikamissbruk eller detta syndrom (Paquette, 2003). 

Vissa vill belysa problematiken kring polisen, att dem använder olämpliga fasthållningar 

och brukar mer kraft och ibland våld än vad situationen kräver. Ett exempel på olämplig 

fasthållning är hog tie. Hog tie är när individen polisen har omhändertagit är svårhanterlig 

och uppvisar fara för sig själv och andra (Paquette, 2003). 

Man väljer då att lägga individen på mage, lägger handfängsel samt fotfängsel för att 

sedan i sin tur, stramt koppla ihop armar och ben bakom ryggen på denne. Att fängsla en 

individ på detta sätt gör att ryggen måste böja sig på ett onaturligt sätt och det blir ett 

obehagligt tryck över lungor och inre organ. Trycket i sin tur kan leda till 

andningsuppehåll och här uppstår samma tecken som excited delirium. Problematiken 

blir dock att polisen använder mer kraft och våld att hålla ihop personen, för att de tror 

att denna är våldsam vilket leder till att individen använder mer kraft av ren instinkt för 

att denne inte får luft. Vid alla nedläggningar där tryck över lungor sker, skall man ha koll 

på att individen hela tiden har god syretillförsel (Paquette, 2003). 

Paquette (2003) skriver att forskare inom det medicinska samt polisen dock inte vill 

kännas vid detta, utan håller fast vid att det är individernas långvariga missbruk av kokain 

och/eller amfetamin. Att detta kan trigga det dödliga syndrom, då den typen av missbruk 
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kan leda till hjärtsjukdomar i form av ökad hjärtfrekvens. Även de individer där intag av 

antipsykotiska mediciner kan få detta syndrom. Det finns dokumenterat från psykiatriker 

på 1960-talet att de patienter som tog en stor dos av antipsykotiska plötsligt uppvisade 

maniskt och aggressivt beteende. Dem avled i senare skede, vanligtvis efter att ha blivit 

fasthållna. 

 

3.3 Dödsfall i arresten 

Giles Lindon och Stephen Roe (2017) har gjort en studie där de sammanfattat statistik på 

dödsfall i polisarresten i England och Wales. Lindon & Roe (2017) hänvisar till flera 

studier som påstår att dödsfall i arresten inte beror på en enskild faktor utan att det ofta 

beror på flera kombinerade orsaker. Oftast kanske det är en primär orsak som leder till en 

annan orsak och som sedan leder till döden. Mellan år 2004–2005 och 2014–2015 var det 

51 % av alla dödsfall i arresten i England och Wales som kategoriserades som naturliga 

orsaker. I denna kategorin räknas alla dödsfall som beror på att något av kroppens organ 

slutar fungera. 

54 % av dessa dödsfallen hade ingen kombinerad orsak till dödsfallet, men däremot 37 % 

av dödsfallen i kategorin ”naturliga dödsfall” hade även alkohol och/eller drogrelaterad 

orsak. Här kan man tydligt se att en orsak nämligen alkoholen och/ eller drogen leder till 

en annan orsak, i dessa fall att något organ slutar fungerar som sedan leder till döden. 

Alkoholen och/eller drogen räknas här som en sekundär orsak och inte en primär, det är 

därför dödsfallen kategoriseras i ”naturliga dödsfall” (Lindon & Roe 2017. 

Totalt sätt så var alkohol och/eller droger inblandat i hälften av alla dödsfall i arresten 

som en primär orsak. Akut alkoholförgiftning var det en fjärdedel som dog av i 

polisarresterna i England och Wales. Andra orsaker till dödsfall som berodde på alkohol 

och/eller droger var alkoholabstinens och alkoholketoacidos (vilket är ett livsfarligt 

tillstånd man kan hamna i om man har diabetes och har druckit för mycket alkohol). Enligt 

Lindon & Roe (2017) så har en organisation kollat närmre på dödsfallen i arresten som 

associeras med alkohol och/eller droger, och då kommit fram till att det är upp till 82 % 

av dödsfallen där alkohol och/eller droger är relaterade till (Lindon & Roe 2017). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda Lipskys (2010) teori streetlevel bureaucracy, översatt till svenska, 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme som grund för vår studie. Gräsrotsbyråkrater är 

de yrkesutövare som arbetar i direkt kontakt med medborgarna och är som en mellanhand 

mellan dem och organisationernas beslutsfattare. 

 

4.1 Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkrater är en del av en offentlig myndighet eller statlig institution, 

tjänstemännen som arbetar där har en direktkontakt med allmänheten (Lipsky 2010). 

Personerna som kallas för gräsrotsbyråkrater utför och verkställer de åtgärder som krävs 

genom våra lagar och politik inom områden som sträcker sig från säkerhet, till utbildning 
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och sociala tjänster. Några exempel på de arbetare som kallas för gräsrotsbyråkrater är 

poliser, gränsvakter och socialarbetare (Lipsky 2010). 

Gräsrotsbyråkrater fungerar som en kontakt mellan regeringens beslutsfattare och 

medborgarna. De olika beslutsfattarna sätter ramar som gräsrotsbyråkraterna skall 

förhålla sig till. Inom dessa ramar har de relativt stort handlingsutrymme, det som kan 

påverka deras handlingsutrymme är olika styrdokument, rutiner och lagar, men även 

tolkningen av lagen kan skilja sig mellan en arbetare till en annan. Varje enskild individ 

ansvarar för att hantera sitt handlingsutrymme på bästa sätt, och fatta lämpliga beslut för 

klienterna och deras behov (Lipsky 2010). 

Detta kan låta enkelt, men Lipsky (2010) skriver att den största svårigheten med detta 

handlingsutrymme är att gräsrotsbyråkraterna skall tillmötesgå både förväntningarna från 

arbetet och även allmänheten/klientens förväntningar och behov så att båda parterna 

upplever vinning. Det är i denna svårighet som gräsrotsbyråkraterna hela tiden måste 

försöka se till att alla känner sig nöjda. Allmänheten har vissa förväntningar på att de vill 

känna sig omhändertagna på ett bra sätt där varje individ syns. 

Medan beslutsfattarna har förväntningar om hur arbetet ska gå till, hur lång tid det ska ta, 

vad som ska göras eller inte göras osv. En stor del av arbetet handlar alltså om att hitta en 

bra balansgång, och göra att alla känner sig nöjda. Enligt Lipsky (2010) är utövandet av 

handlingsutrymmet avgörande för hur tjänstemännen dagligen interagerar med 

allmänheten. 

 

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med studien är att belysa hur yrkesutövare inom polisen beskriver sitt arbete med 

omhändertagna personer enligt LOB och sin roll samt de möjligheter och hinder de ser i 

sitt arbete. Studien vänder sig till ingripandeverksamhetens poliser och arrestantvakter 

för att få en inblick på hur en LOB kan hjälpa individer där behov av andra insatser 

finns.  

Frågeställningar 

1. Hur beskrivs processen vid ett omhändertagande av yrkesutövare inom polisen 

och den roll de har i denna?  

2. Vad har de olika yrkesgrupperna för utbildning samt kompetens om alkohol- och 

narkotikaproblem för att upptäcka en abstinens? 

3. Vad har de olika yrkesgrupperna för uppfattning om omhändertagandet av en 

beroendeperson?  

 

6 Metod 

Vi kommer här beskriva om hur vi valt att gå tillväga för att genomföra studien. Vi 

kommer även beskriva metodologiska utgångspunkter. 

6.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi har valt kvalitativ forskningsansats samt hermeneutiken vilket är tolkningsläran. Detta 

då vi vill belysa valda yrkesgruppers kunskap och tankar. Hermeneutiken och den 
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kvalitativa forskningsansatsen tillåter detta bäst då det är en väldigt flexibel metod för 

både skribenter att använda och ger respondenter chans att lämna detaljerade och fylliga 

svar.  

 

6.1.1 Kvalitativ forskningsansats  

Vi valde att tillämpa en kvalitativ forskningsansats till vår studie. Vi ville ta del av 

yrkesutövarnas egna kunskaper och uppfattningar från olika yrkesgrupper inom 

polismyndigheten, när det kommer till att omhänderta en person enligt omhändertagande 

av berusade personer m.m. (LOB), Lag (1976:511). 

Då LOB är en subjektiv bedömning, var vi intresserade av yrkesutövarnas 

tolkningsperspektiv (interpretativism) vilket innebär att vi har försökt få förståelse och ta 

del av den subjektiva innebörden av de val yrkesutövarna gör i ett omhändertagande. Med 

ett induktivt synsätt har vi genom semistrukturerade intervjuguider fått en fördjupad 

kunskap samt ökad förståelse för hur de olika yrkesutövarna fattar sina beslut då vi 

lämnade stora möjligheter för våra respondenter att själva kunna uttrycka sig öppet och 

brett utifrån våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

Då man som intervjuare ger sin respondent möjlighet att själva kunna uttrycka sig anses 

en kvalitativ forskningsansats vara ostrukturerad men även flexibel. Strävan efter 

fördjupning gjorde att vi kan fick en mer övergripande förståelse för hur det fungerar i 

praktiken jämfört med teorin. Via en kvalitativ forskningsansats vill man se saker i sin 

kontext, se det ur respondentens perspektiv och synsätt. Man väljer att studera individer 

ur det sociala där det lämnas utrymme för intervjuaren att tolka då det inte finns en absolut 

sanning utan att man får värdera det ur sitt sammanhang (Bryman, 2011). 

 

6.1.2 Hermeneutik - tolkningsläran  

 

Vi valde att grunda vår studie i den humanistiska tolkningsmetoden, hermeneutiken. 

Metoden valdes utefter vårt förhållande till studiens syfte. Hermeneutiken söker efter att 

förstå eller få en djupare förståelse för individen. Syftet med vår studie är belysa hur 

yrkesutövare inom polisen själva uppfattar sitt arbete med omhändertagna enligt LOB. 

Även när det handlar om avvikande och irrationella beteenden krävs det att man har 

empati och en vilja att förstå. Det hermeneutiska synsättet är en tolkningslära där man har 

hjälp i att kunna inta en annan individs perspektiv och sätta sig in i dennes situation. 

Genom att kunna se in i oss själva, introspektion, kan vi därefter förstå andra individers 

känslor och dennes upplevelser vilket sker via inkännande. Då en tolkning sker inom vissa 

förutsättningar, är den därför svår att ompröva för att uppnå liknande resultat för en annan 

och anses därför inte vara helt tillförlitlig (Thurén, 2007). 

 

Enligt Bryman (2011) är vikten av hermeneutik när man via en analys sätter saker i sin 

kontext oavsett karaktär för att få förståelse för dess mening samt för upphovsmannen. I 

hermeneutiken har interprevtismen varit inflytelserik då båda lämnar en viss grad av 

tolkningsföreträde men att det skall ske med sensibilisering ur den kontext man 

analyserar. Genom att få en förståelse och/eller kunskap om den mening man finner 

bakom vissa handlingar människor gör utan att ta hänsyn av yttre påverkan då det är den 

sociala handlingen man finner av intresse. 
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Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken är det som kallas för den 

hermeneutiska cirkeln vilken pekar på sambanden mellan det vi skall tolka, förförståelsen 

och det sammanhang som det måste tolkas i. Eftersom tolkningar alltid motiveras genom 

hänvisning till andra tolkningar finns det ingen väg ut ur denna cirkel. Vi kan alltså i våra 

tolkningar inte ”gå bakom” den hermeneutiska cirkeln (Bryman, 2011).  

 

6.2 Planering och genomförande 

Vi kommer under detta avsnitt gå igenom hur vi valde att planera och genomföra studien. 

Här presenteras förberedelse, urval, databearbetning och tematisk analys. Vi har valt att 

genomföra vår studie anpassad till vår kvalitativa forskningsansats.  

 

6.2.1 Förberedelser 

Vi började snabbt att utforma syfte och frågeställningar utifrån valt ämne. I början 

upplevde vi att det var svårt att formulera konkreta frågeställningar och syfte för att bäst 

fånga upp det vi ville undersöka. Vi har därför flera gånger under studiens gång testat 

flertalet formuleringar både föregående projektplan och aktuell studie. 

Då vi hade ungefär tio veckor på oss att genomföra studien ville vi snabbt försöka komma 

i kontakt med respondenter. Detta för att vi var förberedda på en del svårigheter och 

motstånd med tanke på aktuellt ämne. 

Vi gjorde vårt urval av respondenter via det ämne våran studie har och vi valde därför att 

vända oss till arrestantvakter samt polisens utrycknings/ordningsenhet 

(Ingripandeverksamhet, IGV) för att få en tydligare bild över hur det i praktiken fungerar 

i arbetet med individer omhändertagna för berusning. 

När vi kontaktade blivande respondenter presenterade vi vår studie samt syftet med den. 

Vi valde att vara tydliga med det forskningsetiska förhållningssätt vi har och vad 

vetenskapsrådet har för huvudkrav. Varför vi valde att göra det var för att belysa den 

säkerhet som finns men även att de skall känna sig trygga från start. Vi valde att utforma 

ett missiv där övergripande information fanns med. Där återfinns bland annat dem 

forskningsetiska principerna.  

Det forskningsetiska förhållningssättet återfinns nedan i metodavsnittet och vårt missiv 

finns bifogad som Bilaga. 

 

6.2.2 Urval 

Vi ville att vårt urval skulle baseras på sex olika yrkesutövare inom polismyndigheten. 

Vi ville därför intervjua tre IGV poliser då vi är intresserade av hur en polismans 

bedömning går till vid ett omhändertagande enligt LOB. 

Även hur bedömningen görs om man skjutsar den omhändertagna till en vårdinrättning 

eller till arresten, samt hur deras uppfattning är kring arbetet med beroendepersoner. 

Rutiner och arbetet inom arresten är aktuellt för vår studie och därför väljer vi att även 
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intervjua tre arrestantvakter. Fokus på rutiner kring personer med beroende samt missbruk 

och svårigheterna man kan möta vid ett sådant intag. 

Att hantera personer omhändertagna enligt LOB ställer krav på de inblandade 

yrkesverksamma. Respondenterna var valda på ett sätt där vi hoppades på att få en 

övergripande blick om befintlig kunskap samtidigt få en fördjupning om hur de tänkte 

kring omhändertagandet av beroendepersoner. Vi hoppades på att kunna få respondenter 

från en mindre region samt större för att kunna få ta del av fler perspektiv om hur 

bedömningarna görs och om det beror på förutsättningar. 

Vi lyckades till slut få intervjuer med tre poliser och två arrestantvakter från en större 

region samt en polis och en arrestantvakt från en mindre region. Totalt gjordes sju 

intervjuer med sju respondenter. Respondenterna introduceras för de etiska 

forskningskraven vi är skyldiga att förhålla oss till under studiens gång. Introduceringen 

genomförs via ett missiv där även studien presenteras. 

 

6.2.3 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att införskaffa ny kunskap utifrån 

våra forskningsfrågor. Inför detta skapade vi två snarlika intervjuguider då vi skulle 

intervjua två olika yrkesgrupper. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då vi 

ville få en fördjupad förståelse. Utförandet av frågorna till intervjuguiden behövde ge 

respondenten möjlighet att kunna ge innehållsrika svar då vårt intresse ligger hos vår 

respondent och dess perspektiv. Under intervjun använde vi oss utav en ljudbandspelare 

för att kunna koncentrera oss på vår respondent och vara delaktiga samt närvarande 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi hade en önskan om att genomföra samtliga intervjuer i personligt möte. Dock 

upptäckte vi under studiens gång att det inte var möjligt med hänsyn till våra 

respondenters tidsscheman när dessa var i tjänst. Enligt önskemål höll vi tre 

telefonintervjuer och fyra personliga möten. 

Studien gick ut på att vi skribenter skulle få förståelse om ämnet ur respondenternas 

perspektiv. Detta var lättast att genomföra med den intervjumetod man kan jämföra med 

ett vardagligt samtal för att få en konversation där båda parter kan delta (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) benämner den semistrukturerad 

intervjun för halvstrukturerad forskningsintervju i sin litteratur, men vi väljer att bara 

använda begreppet semistrukturerad som samlingsnamn för att studien skall vara lättare 

att läsa och följa med i. 

Intervjufrågorna försökte vi utforma enkla och koncisa men även inledande för att öppna 

upp en möjlighet att respondenten att ge spontana svar fyllda med information och 

beskrivningar. Viktigt att komma ihåg är att vi skribenter kan utnyttja oss av olika typer 

av intervjufrågor i hur vi väljer att ställa och bemöta våra respondenter under intervjuns 

gång, men att dessa bör vara anpassade efter vår studies ämne. Dock bör man blanda 

dessa olika typer av frågor för att få en sådan detaljrik och fyllig beskrivning istället för 

att ställa frågor där man leder till ett och samma svar eller utlåtande, för att man själv vill 

ha ett visst resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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6.2.4 Databearbetning och analys 

Datainsamlingen vi gjorde via de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna 

transkriberade vi efter intervjuerna. Detta betyder att ljudinspelningarna vi tog i samband 

med intervjuerna kodades till text. För att detta skulle kunna ske lyssnade vi av 

inspelningarna och ordagrant transformerade ljudupptagningen till text. Anledningen till 

att vi transkriberade var att det blev lättare för oss att gå tillbaka och hitta i intervjuerna. 

Men även för att man skulle kunna jämföra de eventuella skillnaderna man kan granska 

mellan de vetenskapliga artiklarna i bakgrunden, samt resultatet när man tolkar den 

information man fått in. Svårigheter fanns i form av att man inte kunde återge den 

interaktionen man upplevde eller som fanns under intervjun i skrift, men inte heller några 

andra av de fysiska reaktioner intervjun skapade (Kvale & Brinkmann, 2009).    

Att transkribera var tidskrävande och därför hade vi önskat att kunna genomföra 

intervjuerna tidigare än det blev av, för att då lämna mer utrymme till transkribering samt 

analys. Under processen tänkte vi mycket på att koda den information i intervjun där det 

är möjligt att respondenten kunde identifieras eller komma till skada. Att transkribera från 

en ljudupptagning till text gjorde det svårt att avgöra om intervjun kunde erhålla 

reliabilitet, validitet samt etik då det var upp till oss skribenter att tolka. Det handlar även 

om vad vi får fram, alltså det vi kan höra och urskilja på ljudinspelningen. Den etiska 

biten handlar om att vi skribenter kan på ett oönskat sätt hamna i diskussion med våra 

respondenter då den skriftliga diskursen kan verka osammanhängande och tagen ur sin 

kontext (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Man kommer under analys samt tolkning kunna göra fler antaganden än bara en. Detta då 

tolkningar ligger i granskarens öga. Viktigt är dock att sätta det i sin kontext för att få ett 

förtroget resultat om vad tolkningen handlar om (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). För att kunna göra en analys av god kvalitet, krävs det att intervjun utförs på ett 

sätt där den håller hög kvalitet. Det var därför vi intervjuare valde att göra ytterligare en 

intervju då en av intervjuerna höll en lägre kvalitet. 

 

När transkriberingen är utförd läste vi igenom våra utskrifter noggrant. Då vi valde att 

genomföra transkriberingen ordagrant, sorterar vi under analysen bort alla utfyllnadsord. 

Under tiden vi läser igenom våra utskrifter för vi anteckningar över det, för att 

systematiskt hitta datamaterial relevant till valt syfte och forskningsfrågor. Under 

analysen undersöker vi om det finns gemensamma teman från våra respondenter. För oss 

är det intressant om det finns teman som repeteras under intervjuns gång. Under dessa 

teman kan vi sedan urskilja uttalade likheter samt skillnader från våra respondenter 

(Bryman, 2011). 

 

Denna typ av analys är en flexibel metod att förhålla sig till samtidigt som vi hade lätt att 

hitta relevanta teman förhållande till studiens fokus. Varje tema försöker vi i slutet 

definiera för att kunna skapa inbjudande titlar. Vi avslutar vår analys genom att hitta 

relevanta citat för att stärka upp dem teman som framträtt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

6.2.5 Forskningsetiska problem 

De eventuella problem vi har stött på är att det var svårt att få respondenter att medverka 

i vår studie, vilket kan bero på att det eventuellt kan tolkas som intrång eller 

nedvärderande. En annan svårighet var att besättningen inom IGV poliserna minskar och 

att det var svårt för vissa av dem att hitta tid. Även att vi skulle vara beredda på att behöva 



  
 

17 

avbryta ifall en utryckning sker under de intervjuer som gjordes när dessa var i tjänst. 

Inom detta område och även andra områden kan det vara känsligt att uttrycka vad man 

verkligen tänker och känner. Vilket gjorde att vi ville vara tydliga med att vår studie 

förhoppningsvis kan bidra till att fler uppmärksammar den problematik som finns när det 

kommer till omhändertagande av berusade samt påverkade personer och att det är 

resurskrävande. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Då vår studie innehåller material både från andra upphovsmän samt respondenter från 

polismyndigheten behövde vi inta ett forskningsetiskt förhållningssätt. Vi använde oss av 

vetenskapliga artiklar samt material från andra utförare. I och med detta var det viktigt 

med hänsyn och respekt, även att referera på ett korrekt sätt för att undvika att plagiat 

uppstår. Vi ville heller inte ge intrycket av att det är vår egen text vilket återfinns inom 

den inomvetenskapliga forskningsetiken (Forsman, 1997; Bryman, 2011). 

 

7.1 Forskningsetiskt förhållningssätt 

Ett forskningsetiskt förhållningssätt var även för att respondenten skulle känna sig trygg 

under sitt deltagande i studien då denne har rättigheter vilket tas upp inom den 

utomvetenskapliga forskningsetiken. 

Vi kommer därför under studien följa vetenskapsrådet fyra grundläggande huvudkrav 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra är övergripande etikregler för att skydda dem individer som valt att medverka. 

Vid kontakt med berörda respondenter via telefoni samt mejl valde vi att presentera oss 

och ge övergripande information om det ärendet vi hade. Genom informationskravet 

berättade vi om vår studie och informerade om dess syfte samt vad vi kommer att använda 

den till (Forsman, 1997). Vi valde att berätta de olika stegen studien krävde och hur vi 

skulle genomföra olika moment. Respondenterna fick information om att ljudinspelning 

skulle ske vid intervjun och hur lång tid det beräknades att ta. Vi berättade vad ett 

deltagande innebar, att det är helt frivilligt och att man kan välja att avbryta sin medverkan 

när man ville. Innan vi avslutade den första kontakten med information gav vi tillfälle för 

frågor. Vi skickade sedan ut ett missiv (Se bilaga 1) till vardera respondent där de fick 

skriftlig information men även kontaktuppgifter till oss intervjuare för att de lätt skulle 

kunna komma i kontakt med oss. 

I missiven återfick respondenterna inte bara den informationen vi gett ut utan de fick även 

ta del av vetenskapsrådets fyra grundläggande huvudkrav. Genom att ge skriftlig 

information om dessa och hur vi under studiens gång skulle förhålla oss till etiska krav 

önskade vi att öka respondenternas trygghet i att medverka. 

Via samtyckeskravet behövde respondenten intyga att denne ville medverka, därför kunde 

både ett muntligt samt skriftligt samtycke vara bra för både respondent samt intervjuare. 

När vi bad om samtycke berättade vi även att man som respondent styr helt över sin 

medverkan. Vi var tydliga med att förmedla att man har rätt att avbryta sin medverkan 

när man vill men även välja vad man vill svara på eller inte under intervjun. Vi valde att 
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framhäva de positiva aspekter för den studie vi gör om man väljer att fullfölja sin 

medverkan för att resultatet skall vara mer framträdande. Innan vi startade samtliga 

intervjuer var vi noga med att få ett muntligt samtycke samt att respondenterna fick en 

genomgång av studiens syfte samt information igen. 

Det ansvar vi hade för våra respondenter var att hindra obehöriga från att få tag på våra 

kontaktuppgifter till våra respondenter och att dem inte skall gå att identifiera eller koppla 

till visst material senare i kommande resultatdel. Konfidentialitetskravet är ett skydd för 

de medverkande vilket innebär att vi inte kommer lämna ut information till någon med 

undantag från vår handledare ifall en kontroll är begärd. Vi valde därför att lagra 

informationen oåtkomlig för obehöriga samt att använda pseudonymer i våra 

transkriberingar. 

Vi använde oss även av låsta filer där vi förvarade intervjuerna på, samt undvek att lagra 

information där andra kunde komma åt den. När transkriberingen var genomförd 

raderades ljudfilerna där namn, orter eller annan känslig information framkom. Senare 

när studien är klar kommer alla transkriberingar även att raderas då vi inte längre behöver 

dem. Vi berättade att man som respondent har rätt att ta del av examensarbetet när det är 

färdigställt och att kontaktuppgifter kommer förvaras tills dess. 

Enligt etikregler får vi bara använda dem uppgifter vi fick in via våra respondenter i denna 

studie för forskningssyfte, vilket gör att nyttjandekravet bidrar till att vi inte får 

återanvända eller sprida det vi har fått in (Forsman, 1997; Bryman, 2011).  

 

7.1.1 Kvalitet 

Då vi valde att utföra en kvalitativ forskningsansats har vi som ansvar för att vår studie 

är tillförlitlig. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ forskningsansats mäts i 

tillförlitlighet och äkthet. Vi har under studiens gång förhållit oss till trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera, som är centrala 

begrepp under tillförlitligheten. 

Under vår studie har vi varit noga med att berätta för våra respondenter att dem har rätt 

att få ta del av resultatet under studiens gång. Att låta respondenter få ta del av resultat 

ökar studiens trovärdighet. Vi utförde vår studie i enlighet med dem etiska riktlinjer som 

finns och valt att framhäva respondenters verklighet utan att ta det ur sin kontext (Bryman, 

2011). Under studien har vi eftersträvat att gemensamt med respondenter ta fram fyllig 

empiri. Tanken med detta är för att kunna ge en sådan rättvis bild av respondentens 

verklighet i förhållande till studiens syfte. Vi valde att regelbundet återkoppla till syfte 

och frågeställningar för att enbart ta med det vi ansåg va relevant (Bryman, 2011). 

 

8 Resultat 

Vi har intervjuat sju respondenter yrkesverksamma inom olika regioner runtom i Sverige. 

De sju respondenterna består av tre arrestantvakter samt fyra poliser. Vi kommer benämna 

de olika respondenterna som arrestantvakt 1, 2, 3 och polis 1, 2, 3, 4.  
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8.1 Rutiner och skyldigheter 

Polisen gör en bedömning om denne anser att en person är så pass berusad att han eller 

hon utgör en fara för sig själv eller sin omgivning. Det kan se väldigt olika ut hur ett 

omhändertagande kan gå till. 

Antingen är det polisen själva som gör ett omhändertagande hänvisat till LOB, men det 

kan även vara ordningsvakter som gör ett omhändertagande sedan tillkallar de polis som 

i sin tur kör personen till arresten (polis 1).  

Ibland kan det vara svårt att göra en bedömning om man skall ta in en person 

eller inte…. Men man har lärt sig med åren. I början kände man sig mer osäker, 

men nu går det nästan per automatik. — Polis 1 

 

Det skall ju aldrig finnas några tveksamheter, därav om man tittar på en individ 

och tänker han kan va alldeles för berusad för att inte omhändertas... man stannar 

ju… man kör ju inte upp med bilen och kastar in honom, utan man observerar 

honom i kanske tio, femton minuter på avstånd - han har ju ingen aning om det 

här, han kommer ju tro att vi kommer fram till honom för att han va speciell typ - 

Polis 4 

Är personerna de stöter på under 18 så försöker de i de flesta fallen köra hem personen. 

Går inte det av olika anledningar, till exempel att personen inte vill säga vart han eller 

hon bor kan de köra individen till polisstationen och sitta i väntrummet med dem en stund 

så de får nyktra till (polis 1). Är individen över 18 och vi bedömer att det blir en LOB så 

kör vi personen till arresten där de får sitta och nyktra till. Stationsbefälet har sista ordet 

och kan i praktiken göra en annan bedömning än vad polisen i fältet gjorde. Anser 

stationsbefälet inte att individen är tillräckligt berusade och därmed inte är i behov av en 

LOB så kan denne häva bedömningen. Detta är väldigt sällsynt och i de flesta fallen gör 

stationsbefälet samma bedömning som poliserna gjort (arrestantvakt 1).  

Nu kommer det ju yngre och yngre. Vi får ju inte sätta in någon som är under 

arton år ju, vi har aldrig haft en lob som är under arton år däremot har vi ju haft 

anhållna under arton år… oftast är det ju att om dom är för fulla under arton år 

då körs dom ju hem till föräldrarna, då hamnar dom ju inte uppe hos oss - 

Arrestantvakt 3 

När man har tagit ett beslut om LOB förklarar polis 2 att hemkommunens 

socialförvaltning skall kontaktas.  

Vi skickar dit en blankett angående personens LOB sen är det de som tar beslut 

om det blir vidare åtgärder med till exempel LVM utredning osv. - Polis 2 

Enligt polis 2 som arbetar i en lite större stad har de många gånger svårt att identifiera 

personerna de omhänderta då de inte har någon skyldighet att identifiera sig själva. I de 

fallen det inte går att göra en identifiering finns det inget mer de kan göra. Däremot uppger 

polis 1 som arbetar i en mindre stad att de väldigt sällan har svårt att identifiera personerna 

de omhänderta, då de ofta vet vem personen är sedan tidigare. 
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Enligt polis 1 fyller de i mellan 350 - 400 LOB enkäter varje år, vilket är en enkät 

poliserna fyller i när de har omhändertagit en person enligt LOB och tanken är att den 

enkäten ska skickas till socialtjänsten. Det handlar däremot inte om 350 - 400 personer 

utan snarare om ungefär 100 personer, så det är många som återkommer. Är det en och 

samma person som tagits till arresten på grund av en LOB många gånger under en kort 

period så kan de ta ytterligare kontakt med socialförvaltningen. Då tas ofta frågan om ett 

LVM upp, men det är upp till socialförvaltningen att ta det beslutet. Många gånger blir 

det inget LVM då det inte finns ekonomi till det (polis 1).  

Att lägga så mycket pengar på en person som hållit på och supit i fyrtio år, så vet 

vi att det är ungdomar som är på väg in i träsket, då måste man prioritera eftersom 

vi inte har resurser till alla — Polis 1  

Huruvida de rutiner polis 1 beskriver med att Socialtjänsten skall kontaktas fungerar är 

lite oklart. Men det verkar vara en gemensam nämnare att ungdomar prioriteras. Medan 

polis 3 berättar att det är de med uppenbara problem man gör aktuella till socialtjänsten, 

om individerna själva anser att problem finns. 

Hur många som får det har jag faktiskt ingen aning. Men jag vet att om det är 

samma person vi har lobbat flera gånger och det är uppenbart att han har 

problem med alkoholen. Då ställer vi ju frågor om dom anser att dom har problem 

och sen vidarebefordrar vi ju det till socialen i så fall - Polis 3 

Polis 4 stämmer in i polis 1 spår att ungdomar går före dem där missbruk pågått en längre 

tid. Men även att man kollar efter behov, men att man även kan tipsa och berätta om 

frivilliga organisationer som Anonyma Alkoholister. 

Om behovet finns. Det är inte alltid. Är det Gunnar femtio år, minskar… alltså 

man måste ju se det till vad det är, är det en ungdom, absolut då kontaktas ju alltid 

socialen - Polis 4 

Enligt polis 2 kan personen sitta i arresten i upp till åtta timmar, vanligen sitter de oftast 

fyra till fem ungefär. Arrestantvakt 2 berättar att det ibland händer att en person sitter i 

arresten i åtta timmar, sen släpps de fria och kommer tillbaka till arresten igen inom kort 

med en ny LOB. En individuell tillsynsbedömning görs alltid på den omhändertagna 

enligt arrestantvakt 1, och det är stationsbefälet som tar beslutet. I arresten har det alltid 

en tillsyn minst var femtonde minut, men ibland kortare intervaller beroende på personens 

välmående. De fallen där det görs en bedömning med kortare tillsyn beror det ofta på att 

personen är sjuk eller att det finns en självmordsrisk. Äter personen mycket medicin, 

slagit i huvudet eller har några andra skador är det ofta kortare tillsyn (arrestantvakt 1).  

Vi kan till och med ha tillsyns upp till sekundvis när det handlar om 

självmordsförsök, men då får vi ta in extra personal som sitter med personen hela 

tiden — Arrestantvakt 1 

 

8.2 Stöttning av befäl 

Återkommande under intervjuer med arrestantvakt 3 samt polis 3 och 4 är dem oavsett 

beslut eller arbete, aldrig genomför det på egen hand. Det från att polispatrullen har 



  
 

21 

upptäckt en individ ute på allmän plats som upplevs berusad till att denne släpps från 

arresten. Polispatrullen tar ett gemensamt beslut huruvida dem skall omhänderta någon. 

Finns det något oklart får de stöttning från vakthavandebefäl, inrebefäl eller stationsbefäl. 

Vem det är, beror på vilken som är i tjänst och vilken region man befinner sig i (Polis 4).  

Men i det fallet var vi osäkra. Men det man gör då är att man kontaktar VB och 

berättar läget, så får dem ta beslut. Och då får man nästan alltid svaret att “är ni 

osäkra, åk till sjukhuset så gör dem en bedömning på hur han är” - polis 4 

Likväl innan man sätter den omhändertagne i arrestcellen skall en förmansprövning göras 

vilket framgår i alla våra intervjuer. I och med detta görs ytterligare bedömning utöver 

den polismansbedömning patrullen redan gjort ute i fält. Det är även en rutin samt 

skyldighet att få LOB förmansprövad, då det är denne som gör en sista bedömning och 

kan därmed häva ifall den anser att omhändertagandet är felaktigt enligt polis 4.  

Polis 3 fyller i att förmansprövningen görs för att kontrollera att individen verkligen är i 

behov av ett omhändertagande. Att låsa in en uppenbart nykter människa är ett brott mot 

föreskrifter, då man inte får frihetsberöva vem som helst. 

Tanken av att behöva köra tillbaka en individ man själv valt att omhänderta berättar polis 

4 skulle vara ett misslyckande i sig. En sådan felbedömning borde inte hända. 

 

8.3 Vårdmöjligheter 

Då ingen på arresten har vårdkunskaper måste alltid sjukvården kontaktas ifall det är 

några frågetecken (arrestantvakt 2). Vissa som kommer till arresten berättar att de äter 

mediciner och då har arrestantvakterna alltid skyldighet att kontakta sjukvården för att 

kolla upp detta. Stämmer det att personen i fråga har mediciner som den behöver då har 

de skyldighet att köra och hämta mediciner (arrestantvakt 2).  

Det är ganska ofta personer som fejkar att de är sjuka så de skall få komma 

härifrån, till exempel att de har klaustrofobi osv. — Arrestantvakt 2  

Att de som blir omhändertagna ofta försöker låtsas att de är sjuka eller har en sjukdom 

där sjukhus är en nödvändighet bekräftas i polis 3 samt 4’s intervju. Det hör inte till 

ovanligheterna att de försöker slippa arresten. Polis 3 menar på att man oftast sätter in 

minutbevakning på dem och att hos dem, kommer en sjuksyster in till arresten, alternativt 

en läkare. Där får de en bedömning gjord men även bekräftat att den lobbade inte är i 

behov av sjukvård. 

Varför de omhändertagna frekvent försöker slippa arresten vet man inte riktigt, men polis 

4 berättar att många hellre vill till sjukhus. En gissning enligt han är att chansen att få 

lämna när man vill är större. Dock påpekar polis 4 att han är osäker på vad som gäller när 

sjukvården tar över den omhändertagna. 

 

I vissa fall kan det vara svårt att bedöma ifall en person behöver vård eller inte. 

Arrestantvakter och stationsbefäl hjälps åt att göra en bedömning, i vissa fall åker de till 

sjukhuset med personen och i vissa fall kan en läkare komma till arresten. I de fall en 
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läkare kommer till arresten är det oftast om en person är väldigt våldsam eller på annat 

sätt inte kan förflyttas (arrestantvakt 2).  

Både arrestantvakt 1 och 2 påstår att det är sällsynt att de behöver ta kontakt med läkare, 

men säger att det händer någon gång i månaden. Arrestantvakt 1 och 2 påstår båda att de 

helst hade sätt att läkare oftare kunde ta sig till arresten då det kan innebära en risk att 

förflytta en intagen. De förstår samtidigt att läkarna har fullt upp med sitt och att de inte 

heller har resurser för att skicka hit någon varje gång det behövs. 

Det är bökigt att köra en person till sjukhuset, ibland är de stökiga och då måste 

vi alltid vara minst två och det är inte alltid vi har folk till det. Sen kommer vi till 

sjukhuset så kanske läkaren bedömer att personen inte behöver vård och då måste 

vi åka tillbaka till arresten igen — Polis 1  

Medan arrestantvakt 1 och 2 upplever att läkare inte ofta kan ta sig till arresten, berättar 

polis 3 att deras arrest är placerad på ett sätt att både sjuksköterskor samt läkare lätt och 

smidigt kan komma dit. Däremot har polis 3 aldrig varit med om att man har skjutsat den 

omhändertagna till sjukvården. Det kanske beror på vart man jobbar, stor eller liten 

stad/region. Antalet LOB per dag från polis 3 till polis 4 skiljer sig. Medan polis 4 berättar 

att dennes turlag kan göra två omhändertagande enligt LOB per pass, hade polis 3 i snitt 

två per vecka. I intervjun med polis 4 framgår det dock att i dennes region har mer resurser 

än, vilket kan leda till att denne varit med om fler genomförda bedömningar hos 

sjukvården. 

Under telefonintervjun med arrestantvakt 3 uppger denne att det inte är omöjligt att vid 

sjukdomsfall få denna till sjukvård. Vid drastiskt sämre tillstånd avbryts lobben och den 

omhändertagna förs till sjukhus där sjukvården tar över och ansvarar för denne. Därför är 

tillsyn en viktig del av rutinerna, för att se om tillståndet hos de omhändertagna förändras.  

Tillnyktringsenheter är något som hade underlättat för både sjukhuset, polisen och 

arresten. Enligt polis 2 har de gjort en undersökning på hur många av de som omhändertas 

enligt LOB hos dem som skulle kunna placeras på en tillnyktringsenhet istället. I deras 

undersökning kom de fram till att en tredjedel av de omhändertagna hade kunnat placeras 

på en tillnyktringsenhet. Anledningen till att de andra två tredjedelarna inte är kandidater 

för tillnyktringsenheterna beror på att de är aggressiva eller stökiga (polis 2). Än så länge 

finns det väldigt få tillnyktringsenheter i Sverige, men det är på väg att öppna ett par till. 

Förhoppningsvis ser man att det fungerar bra och fortsätter att öppna upp fler 

tillnyktringsenheter (polis 2).  

Men hur LOB egentligen är en vårdlag är en definitionsfråga. Arrestantvakterna har inte 

befogenheter att ge vård och om den omhändertagna är aggressiv är vistelse hos 

sjukvården inte tänkbart.  

Dom får ju vård av oss här i sex timmar, vilket innebär att dom bara sover 

ruset av sig och blir omtittade. Sen är det ju lite huruvida kedjan fortsätter. 

Jag upplever att den är ganska god hos ungdomar, men när det kommer 

upp i åldrarna blir det betydligt mer tafatt - Polis 4 

Även ifall polis 4 säger att alla inte blev polis för att “dra på fulla människor” tycker 

denne inte att det tar upp tid från annat. Inte så länge man kan köra den omhändertagne 

direkt till arresten. Det betyder inte att polisen nödvändigtvis har lite resurser, utan för att 
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polis 4 känner att sjukvården sitter i en liknande sits. Att en patrull kommer in med en 

LOB oavsett för bedömning eller för att lämna över, krävs det att de kan undvara den 

tiden då sjukvården har en hög belastning redan som det är (Polis 4). 

Sjukvården har ju det j*vligt begränsat precis som polismyndigheten har 

det just nu. Även om vi kommer in med en lob, kan vi ju få vänta trettio 

minuter innan det sker en bedömning på honom hos läkaren. Och trettio 

minuter kan innebära total kalabalik i stan - Polis 4 

Polis 4 uppger att om ett larm skulle gå i det läget innebär det att patrullen skulle behöva 

släppa den omhändertagna. Det är inte alltid en fördel för den som blivit omhändertagen, 

då det finns de där behovet av tillsyn samt vård är stort. Att en polispatrull skall behöva 

släppa en LOB där denna inte klarar sig själv, för att bli tillgängliga, skall inte få hända 

enligt polis 4. Därför är arresten en säkerhetsåtgärd, där polispatrullerna snabbt kan vara 

tillgängliga igen samtidigt som den lobbade tas i förvar för dess egen skull (Polis 4). 

 

8.4 Kunskaper hos de olika yrkesgrupperna 

För arrestantvakterna finns det numera en utbildning på 2 veckor som är meriterande om 

man skall arbeta inom arresten. Det är inget krav på utbildningen, men oftast söker de 

personer som har erfarenhet inom relevant område eller så måste de genomgå 

utbildningen (arrestantvakt 2). Enligt arrestantvakt 2 lär de sig inte särskilt mycket om 

just berusade personer och hur olika preparat kan påverka en människa, utan det är sånt 

de har fått lära sig genom erfarenhet och kollegor. 

Jag skall ärligt säga att jag inte vet jättemycket om abstinens och vad det gör med 

en person, men jag vet att det kan förekomma liksom. När vi ser en förändring i 

hur personen mår kontaktar vi alltid sjukvården — Arrestantvakt 2 

Inte heller arrestantvakt 3 tycker att det finns tillräckligt med kunskap hos dem inom 

arresten. Denne menar på att det gäller inte bara hur en individ påverkas av alkohol eller 

andra droger, utan även i annat arbete.  

Nä det tycker jag faktiskt inte, jag tycker den är bristfällig ärlig talat, absolut den 

är bristfällig. Det är inte tillräcklig kunskap där uppe. Och det gäller inte bara 

droger eller nånting utan det gäller andra saker också som säkerhetstänk och sånt 

med ju - Arrestantvakt 3 

Själv har arrestantvakt 3 erfarenhet från liknande områden och försöker själv inhämta ny 

kunskap. Denne berättar att man kollegor emellan brukar försöka dela med sig. Men även 

att det finns en del tid att på arbetstid kunna läsa på. Att det inte finns något krav på 

utbildning eller att det inte finns mycket internt för arrestantvakterna syns. Själv uppger 

arrestantvakt 3 att denna aldrig ens har blivit erbjuden att gå HLR. 

Arrestantvakt 3 belyser problemet att det är stor skillnad mellan personalen i arresten. När 

det inte finns kunskaper om säkerhet eller droger, är det främst den omhändertagna som 

drabbas. Läser man av en LOB fel kan det sluta illa, eftersom man ansvarar över dennes 

liv (Arrestantvakt 3).  
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Återkommande under intervjuerna med polis 1 och polis 2 var att de inte visste hur 

mycket resurser och utbildning man skall lägga på just berusade personer och hanteringen 

av LOB då det har hand om så många andra ärenden också. Fastän de sätter en hel del 

LOB så är det bara en del av deras arbete. Däremot så hade är samtliga bland arrestantvakt 

1 och 2, även polis 1 och 2 överens om att de alla hade önskat mer vidareutbildning och 

kurser inom arbetet.  

Jag hade jättegärna haft mer utbildning och lärt mig mer om hur personer kan 

bete sig när du druckit eller tagit något starkare, inte bara vad de olika preparaten 

är för något. - Arrestantvakt 2 

Att mer kunskap behövs inom ämnet tycks samtliga respondenter vara överens om. Polis 

3 känner att även om man lär sig bäst ute på fält, skulle det vara bra om man fick repetera. 

Denne upplever att det man lär sig i skolan är det man får, och tror då att det skulle vara 

nyttigt med kurser parallellt med sin tjänstgöring. Även om polis 4 med tycker att mer 

kunskap hade varit bra är denne ändå tveksam. Man får en bra grund från polishögskolan 

och har man goda kunskaper om de “vanliga” preparaten kommer man långt (Polis 4). 

Polis 4 menar på att man alltid kan plugga in mer om preparaten, men hur mycket man 

får att fastna är oklart. Polisens interna sida uppdateras med nya preparat man stöter på 

annars tycker polis 4 att man nästan måste uppleva det i fysiskt möte. Erfarenhet är det 

polis 4 känner är mest givande utifrån den grund man har. Även om man läser på mer, 

påverkas ju individer olika även om de brukar samma substans eller har blandmissbruk.  

[…] och sen är ju problemet, att om han har tagit någonting annat än vad den 

förra personen kommer han bete sig annorlunda. Eller om han har blandat. Och 

varje människa är ju olika på så sätt att även om det är samma preparat kan dom 

bete sig olika. Det är ju massa faktorer som spelar roll - Polis 4 

 

8.5 Empati 

Man distanserar sig. Man känner ju... Man har ju nån form av empati för 

individen men ingen sympati. Det är ju typ lite så man arbetar, man känner ju för 

personen… - Polis 4 

Även om man nu tycks prioritera ungdomar och yngre individer, verkar det inte finnas en 

tvekan om att man ändå känner för alla de utsatta. Man tycks även lägga mycket energi 

på “A-lagarna” både i mötet i arrestcellen samt ute på gatan. Goda relationer är mer 

givande oavsett vad för möte det gäller, speciellt när det gäller återkommande individer.  

Vi har ju även A-lagarna här i stan som kommer in emellanåt och då får vi till 

och med order av chefen att ge dom nån macka och sånt. För det gör man ju 

vanligtvis inte med lobbarna i och med att dom sitter så kort tid då ju. Så det är 

ju mer humant arbete med dom då liksom - arrestantvakt 3 

Det verkar inte heller vara främmande att det är vanligt med återkommande individer till 

LOB-cellen. Här hjälper det inte att man är empatisk, när det känns hopplöst. Polis 3 

berättar att det finns en viss jargong i det polishus denne jobbar. Där är man ganska tydliga 

med att dem återkommande endast kommer sluta på ett visst sätt. Enligt polis 3 berättar 



  
 

25 

många att dem försökt få hjälp, men att det inte fungerar. Ändå försöker dennes kollegor 

att erbjuda ytterligare hjälp.  

Spontant känns det när man tar in dom här att det är kört... Det finns inte 

tillräckligt bra hjälp för att få han att sluta. Men jag vet inte… Som sagt, jag har 

inte varit polis länge, så under den tiden jag har varit polis har varit samma 

individer gång på gång - Polis 3 

Återkommande individer gör att polis 3 endast ser det likt ett rutinuppdrag. Att man åker 

och plockar in den omhändertagna, denne sover ruset av sig, släpps ut och att det repeterar 

sig några dagar senare. Tanken av att det är så det kommer se ut känns därför tragiskt att 

hjälpen inte fungerar eller till och med inte finns (Polis 3).  

 

9 Diskussion 

Detta avsnitt innehåller två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar vi det som gick bra respektive dåligt samt återkopplar till 

studiens metoddel. Resultatdiskussionen grundar sig på studiens teori, tidigare forskning 

och det resultat vi fick fram under våra intervjuer.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi utformade en 

intervjuguide att utgå från. Samtidigt fanns det plats för följdfrågor, och vi hade ingen 

speciell ordning på våra intervjufrågor. Intervjuguiden bearbetades kontinuerligt innan vi 

kände att den hade en genomgående röd tråd utefter våra forskningsfrågor. 

Vi upplevde att det var svårt att få till bra frågor som skulle svara till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Några av våra informanter ville se intervjuguiden innan själva intervjun 

ägde rum. Detta kan ha resulterar i att informanterna har övat in svar i förväg för att få 

deras organisation att låta bra, vilket kan påverka studiens trovärdighet. Vår tanke från 

början var att intervjua tre poliser och tre arrestantvakter. En av intervjuerna som hölls 

med en polis ansåg vi inte gav tillräckligt med information därför valde vi då att intervjua 

ytterligare en polis. Till slut blev det tre arrestantvakter och fyra poliser som vi 

intervjuade.  

 

 

Vi har haft en del svårigheter i att komma i kontakt med potentiella respondenter. Vi har 

både använt oss av mejl när vi har försökt få kontakt med dessa samt försökte få kontakt 

via telefon. Det var ganska många som inte svarade alls, slutade svara men även en del 

tackade nej. Det var även en respondent där vi hade en telefonintervju inbokad, men han 

svarade aldrig när vi försökte nå honom. Han återkom inte heller om varför 

telefonintervjun uteblev. 

Genomförandet av intervjuerna gjordes på olika sätt för att få ihop önskat antal. Vi valde 

att genomföra intervjuerna på varsitt håll då vi hade svårigheter att hitta gemensamma 
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tider med respondenterna. Svårigheterna med att få ihop respondenterna gjorde att vi 

tyckte det blev mer effektivt att dela upp intervjuerna. 

Risken med att vi delade upp intervjuerna är att vi inte får lika breda följdfrågor och 

kanske missar vissa aspekter. En önskan var från vår sida att göra intervjuerna 

gemensamt, dels för att få stöttning av varandra. Men även för att vi tolkar svar olika och 

att vi sedan hade kunnat diskutera intervjun i efterhand med varandra. Däremot anser vi 

att de flesta intervjuerna gick bra trots att vi genomförde dem på egen hand, och att vi 

fick en hel del breda svar från många av respondenterna.  

Vi fick även frångå att göra alla intervjuer i ett personligt möte och genomföra vissa via 

telefoni. Detta för att det var en lång bit att åka till många av respondenterna, och det blev 

lite tajt med vår tid, men även i respondenternas pressade tidsscheman. Vi tyckte att 

telefonintervjuerna gick smidigare än vad vi förväntade oss. Tyvärr kändes det väldigt 

spänt samt formellt, och vi saknade visuella uttryck samt kroppsspråk att tolka från våra 

respondenter. I efterhand tycker vi intervjuare att det hade varit mer givande för oss om 

alla intervjuer hade kunnat genomföras i ett personligt möte. Det hade gett oss mer att 

beakta vid tolkning av deras svar att se uttryck och reaktioner under intervjuns gång.  

Vi upplevde ett större motstånd hos de poliser vi intervjuade än hos arrestantvakterna. Ur 

vårt perspektiv kändes det som att de försökte svara ur regelboken. Vi hade det i åtanke 

att respondenter ur denna yrkesgrupp är mer försiktiga med vad som tycks vara okej att 

säga. De representerar en auktoritär position i samhället som får kritik regelbundet och 

som är synliga för allmänheten. Svaren från flertalet av poliserna var inte lika 

uttömmande och intervjun med polis 3 tyckte vi hade tvivelaktiga kvalitetskrav. Då 

intervjun varade i 18:53 min och inte mycket av frågorna besvarades valde vi därför att 

komplettera med ytterligare en respondent från ingripande verksamheten. Alla intervjuer 

återfinns dock i studien då många nämnde liknande saker. 

Förutom svårigheter med att hitta respondenter villiga att ställa upp i vår studie hade vi 

problem med att hitta relevant forskning. Vi har därför begränsat med referenser och att 

vi har använt oss mycket av en och samma författare. Detta gör att det kan bli svårigheter 

att bedöma om tidigare forskning är tillförlitlig eller trovärdig.  

Vi valde att spela in alla intervjuerna med ljudinspelare, efter att ha fått ett godkännande 

från respondenterna. Detta underlättade verkligen efterarbetet och transkriberingen. Det 

var skönt att inte känna att man behövde anteckna något under intervjun, då man istället 

kunde lägga allt fokus på personen man samtalade med. Valet av en semistrukturerad 

intervju kändes helt rätt, då intervjun nästan kunde kännas som ett vanligt samtal eftersom 

det fanns stort utrymme för följdfrågor. Att inte ha någon speciell ordning på frågorna 

gjorde att många frågor ställdes väldigt naturligt genom att bara vara nyfiken på det 

respondenten berättar.  

Vi använde oss av en tematisk analys när vi gick igenom våra transkriberingar och 

presenterade därmed resultatet i olika teman. Detta gjorde att det blev enklare att se vad 

de olika intervjuerna hade för likheter och skillnader. 
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9.2 Resultatdiskussion 

 

9.2.1 Hantering av omhändertagande 

Enligt polis 1 finns det riktlinjer som säger att hemkommunens socialtjänst skall 

kontaktas vid varje LOB enkät. Detta verkar som att det skiljer sig mellan varje 

stad/region huruvida man följer detta eller inte. Följs inte sådana här riktlinjer så kan det 

vara enkelt att missa de som är på väg att utveckla ett missbruk. Man kanske först 

upptäcker en individ som återkommer till arresten enligt LOB efter att den varit där 

ganska många gånger. Men kan individen redan ha utvecklat ett missbruk. Kontaktar man 

socialtjänsten varje gång en individ bli lobbad så förs detta in i ett datasystem där man 

kan se hur många lobbar en person har. Märker man då att en individ som inte haft några 

lobbar tidigare helt plötsligt har fått tre stycken kanske man uppmärksammar det på ett 

annat sätt än om man inte hade skickat in en enkät. 

Om man inte heller kan fastställa identiteten hos den omhändertagna kan man inte heller 

skicka ärendet vidare till socialtjänsten. Här brister man i de riktlinjer som finns för 

polismyndigheten. Det kan enligt oss räknas som en säkerhetsbrist att en arrestantvakt 

eller polis enligt egen utsaga kan identifiera en person utan att detta kan styrkas med 

legitimation. Vi tycker man skall förbli ostraffade om man blir omhändertagen, men att 

man bör kunna skärpa åt kontroller av identitet. En tjänsteman har rätt att legitimera en 

person, men det finns ändå en risk när identiteten inte går att styrka.  

Kristin Buvik (2016) skriver mycket om polisens fria handlingsutrymme i sin studie om 

polisens arbete i Oslo. Hon förklarar hur polisen har en viss handlingsfrihet fastän de har 

lagar att förhålla sig till, och att det är polisens egna ansvar att de behandlar denna 

handlingsfrihet på ett rättvist sätt. Polisen använder sina egna värderingar och 

erfarenheter när de fattar beslut om vilka beteenden som är acceptabla eller inte (Buvik, 

2016). Vad vi fick fram i vår studie är att de alltid förekommer minst två poliser som tar 

hand om de omhändertagna och de tar ett gemensamt beslut om en person skall till 

arresten eller inte. Detta gör kanske att det blir en mer rättvis bedömning då det inte bara 

är värderingar och erfarenheter från en person som styr åtgärden. 

Dock finns det precis som Thunholm (2011) och Buvik (2016) att omhändertagande går 

att genomföra på dels egna värderingar samt kombinera med annan lagparagraf. Detta 

nämner även polis 3, att denna gör bedömningar utifrån omständigheter. Att polis 3 väljer 

att omhänderta en individ känd för att bruka narkotika, trots att den inte upplevs påverkan 

eller faller för kriterierna för 1 § är av egna värderingar eller erfarenheter. Thunholm tar 

upp LOB som maktmedel, vilket ett beslut för detta kan antas vara. 

Denna handlingsfrihet visar sig inte enbart när de skall bedöma om en person skall föras 

till arresten eller inte. Den visar sig i alla beslut polisen tar, till exempel vilka individer 

som skall prioriteras, vilka LOB enkäter de väljer att skicka till socialtjänsten, vilka de 

väljer att enbart köra hem och vilka som inte körs till arresten över huvud taget. Även 

Lipsky (2010) diskuterade mycket i sin text om handlingsfriheten som poliserna faktiskt 

har, vilket stämmer överens med det vi fick fram från våra intervjuer. Varje enskild 

individ måste ansvara för att göra det bästa för klienten. 

Under våra intervjuer fick vi fram att respondenterna har en önskan om att hjälpa och 

göra mer än vad de kan idag, men de gör sitt allra bästa för att klienterna skall känna sig 
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nöjda och att även organisationen är nöjd. Lipsky (2010) skriver att gräsrotsbyråkrater 

har en tuff uppgift då de skall göra att både klienter och organisationer skall uppleva 

vinning genom deras arbete. Detta märks under intervjuerna, och det märks att det är en 

svårighet, samtidigt som det kan vara skönt att ha riktlinjer så man vet när man har gjort 

vad man kan. Poliserna enas i att det är ont om tid och resurser, de har alltså inte 

tillräckligt med pengar att anställa och lära upp flera poliser eller så finns det inte fler 

poliser att anställa. Detta medan allmänheten kräver en viss standard och närvaro av polis 

ute i fältet. Detta kan man se som ett exempel inom det Lipsky (2010) beskriver som det 

svåraste inom gräsbyråkraternas arbete. Man har vissa kriterier och mål från staten, och 

samtidigt förväntningar från allmänheten. 

Polis 1 påstår att det oftast inte blir ett LVM för de personer med ett allvarligt missbruk 

då det inte finns ekonomi till det. Man kan då undra om det är rätt att låta individer med 

svår problematik gå utan hjälp. Det blir som att man blundar lite för problemen och låter 

bli att tänka på det. Man vet att det finns en problematik men det finns inte pengar för att 

lösa den. Någonstans behöver det ske en förändring så att dessa personer får hjälp. Att 

yngre prioriteras och att det är där pengarna läggs kan man på ett sätt förstå. Däremot så 

förtjänar de personer som befunnit sig i ett missbruk under en längre period också hjälp 

och de förtjänar att någon vill satsa på dem. De har trots allt inte själva valt att hamna i 

den situationen de befinner sig i och förtjänar en nystart lika mycket som någon yngre. 

 

9.2.2 Det finns mer att ge 

Det verkade vara gemensamt att de yngre prioriteras. Detta kan bero på att man kanske 

känner mer hopp för de som ännu inte särskilt gamla och inte hamnat så djupt ner i 

missbruket ännu. På ett sätt kan man förstå deras prioritering då man inte kan hjälpa alla, 

men målet måste ändå vara att så många som möjligt skall få den hjälpen de behöver. Sen 

är det svårt för arrestantvakter och poliser, då dem har sina arbetsuppgifter där de gör vad 

de kan från sitt håll. Någonstans måste det dock finnas klarare styrdokument som visar 

ifall ytterligare åtgärder bör göras och i så fall vilka. 

Som arrestantvakt 3 säger, hamnar individer under arton år inte i arresten. Polisen kan 

med fördel ofta köra hem ungdomen och få kontakt direkt med föräldrar eller 

vårdnadshavare. Cederberg & Berglund (2017) tar upp att en person som har 

myndighetsansvar är mindre lämpade att utföra förändringsarbete. Vi skribenter vill dock 

belysa att varje möte och samtal sår ett litet frö. Med det sagt menar vi inte att poliser och 

arrestantvakter skall utföra behandlingssamtal, men den interaktion som sker är ändå av 

vikt för alla. Ett bra bemötande när man kör hem en ungdom, ett par uppmuntrande ord 

under sin vistelse i arresten eller innan omhändertagandet upphör. Det är något som kan 

göra stor skillnad för den omhändertagna.  

Att yngre prioriteras är ändå inget vi blir förvånade över. Befintlig lagstiftning ökar 

chansen för att befintlig problematik uppmärksammas gällande ungdomar. Där finns det 

en fördel då socialtjänst alltid kopplas in och risken att man negligeras är inte lika stor 

som hos äldre. Här måste polisen rapportera in, oavsett om det är ett engångstillfälle eller 

en återkommande. Redan nämnt förstår vi skribenter att yngre prioriteras, men 

polismyndigheten borde föregå med gott exempel där alla behandlas lika. Det är inte dem 

som påbörjar utredning om behov för vård och behandling finns, utan det är 

socialtjänsten. Att inte meddela socialtjänsten minskar inte en återkommande individ för 

att återigen bli omhändertagen. 
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Hjälp försöker man dock erbjuda alla dem man märker av att det finns en problematik 

hos. Att polisen själv har information om hur man kan komma i kontakt med ideella 

föreningar är positivt. Det var bland annat polis 4 som uppgav att dem brukar ge ut 

information om Anonyma Alkoholister. Vi tror det kan vara lättare att ta emot erbjudandet 

av sådan hjälp istället för att man blir uppmärksammad av nämnd och förvaltning 

(socialtjänst). Dock kan det finnas en större vikt att den utsatta kommer i kontakt med 

andra myndigheter. Då det inte alltid bara är beroende- eller missbruksproblematik som 

finns utan att det finns andra tillhörande problem, exempelvis bostadsbrist. 

Det polisen kan göra är att vara noggranna med att skicka vidare LOB enkäterna till 

socialtjänsten så att de individerna uppmärksammas. Sen ligger vidare arbetet hos 

socialtjänsten. Enklast vore om det fanns en specifik person hos socialtjänsten som hade 

ansvaret för LOB och de enkäter som kommer in, för att sedan kolla vidare på vilka 

åtgärder som kan göras från deras håll.  

 

Goda relationer och ökad omvårdnad tycks vara vanligt när respondenterna pratar om 

återkommande individer kända för att leva i misär. Vi får en uppfattning om att empatin 

ökar när det gäller denna gruppen Arrestantvakt 3 uppger att dem brukar få till sig att 

erbjuda enklare mat i form av mackor både att få i LOB cellen men även att få med sig 

när dessa släpps. Även polis 4 uppger att man tenderar att bry sig mer om dessa som 

befinner sig i misären, än om de som omhändertas enstaka gång. När man läser igenom 

och analyserar intervjuerna vi genomfört är det dock lite abstrakt. Även om de 

yrkesverksamma känner för dem i misär, är det inte dem som prioriteras utan det är unga. 

Polis 1 tar upp det som en resursfråga.  

 

Det är dock svårt att förstå hur polis 1 ser det som en resursfråga, då det inte är inom 

polismyndigheten där ansvarsfördelning för behandling sker. Eftervården är den delen 

socialtjänsten skall stå för, men det krävs att dessa blir underrättade om att ett 

omhändertagande har skett där vårdbehov finns. Polis 3 tar upp en intressant aspekt där 

denne ofta får höra av dem omhändertagna att dem har försökt sluta många gånger. I och 

med detta blir det upplever polis 3 att hjälpen i fråga inte räcker, att den inte är bra nog.  

 

Kontrasten mellan polis 1 och polis 3 är tydlig. Medan polis 1 uppger att yngre prioriteras 

upplevs polis 3 uppgiven över att den hjälp som finns inte räcker till. Vi skribenter kan 

även se skillnader i hur polis 1 och 2 förhåller sig till rutiner om kontakt med socialtjänst 

gentemot polis 3 och 4. Då polis 1 och 2 tycks hänvisa till resurser, upplevs polis 3 och 4 

ändå erbjuda mer hjälp än bara kontakt med socialtjänst. 

 

9.2.3 Brister i vård och eftervård 

Problemet med återkommande individer enligt LOB tycks dock uppmärksammas att 

systemet inte är hållbart, då många tar upp att det måste finnas något efter 

omhändertagandet. Poliser samt arrestantvakter kan inte göra mer än låta en LOB sova 

ruset av sig egentligen (Polis 4). Att eftervården är bristfällig är det inte bara vi skribenter 

som tycker och att det behöver göras något åt. Det är tyvärr väldigt tvetydigt vad de 

yrkesverksamma känner går att göra åt situationen. De själva har hög belastning och krav 

på tillgänglighet. Även om de känner att mer går att göra, är de nöjda med sina rutiner. 
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Vi skribenter känner att det är realistiskt att yrkesgrupperna ser till vad det är. Vi tror inte 

heller lösningen är att ge dessa inom polismyndigheten mer uppgifter och ansvar för de 

omhändertagna med beroende samt missbruksproblematik. Samtidigt tycker vi att det är 

viktigt att stärka upp kring de verksamma ansvarade för interagerandet med 

omhändertagna. Även om samtliga respondenter tycks ha det gemensamt att de är 

uppgivna över vad man kan göra, finner vi skribenter det oroligt. Polis 3 tar upp att denne 

numer ser det som ett rutinuppdrag, man hämtar upp, kör till arresten, den omhändertagna 

får sin cell. Om det är fler poliser med samma känslor finns det risk att de inte tycker det 

längre är lönt att meddela socialtjänsten om dessa återkommande individer.  

Att en individ kommer in omhändertagen enligt LOB betyder automatiskt inte att denna 

har beroende- eller missbruksproblematik. Men det är ett yrkesfält där man kan 

uppmärksamma den problematiken. Även om omhändertagande enligt LOB är en 

vårdlag, minskar chansen för vård och eftervård då man inte behöver redovisa sin 

identitet. 

Våra respondenter var inte riktigt överens om hur enkelt/svårt det var att få tag på en 

läkare till arresten. Kollar man på Lindon och Roe (2017) och deras forskning så är det 

trots allt en hög siffra av dödsfall i arresten som är alkohol -och/eller drogrelaterat, vilket 

stärker vikten av att man har tillgång till läkare eller sjukvård i arresterna. Det stärker 

även vikten av att starta upp fler tillnyktringsenheter med rätt kompetens och vård för de 

individer som behöver den.  

 

Arrestantvakt 1 och 2 påstod att det är väldigt sällan kontakt med läkare är nödvändigt. 

De säger även att det ofta är omständligt att föra en person till sjukhuset från arresten då 

det krävs mer personal. Jag kan tänka mig att man kanske i vissa fall drar sig från att 

kontakta sjukvården då det är mycket jobb kring det när läkare inte kan ta sig till arresten. 

Lindon & Roe (2017) statistik på att i England och Wales är det ca 80 % av dödsfallen i 

arresten som är alkohol -och/eller drogrelaterat borde kanske få både poliser och läkare 

att tänka om, och att en större satsning på vård i arresterna behövs.  

 

Att lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. är menad som vårdlag är bra. 

Men det tycks vara en definitionsfråga om det är vård eller inte. Dem klienter vi skribenter 

har mött i behandlingsarbetet uppger att dem inte fått hjälp. Detta trots försämrat 

välmående och abstinens. Polis 4 tar upp omständigheterna med att få en läkarbedömning 

eller sjukhusbesök då det är krävande och i värsta fall tar upp tid från annat. Även att det 

finns en överhängande risk att man kan behöva släppa den omhändertagna om man måste 

åka på ett annat larm. Polis 1 tar upp att det kan kräva mer resurser beroende på i vilket 

skick den omhändertagna är i. Vid utagerande beteende behövs det mer personal vid 

transporten. 

 

Vi ser i och med detta varför arresten kan vara en trygg punkt att lämna den 

omhändertagna, då det inte är lika tidskrävande. Nackdelen är att den omhändertagna 

kanske inte får den vård den är i behov av. Men även riskerar att negligeras vård då den 

kanske är för stökig. Därför anser vi att det inte bara är polismyndigheten där det finns 

brister. Sjukvården borde kunna tillgodose det behov av vård och behandling den 

omhändertagna har. Utfall av att vården brister är just dödsfall, man frångår att tillgodose 

det behov den omhändertagna har. Det är här handlingsutrymmet som Lipsky (2010) talar 

om inte borde finnas. Problematiken att göra alla nöjda finns kvar, men att fatta lämpligt 

beslut för den omhändertagnas behov borde väga tyngre.  
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9.2.4 Mer utbildning önskas 

Det kan man kan börja med för att försöka göra situationen bättre för de omhändertagna 

är att både arrestantvakter och poliser kan få gå internutbildningar, eller fristående kurser 

för att få mer kunskap om området. Nästan alla arrestantvakter ansåg att de ville och 

behövde ha mer kunskap, även några av poliserna hade önskat mer vidareutbildning inom 

arbetet. Detta hade eventuellt gjort att arrestantvakter och poliser känner sig mer 

behjälpliga, och även mer säkra i deras arbete.  

Det är beundransvärt att många av respondenterna hänvisade till att de ansvarade för den 

omhändertages liv. Att det dock inte finns några krav på att bli arrestantvakt ökar risken 

att kvaliteten sänks när det kommer till tillsyn. Arrestantvakt 3 berättade vikten av att 

kunna läsa av den omhändertagna. När det kommer till alkohol, narkotika och abstinens 

är det viktigt att vara uppmärksam. 

Att arrestantvakt 3 tar upp vikten av att kunna läsa av den omhändertagna märker vi i 

artikeln av Paquette (2003). Där skriver hon om att polisen inte visste hur de skulle 

bemöta avvikande beteende samt dödsfall i hog tie. Även om våra respondenter från IGV 

ibland var osäkra vart de skulle köra den omhändertagna, kände dem sig ändå trygga i 

mötet med påverkande individer. Även om de refererar till att dem har en bra grund att 

stå på sedan polishögskolan är alla positiva till mer kunskap och utbildning.  

När vi dock läser igenom våra intervjuer, märker vi att det kanske inte är det som är 

prioritet just för dem. Även om dem upplever att det kan finnas svårigheter i bedömningen 

om en omhändertagen skall till sjukvården eller inte, tycks det snarare vara en fråga om 

tid och resurser.  

 

Polis 1 tar upp problematiken att om den omhändertagna är stökig kräva det mer resurser 

om denne måste till sjukhus. Visar det sig att den omhändertagna är i ett sådant gott 

välmående att den kan tillbringa resterande tid i förvar hos polisen är det bara att åka 

tillbaka till arresten. Polis 4 tar upp att ett besök inom sjukvården är tidskrävande. Det är 

i enlighet med Lipsky (2010) där svårigheter att göra alla nöjda när man förutom lagar 

och rutiner att följa, är att gör en bedömning utefter vad som är bäst för individens behov. 

 

I och med att arrestantvakter inte har någon befogenhet att utöva sjukvård begränsas 

omhändertagandet som vårdlag. Det ansvar man har över den individ man har 

omhändertagen gör att vi skribenter varför det inte ställs mer krav på arrestantvakternas 

utbildning. Att arrestantvakt 3 inte ens blivit erbjuden HLR är föga förvånande med tanke 

på dennes arbetsuppgifter. Även att man anser att ett omhändertagande under åtta timmar 

skall anses som vård där endast tillsyn ingår, ifall man inte kommer till vårdinrättning. 

Att polis 4 var en som belyste att även sjukvården låg under hög belastning gör det mer 

aktuellt med tillnyktringsenheter.  

 

Vi ser snabbt en koppling mellan antalet LOB som körs till en vårdinrättning och 

polisernas berättelse om problematiken att åka till sjukvården för bedömning eller 

överlämning. Att åka direkt till arresten är ett säkerhetsnät för polisen men även för den 

som är omhändertagen. Trots att vi tycker att vård är att föredra, är den tillsyn arresten 

kan erbjuda bättre än den fara en berusad/påverkad individ kan utsätta sig själv eller andra 

för på allmän plats. Vi skribenter anser att lagen om omhändertagande av berusade 

personer m.m. behövs, men vi är kritiska till att den hjälper. IGV samt arrestantvakter gör 
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nog det bästa dem kan när det kommer till bemötandet. Men vid analys av våra intervjuer 

får vi ibland uppfattning om att det går att göra ytterligare.  

Senare i framtiden hade man önskat att tillnyktringsenheter skulle få en större 

utsträckning än vad de har idag. Speciellt polis 1 tryckte på att han såg en fördel med att 

ha tillnyktringsenheter då det underlättar på både deras och sjukvårdens belastning. Där 

hade även de omhändertagna fått mer vård än enbart förvaring. Det hade även varit 

enklare om individerna i fråga behöver mer sjukvård än vad som kan ges på arresterna, 

då det alltid skall finnas en sjuksköterska på plats.  

Problematiken med att våldsamma individer omhändertagna enligt LOB inte kan befinna 

sig inom sjukvården eller tillnyktringsenheten finns. Inte heller PIVA kan ta emot dessa 

där utagerande beteende är alldeles för stort. Den treåriga satsningen regeringskansliet 

valde att göra tycks inte ha fått det genombrott man ville ha. Att därför satsa på att 

utveckla tillnyktringsenheterna med specialkompetens. Detta för att man skall kunna 

tillgodose dem behov omhändertagna har samt kapacitet att ta emot våldsamma och 

utagerande individer. Det känns mer relevant än att få ett fungerande samarbete mellan 

polis, landsting och kommuner. 

 

10 Slutsats och implikationer  

Det vi har kommit fram till genom vår studie är att det finns en bristfällig kunskap hos 

yrkesutövarna, samtidigt som det finns en önskan om att ha mer information kring 

området. Poliser och arrestantvakter gör vad de kan inom de arbetsuppgifter och riktlinjer 

de har att följa. Det som brister är vård och eftervård samt hur den skall samverka ihop 

med polisernas arbete. Tidsbrist och brist på resurser är också det en problematik då det 

ibland kan vara svårt att ge de intagna den vård de behöver på grund av att det inte finns 

tillräckligt med personal eller att personalen inte har den tiden de skulle behöva.  

Det finns tydliga begränsningar hos alla inblandade parter vilket här uppmärksammas. 

Även om det gjordes en satsning för att öka den medicinska säkerheten för den 

omhändertagen enligt LOB, väljer man att fortfarande köra till arresten. Främst för att 

man snabbt måste vara tillgänglig som patrull och därför inte kan sitta på vänt på en 

vårdinrättning. 

Tyvärr är det inte bara inom polismyndigheten, utan även inom sjukvården. Detta tycks 

påverka besluten om att köra till arresten direkt om kraftigt nedsatt välmående är 

påtagligt. 

 

Är den omhändertagna utagerande kommer vårdinrättning ändå inte ta emot denne då det 

inte finns kapacitet att hantera det. Då polispatrullen måste stanna kvar tills 

överlämningen skett tar det upp resurser. Nekas den omhändertagna att få vara kvar på 

vårdinrättning måste patrullen senare köra denne till arresten.  

Vart man skall börja göra ändringar är egentligen oklart. Även om arrestantvakter och 

poliser får utökad utbildning om alkohol och droger, kvarstår problemet om vart man kan 

räkna med en medicinsk säkerhet. Även problematiken om eftervård där behovet finns, 

finns kvar. 

 



  
 

33 

11 Framtida forskning 

Studiens resultat visar att det skiljer sig mellan olika städer/regioner huruvida kontakten 

mellan socialtjänsten och polisen fungerar. Enligt polis 1 har de riktlinjer att de skall 

skicka en LOB enkät till socialtjänsten vid varje omhändertagande. Medan enligt polis 3 

skickas enbart enkäter när individen uppenbart har en problematik. Detta gör att vi ser en 

framtida forskningsfråga vad gäller hur stor påverkan denna samverkan mellan 

socialtjänst och polis har. 

Det hade varit intressant att fortsätta forska på hur det ser ut i de städer/regioner där de 

kontaktar socialtjänsten vid varje enskilt fall angående LOB gentemot hur det ser ut i de 

städer/regioner där socialtjänsten enbart kontaktas vid de fallen där problematiken är 

uppenbar. Det hade varit intressant att se om det är någon skillnad i hur många som vårdas 

för sitt missbruk samt hur många som omhändertas av LOB i de olika 

städerna/regionerna. 

Ett annat förslag är hur man hade kunnat utveckla tillnyktringsenheter. Som lyft ovan, 

vårdbehovet står kvar även om arrestantvakter samt IGV poliser får en ökad kunskap. Det 

behövs enheter där man har kapacitet att ta emot individer med avvikande beteende, utan 

att deras välmående skall äventyras. Rätt kompetens på rätt plats är avgörande.
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Bilagor 

Bilaga A 

 

Missiv 

 

Medverkan i examensarbete 

 

Vi är två studenter som läser vårt sista år inom ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård” på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu på vårt 

examensarbete och skriver om hur väl anpassad lagen om omhändertagande av berusade 

personer är för de individerna med störst behov av vård och behandling. Vi hade väldigt 

gärna sett att med er och få ta del av er kunskap och era erfarenheter inom ert 

arbetsområde. Intervjun tar cirka 30-40 minuter och frågorna handlar om hur ni arbetar 

med just lagen LOB och hur de olika besluten rörande LOB tas. Ni kommer vara helt 

anonyma genom hela studien, och får jättegärna läsa igenom och godkänna inlämningen 

innan den skickas in. Om ni samtycker spelar vi gärna in intervjun för att vi sedan ska 

kunna transkribera den. Det är enbart vi som kommer lyssna på ljudinspelningen, ingen 

annan kommer ta del av den, och resultatet kommer endast användas till vår uppsats.  

Det är helt frivilligt att delta och man kan avbryta intervjun när som helst.  

Om ni vill medverka får ni jättegärna höra av er till oss via mejl eller telefon med 

eventuella frågor eller funderingar, samt vilken tid som skulle passa er bäst.  

 

Tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar  

Jasmine Bark och Linda Thorsson  

 

 

Kontaktuppgifter  

Jasmine 070-XXXXXXX XXXXXXX@student.lnu.se  

Linda 070-XXXXXXX XXXXXXX@student.lnu.se 
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Missiv till deltagare i studien 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

Med vänliga hälsningar  

Linda Thorsson, lt222hn@student.lnu.se 

Jasmine Bark, jb223it@student.lnu.se  

Växjö 25.01.18 

 

Handledare: Paula Wahlgren, paula.wahlgren@lnu.se 

Examinator: Mats Anderberg, mats.anderberg@lnu.se 
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Bilaga B 

Intervjuguide  

 

Arrestantvakt 

1. Hur ser ett intag/inskrivning ut när du tar emot en LOB av polis? 
2. Tar du kontakt med andra myndigheter eller enheter när du fått in en LOB, vad 

för ansvar har du? 
3. Vad finns det för möjligheter till vårdkontakt för de intagna? 
4. Har du några specifika rutiner när det gäller berusade/påverkade personer, med 

tanke på de risker som finns? Ex. tillsyn m.m. 
5. Vad har du för kunskap om abstinens och dess eventuella konsekvenser? 
6. Känner du er någon gång osäkra i hur du skall gå tillväga med en 

beroendeperson? 
7. Om du känner dig osäker, hur går du tillväga för att införskaffa dig den information 

du kan behöva i ditt arbete med påverkade personer?  

8. Anser du att ni har tillräcklig med kunskap kring omhändertagandet av berusade 
personer och dess risker eller hade det behövts mer/mindre?  

9. Hur ser du på att LOB är en vårdlag, och hur anpassas ert arbete efter det?  
10. Vad är er erfarenhet att jobba med dem omhändertagna enligt LOB? Är det ett 

frekvent återkommande uppdrag? 

11. Hur ser du på dem med alkohol- och narkotikaproblem?  
12. Vilka möjligheter och hinder ser du i ditt arbete med berusade personer? 
13. Är du nöjda med de rutiner som finns, eller finns det något du hade velat ändra 

på?  

 

AVSLUT: Vi har inga fler frågor, är det något du skulle vilja tillägga?  

 

IGV polis 

1. Hur går en överlämning till när ni lämnar en person till arresten/vården? 
2. Vad har ni för skyldigheter och ansvar att rapportera vidare när ni omhändertar 

enligt LOB? 

3. Finns det några rutiner vid omhändertagande av en och samma person vid ett 
flertal tillfällen?  

4. Hur bedömer ni graden av en persons berusning, det vill säga om den får komma 
till en vårdinrättning eller arresten? 

5. Vad har ni för kunskap om abstinens och dess eventuella konsekvenser? 
6. Känner ni er någon gång osäkra i hur ni skall gå tillväga med en 

beroendeperson? 
7. Om ni känner er osäkra, hur går ni tillväga för att införskaffa er den information ni 

kan behöva i ert arbete med påverkade personer?  
8. Anser ni att ni har tillräcklig med kunskap kring omhändertagandet av berusade 

personer och dess risker eller behövs det behövts mer/mindre?  
9. Hur ser ni på att LOB är en vårdlag hur anpassar ni ert arbete efter det?  



  
 

IV 

10. Vad är din erfarenhet att jobba med beroendepersoner? Är det ett frekvent 
återkommande uppdrag? 

11. Hur ser du på dem med alkohol- och narkotikaproblem? 
12. Vilka möjligheter och hinder ser du i ditt arbete med berusade personer? 
13. Är ni nöjda med de rutiner som finns, eller finns det något ni hade velat ändra 

på?  

 

AVSLUT: Vi har inga fler frågor, är det något du skulle vilja tillägga? 
 


