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Sammanfattning 

 

Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier som 

undersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörning 

och psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personer 

med kriminell livsstil. Föreliggande uppsats syftar till att utifrån den samlade 

kunskapen öka förståelsen för de omedvetna emotionella processerna hos 

personer med kriminell livsstil. En ökad förståelse antas kunna bidra till bättre 

anpassad behandling för målgruppen. 

 

Frågeställningar: Vilka objektrelationer finns hos livsstilskriminella män? Hur 

kan en större förståelse inom området bidra till bättre anpassade interventioner 

för målgruppen? 

 

Metod: Studierna har inkluderats genom databassökning och analyserats genom 

tematisering där generella och specifika aspekter av objektrelationer hos 

målgruppen identifierats.  

 

Resultat: Resultatet visar att målgruppen generellt har en 

personlighetsorganisation på borderlinenivå. Specifikt är egocentrism den 

intrapsykiska aspekt som är mest karaktäristisk. Interventioner som visat sig 

framgångsrika med andra former av personlighetsstörningar inom kluster B antas 

vara användbara för målgruppen.  

 

Diskussion: Vidare forskning behövs om hur målgruppens egocentrism ska 

hanteras i den terapeutiska situationen. Psykoedukativa inslag om egocentrism 

antas kunna bidra till att klienten idealiserar denna kunskap, vilket kan vändas till 

ett intresse för det egna inre. 

 

Nyckelord: Livsstilskriminalitet, antisocial personlighetsstörning, psykopati, 

objektrelationer, behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Introduction: In this literature study, the relationships between object 

relationships and antisocial personality disorder and psychopathy among criminals 

was analysed. The aim is to increase the understanding of the unconscious 

emotional processes of people with a criminal lifestyle. An increased 

understanding is believed to contribute to better tailored interventions for the 

target group. 

 

Issues: What object relations are found in men with a criminal lifestyle? How can 

a greater understanding in the area contribute to better tailored interventions for 

the target group? 

 

Methods: The studies have been included through database search and examined 

through thematization. General and specific aspects of object relations were 

identified. 

 

Results: The result shows that the target group generally has a personality 

organization at borderline level. Specifically, egocentrism is the characteristic 

aspect. Interventions that have proved to be successful with other personality 

disorders within cluster B are believed to be useful to the target group. 

 

Discussion: Further research is needed to examine how egocentrism should be 

handled in the therapeutic situation. Psycho-educative elements about 

egocentrism are believed to help the client idealize this knowledge and turn it into 

an interest in his own mental states. 

 

Keywords: Lifestyle criminality, antisocial personality disorder, psychopathy, 

object relations, treatment 
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1 Inledning 

          Som vårdgivare är det djupt rotat att hjälpa när en patient uttrycker smärta 

och det finns ofta en föreställning om att hjälpen kommer att uppskattas. Men 

vad händer om patienten kommunicerar sin inre smärta genom raseri och om 

patienten upplever mottagande av hjälp som riskfyllt? I föreliggande 

litteraturstudie undersöks sambanden mellan objektrelationer och antisocial 

personlighetsstörning (ASPD) och psykopati som i hög utsträckning finns hos 

personer med kriminell livsstil (Forrest, 1993). Objektrelationer är omedvetna inre 

representationer av tidiga relationer som formar individens förmåga att förstå och 

relatera till sig själv och andra. Aktuell forskning som ligger till grund för 

nuvarande behandlingsinterventioner har främst undersökt medvetna kognitiva 

processer och riskfaktorer (Lindblom, 2018). Det finns endast en förstudie från 

Tavistock and Portman Foundation Trust i London som visar positiva resultat 

gällande psykodynasmiskt orienterad mentaliseringsbaserad terapi (MBT) 

(McGauley, Yakeley, Williams & Bateman, 2011). MBT syftar till att öka klientens 

förståelse för egna och andras mentala tillstånd, både känslomässiga och kognitiva 

(Bateman & Fonagy, 2016, s. 3). Mentaliseringsmodellen utgår från att antisocialt 

beteende uppstår på grund av en nedsatt förståelse för andras mentala tillstånd 

(Taubner, White, Zimmermann, Fonagy & Nolte, 2013). Vidare finns en par 

studier gällande komorbitet mellan ASPD och borderline personlighetsstörning 

(BPD) som påvisar behandlingseffekt för MBT (Bateman & Fonagy, 2009; 

Bateman, O’Connell, Lorenzini, Gardner & Fonagy, 2016). Föreliggande uppsats 

syftar till att utifrån en samlad kunskap öka förståelsen för objektrelationer hos 

personer med kriminell livsstil. Resultaten förväntas kunna ligga till grund för 

vidare forskning som kan bidra till bättre anpassad behandling för målgruppen. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner av antisocial personlighetsstörning och 

psykopati 

          Förekomsten av antisocial personlighetsstörning (ASPD) bland manliga 

interner beräknas vara närmare femtio procent (Herlofson, Ekselius, Lundh, 

Lundin, Mårtensson & Åsberg, 2010). I vissa studier uppgår siffran till åttio 

procent (Forrest, 1993). Enligt DSM-IV innebär ASPD att det ska finnas ett 

genomgående mönster av bristande respekt för andras rättigheter som varat sedan 

15-årsåldern i form av minst tre av följande uttryck: oförmögenhet att anpassa sig 

till normer och lagar, bedrägligt beteende, impulsivitet och oförmåga att planera, 

irritabilitet och aggressivitet, likgiltighet inför egen och andras säkerhet, ständig 

ansvarslöshet och brist på ångerkänslor (American Psychiatric Association, 2002). 

Det antisociala beteendet skall inte enbart uppvisas i samband med eventuell 

schizofreni eller manisk episod (American Psychiatric Association, 2002).  

          Psykopatibegreppet motsvarar till viss del ASPD (Rutherford, Cacciola & 

Altermann, 1999). Men flertalet av kriterierna för ASPD behöver uppfyllas för att 

psykopati ska kunna fastställas. Vidare är en skillnad att ASPD definieras utifrån 
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förekomsten av socialt avvikande beteenden medan psykopati definieras utifrån 

både personlighetsegenskaper och beteendemässiga faktorer (Bartol & Bartol, 

2006). Det antisociala beteendet vid ASPD antas i större utsträckning härstamma 

från inlärning medan beteendet vid psykopati antas vara grundat i en annorlunda 

biologi.  

 

2.2 Antisocial personlighetsstörning, psykopati och 

livsstilskriminalitet 

          Utifrån sitt sätt att fungera hamnar individer med ASPD och psykopati lätt i 

oförrätter med andra och samhället i stort (Loeber, Wei, Stouthhamer-Loeber, 

Huizinga & Thornberry, 1999). Det finns därmed en ökad sannolikhet till 

kriminellt beteende, substansberoende samt ett överlag vårdslöst levnadssätt, 

vilket är riskfaktorer för utvecklandet av livsstilskriminalitet. Livsstilskriminalitet 

innebär långvarig kriminalitet och det finns ett flertal begrepp som används mer 

eller mindre synonymt med begreppet livsstilskriminalitet (Torstensson Levander, 

2013). Återfallsbrottslighet, vanekriminalitet, kronisk kriminalitet eller persistent 

brottslighet är vanliga definitioner. Dessa begrepp beskriver kriminalitet 

oberoende av sociala eller psykologiska förhållanden och baseras på registrerade 

brott. Begreppen har de gemensamma kriterierna: 1) brottsdebut, 2) 

brottsfrekvens samt 3) varaktighet. Till skillnad från dessa definitioner beskriver 

begreppet livsstilskriminalitet även sociala och psykologiska omständigheter. Det 

vill säga vardagslivets innehåll och umgänge, kriminalitet och missbruk samt 

normer och värderingar specifika för det kriminella tänkandet (Walters, 1990). 

Utmärkande för det kriminella tänkandet är kontrollbehov, kognitiv omognad och 

egocentrism (Yochelson & Samenow, 1976). Med kontrollbehov menas en vilja 

att dominera och styra andra, att styra det som händer i omgivningen och att på så 

vis ha kontroll över egen ångest. Kognitiv omognad innebär en generellt högre 

grad av förutfattade meningar, svårighet att se både för- och nackdelar, att bara 

tänka på nuet och sig själv samt en tendens till självömkan. Egocentrism innebär 

att man överskattar den egna betydelsen och har svårt att tänka sig eller acceptera 

att andra kan se saker på ett annat sätt. Tänkandet innebär en misstro mot andras 

intentioner och utnyttjande av andra (Brody & Rosenfeld, 2002). Livsstilen och 

det kriminella tänkandet vidmakthåller ett kriminellt normsystem vars bakgrund 

utgörs av emotionella drivkrafter (Walters, 1990). 

 

2.3   Kleins objektrelationsteori och den sunda 

narcissismen 

        Grunden till dessa drivkrafter och tankemönster som formar individens 

psykiska struktur bildas i tidigt samspel med vårdnadshavarna och består av 

preverbala och prerationella processer. Enligt Klein (1935) uttrycks barnets 

känslor under de fyra första månaderna som kärlek eller hat som yttrar sig i tillit 

eller aggression, vilket projiceras på mamman (Steiner, 1993, s. 26). Denna 

utvecklingsfas kallar Klein för den schizo-paranoida positionen vars syfte är att 

förhindra ångest genom att hålla isär goda och onda sidor av samma objekt 
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(Steiner, 1993 s. 29). Mamman upplevs då antingen som god om barnets behov 

tillgodoses och ond om barnets behov frustreras. I denna fas är mammans och 

barnets känslor sammanblandade genom projektiv identifikation (Winnicott, 1993 

s. 160). Projektiv identifikation innebär att barnet införlivar sina känslor i 

mamman som upplever de som sina egna. Detta gör att mamman kan svara upp 

till barnets behov. De sammanblandade känslorna gör också att barnet inte 

upplever sig separerad från mamman, vilket skulle leda till känslor av beroende 

och ångest (Steiner, 1993 s. 43). Barnet upplever sig alltså omnipotent och 

oberoende, som att det styr och kontrollerar alltet. Omnipotensen är i detta stadie 

viktig för att barnet senare ska kunna införliva ett gott objekt i sitt inre som blir 

grunden till att barnet kan tycka om sig själv, det vill säga en sund narcissism.  

          I åldern fyra till tolv månader kommer barnet in i den depressiva positionen 

(Klein, 1935). Den depressiva positionens syfte är att integrera kärlek och hat så 

att barnet kan uppleva en helare bild av andra människor (Steiner, 1993 s.27). 

Barnet blir nu medvetet om att mamman både tillgodoser och frustrerar barnets 

behov, vilket leder till känslor av både kärlek och hat till mamman. Barnet blir 

även medvetet om att det är beroende av mamman och utvecklar en omsorg om 

och rädsla för att förstöra och förlora det goda. Detta leder till förmågan att känna 

sorg och skuld, vilka är de känslor som den depressiva positionens ångest handlar 

om. Om känslorna av sorg och skuld blir för svåra att acceptera kan individen 

göra en psykisk reträtt in i en patologisk personlighetsorganisation. Bakom en 

sådan utveckling antas det finnas en brist på grundläggande tillit utifrån att barnet 

frustrerats för mycket. Frustrationen leder till en för tidig separations och 

individuations process, vilket är en riskfaktor för utvecklingen av den destruktiva 

narcissism som kännetecknar antisocial personlighetsstörning och psykopati 

(Brody & Rosenfeld, 2002). 

 

2.4 Destruktiv narcissism, antisocial personlighetsstörning 

och psykopati 

          Om barnets behov frustreras för mycket lämnas det med känslan av att 

dess överlevnad är hotad. I sämsta fall, om primitiv avund attackerar det goda, 

kollapsar åtskillnaden mellan gott och ont och hela självet invaderas av 

förintelseångesten (Steiner, 1993, s. 30). För att förhindra psykos används massiv 

projektiv identifikation. De förföljande och förstörande inre objekten projiceras 

då på omgivningen som upplevs som attackerande, vilket skapar ångest som 

individen behöver hantera. En väg att hantera denna destruktivitet är att idealisera 

den. Enligt Rosenfeld (1971) är det alltså inte bara självets goda delar i relation till 

objektets goda delar som kan idealiseras. Han menar att även de destruktiva 

elementen kan hanteras på liknande sätt. Destruktiviteten tar således över 

personligheten genom att den presenteras som något gott. Frihet från ångest och 

plåga utlovas så länge individen inte faller för lidelsefulla aspekter som att bejaka 

ömsesidigt beroende eller behov av hjälp. Genom projektiv identifikation slipper 

individen känna sig övergiven och separerad samtidigt som han lever i illusionen 

av kontroll och oberoende, vilket förhindrar utveckling (Rosenfeld, 1971; Steiner, 

1993 s. 43).  
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          Projektiv identifikation, omnipotent kontroll, subtila dissociativa processer 

samt utagerande är karaktäristiska försvar hos individer med ASPD och psykopati 

(McWilliams, 1994 s. 195). Den primära försvarsstrategin är omnipotent kontroll. 

Behovet att utöva makt har företräde framför alla andra behov då det skyddar från 

skam. När individer med ASPD och psykopati använder projektiv identifikation 

speglar det inte bara en utvecklingsmässig låsning och ett allmänt beroende av 

primitiva försvar utan kan också vara en konsekvens av bristen på möjligheter att 

uttrycka sig (McWilliams, 1994 s. 197). Oförmågan eller oviljan att uttrycka 

känslor verbalt innebär att den antisociala bara kan få andra människor att förstå 

vad han menar genom att ingiva andra sina känslor. Dissociativa försvar kan 

handla om allt från att minimera sin egen roll i någon smärre förseelse till total 

minnesförlust i samband med ett våldsbrott. Detta sätt att klippa kontakten med 

det egna ansvarstagandet är en avgörande indikator för ASPD och psykopati. 

Även utagerande hör närmast definitionsmässigt samman med ASPD och 

psykopati. Det finns inte bara ett begär att agera ut den inre spänningen. Det finns 

inte heller någon erfarenhet av att stärka sin självaktning genom att kontrollera 

sina impulser och begär (McWilliams, 1994 s. 197-198). Människor med ASPD 

och psykopati betraktas ofta som ångestfria. Men ångestfriheten antas snarare 

bero på det omedelbara utagerandet av inre impulser i kombination med en 

vägran att erkänna ”svagheter” som ångest. Den antisociala personen antas alltså 

känna ångest men agerar ut den så snabbt att utomstående inte hinner märka vad 

som sker.  

 

2.5 Forskning på behandling av antisociala klienter 

          Som tidigare nämnts är forskningen på behandling av personer med 

antisocial personlighetsstörning mycket bristfällig (Bateman & Fonagy, 2016, 73-

74). De behandlingsprogram som idag används vid livsstilskriminalitet utgår från 

ett kognitivt eller kognitivt beteende terapeutiskt perspektiv (Lindblom, 2018; 

Lipsey, Landenberger & Wilson, 2007). Dock har dessa behandlingsmetoder 

begränsningar när det gäller mer djupgående förändringar av de omedvetna 

emotionella drivkrafterna bakom den själv- och världsbild som leder till kriminellt 

beteende (Lindblom, 2018). I ett psykodynamiskt objektrelations teoretiskt 

perspektiv betonas betydelsen av de omedvetna emotionella processerna 

(McWilliams, 1994 s. 54-55). Psykoanalytisk behandling har visat sig väl lämpad 

för verbalt utvecklade neurotiska patienter med ambitionen att förändra sin 

personlighet men mindre lämplig för människor med svårare problematik 

(McWilliams, 1994, s. 98-99). Dock kan den psykoanalytiska teorin bidra till 

förståelsen och vården av människor med svårare störningar.  

          Det viktigaste i behandlingen av antisociala klienter är fasta och omutliga 

principer för behandlingen (McWilliams, 1994, s. 204). Antisociala klienter förstår 

sig inte på empati och det är således orealistiskt att förvänta sig värme av 

antisociala klienter. Dock kan behandlaren vinna klientens respekt genom att 

framstå som rak och krävande i form av att inte avvika från behandlingens villkor 

(McWilliams, 1994, s. 205). Denna omutlighet är även förknippad med 

kompromisslös ärlighet, det vill säga att vara rättfram, hålla löften, genomdriva 



 
 

5 (21) 
 

 

konsekvenser och hålla sig till verkligheten. Ärligheten bör sträcka sig till den 

terapeutiska relationen då privata avslöjanden tolkas som svaghet av klienten. När 

behandlaren analyserar klientens destruktiva handlingar är det lönlöst att 

moralisera. Klienten som saknar ett fungerande överjag (samvete) har begått sina 

handlingar för att känna sig omnipotent (makt) och att avstå hade betraktats som 

svagt eller dåligt. Behandlaren behöver därför begränsa sig till att belysa de 

omoraliska handlingarnas möjliga och verkliga konsekvenser. Genom att vara ett 

konsekvent, icke-dömande och icke-exploaterbart objekt kan behandlaren vinna 

klientens respekt och få klienten att handla mer ansvarsfullt. Den första 

förutsättningen för att klienten ska kunna utveckla ett överjag är just att klienten 

respekterar behandlaren tillräckligt mycket för att bry sig om vad hon eller han 

anser (McWilliams, 1994, s. 206). Till skillnad mot hur en behandlare bör förhålla 

sig till andra patienter behöver en behandlare som arbetar med antisociala klienter 

också manifestera en självständighet på gränsen till likgiltighet (McWilliams, 1994, 

s. 207). Behandlaren kan inte engagera sig känslomässigt i klientens utveckling 

eftersom en antisocial klient skulle försöka sabotera behandlingen för att bevisa 

behandlarens inkompetens. Greenwald (1974) menar vidare att eftersom makt är 

den enda egenskap antisociala individer hyser respekt för bör egenmakt också vara 

det första behandlaren manifesterar. Det kan innebära att behandlaren påvisar att 

han hittat en överlägsen metod att uppnå samma mål som klienten själv önskar 

utan att begå kriminella handlingar (McWilliams, 1994, s. 207). En förutsättning är 

dock att klienten på något plan uppfattar behandlaren som sin like. Nyare 

mentaliseringsbaserade teorier menar däremot att klienten behöver lära sig att vad 

han säger eller gör, framkallar sinnesstämningar hos behandlaren liksom det 

behandlaren säger och gör framkallar sinnessstämningar hos klienten (Bateman & 

Fonagy, 2016, s. 193). Klienten behöver överväga vilken effekt hans agerande har 

på andra istället för att ignorera det eller vidhålla att det inte har några 

konsekvenser. Förhållningssättet syftar till att vidga klientens perspektiv.  

Greenwald (1974) beskriver vidare hur den antisociala klienten efter en tid i 

behandling (2-3 år) drabbas av svår och ofta psykotisk depression. Det kan 

uppfattas som att klienten på allvar börjar bry sig om behandlaren och inte längre 

betraktar henne eller honom som ett manipulerbart objekt. Klienten börjar då 

känna sig eländig över att ha blivit känslomässigt beroende av behandlaren. Denna 

depression kan jämföras med hur det lilla barnet känner sig under andra hälften av 

första levnadsåret då det enligt Klein (1935) med sorg börjar erfara att mamman 

har ett eget oberoende liv bortom barnets kontroll. 

 

3 Syfte och frågeställningar 

          Det psykodynamiska objektrelations teoretiska perspektivet som betonar de 

omedvetna emotionella processerna kan således ha betydelse för vården av 

livsstilskriminella. Men medan flera teoretiker har beskrivit kvaliteten på 

objektrelationer hos antisociala och psykopatiska individer är omfattningen av 

empiriskt stöd för dessa hypoteser ganska begränsat (Gacano & Meloy, 1994; 

Gacano, Meloy, & Berg, 1992; Kernberg, 1975, 1992). I föreliggande 
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litteraturstudie undersöks därför sambanden mellan objektrelationer och ASPD 

samt psykopati hos kriminella män för att öka förståelsen utifrån den samlade 

kunskapen från kvantitativa studier. En större förståelse inom området kan 

förhoppningsvis bidra till bättre anpassande interventioner för målgruppen 

livsstilskriminella. Föreliggande uppsats avser därför besvara följande två 

frågeställningar. Vilka objektrelationer finns hos men med kriminell livsstil? Hur 

kan en större kunskap inom området bidra till bättre anpassade interventioner för 

målgruppen? 

 

4 Metod 

4.1 Inkluderade studier 

          Inklusionskriterier för ingående studier var kvantitativa experimentella och 

icke-experimentella studier. Det vill säga systematiska översikter (SÖ) och 

metaanalyser, randomiserade kontrollerade studier (RCT) samt studier med 

kontrollgrupp (CT), tvärsnittsstudier och surveyundersökningar 

(observationsstudier) som undersökt objektrelationer hos personer med antisocial 

personlighetsstörning och eller psykopati. Exklusionskriterier var drogmissbruk 

och brottslighet som inte definieras som livsstilskriminalitet (miljöbrott, 

trafikbrott (böter), ekonomisk brottslighet som inbegriper företag och 

sexualbrott). 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

          Datainsamlingsmetoden innebar en elektronisk databassökning vid Ersta 

Sköndal Bräckes bibliotek för alla år i samtliga databaser, vilka var WorldCat.org, 

Wiley Online Library, MEDLINE, Academic Search Complete, Nursing & Allied 

Health Database, Taylor and Francis Journals, ERIC, Directory of Open Access 

Journals, SAGE och BioMed Central. Avgränsningar gjordes för sökverkyg 

(grupperade utgåvor) innehåll (fulltext), format (artikel) och språk (engelska). 

Sökorden var titelorden object relations med antisocial samt object relations med 

psychopaths. Antal träffar var sex för de första sökorden samt fyra för de andra 

sökorden varav tre artiklar matchade inklusionskriterierna. Likaså gjordes en 

sökning i PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) och Tavistock and Portman 

Foundation Trust med motsvarande avgränsningar och sökord. Antalet träffar var 

noll. Referenslistor från framtagna artiklar har inte granskats för identifiering av 

eventuellt ytterligare studier. Inga försök har gjorts att spåra icke-publicerade 

artiklar eller annan grå litteratur. 

 

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

          Inkluderade studier har sammanställts i en artikelmatris som visar varje 

studies syfte, design, urval, datainsamlingsmetod, resultat och slutsatser med 

teman (Se bilaga 1 och 2). Matrisen tydliggör övergripande det innehåll som 

analyserats utifrån Friberg (2012, s. 127-129) tematiseringsmetod. Metoden kan 
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liknas vid en innehållsanalys utifrån dess uppbyggnad och tematisering. Analysen 

har skett i flera steg, 1) artiklarna har lästs igenom vid flera tillfällen för att få en 

övergripande bild av innehållet, 2) huvudfynd i studiernas resultat som var 

relevanta och svarade på uppsatsens syfte har markerats med färg, 3) likheter och 

skillnader mellan huvudfynden har jämförts, 4) studiernas validitet och reliabilitet 

har granskats och brister har övervägts, 5) utifrån bearbetningen framkom fyra 

huvudteman och ett undertema (se resultat).           

         Författarens förförståelse för ämnet har utgjorts av förstahandsförförståelse, 

vilken bygger på 15 års kliniska erfarenheter av målgruppen (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 76). Det finns även en andrahandsförförståelse, vilken bygger på 

teoretiska kunskaper och en licentiatexamen inom området rättspsykologi. Genom 

att anslå förförståelsen är syftet att minska dess effekt. Förförståelse har i viss mån 

även underlättat arbetet med att sortera relevant information för föreliggande 

uppsats. 

 

4.4 Genomförande 

          Litteraturstudien genomfördes vid Ersta Sköndal Bräckes högskola under 

vår- och höstterminen 2018.  

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

          Relaterat till de forskningsetiska principerna framgår inga explicita etiska 

dilemman i artiklarna. Vid granskning av eventuella etiska frågeställningar i 

studierna har autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen bedömts (Forsman, 2012). Etiska överväganden som tagits i 

beaktning är om deltagarna har varit utsatt för fysisk skada, obehag eller psykiskt 

lidande. Fördelarna av studierna har bedömts överväga eventuella risker för 

deltagarna. Deltagarna ska också ha fått information om studien och gett sitt 

samtycke till att delta, vilket varit frivilligt. 

 

6 Resultat 

          Databassökningen resulterade i tre artiklar som undersökt objektrelationer 

hos kriminella män. Brody & Rosenfeld (2002), Gacono, Meloy & Berg (1992) 

samt Gacono (1990). (Förteckning av artiklarna visas i Bilaga 1.) Samtliga studier 

är av icke-experimentell kvantitativ design och genomförda i USA. Samtliga 

studier har även ett relativt litet urval av deltagare som testats med standardiserade 

testinstrument. Analysen visar fyra huvudteman och ett undertema som speglar 

både generella och specifika aspekter gällande sambanden mellan objektrelationer 

och ASPD/psykopati hos kriminella män samt behandling av målgruppen. Dessa 

teman är huvudtemana otrygg anknytning, borderlinenivå, narcissism med undertemat 

egocentrism samt huvudtemat behandling av personlighetsstörningar. Resultatet diskuteras 

i resultatdiskussionen. I resultatdelen redovisas studiernas syfte, resultat, slutsatser 

och metodologiska brister. (Information angående syfte, design, urval, 
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datainsamlingsmetod, resultat och slutsats visas i artikelmatrisen i tabell 1, Bilaga 

2.) 

 

6.1 Brody och Rosenfeld 

          I Brody och Rosenfeld (2002) försöker författarna öka förståelsen för den 

underliggande psykologiska och interpersonella dynamiken vid psykopati genom 

att undersöka olika dimensioner av objektrelationer. De dimensioner som 

undersökts är egocentrism, alienation, otrygg anknytning och social inkompetens. 

Enligt författarnas hypoteser antas samband finnas mellan psykopati och hög grad 

av egocentrism, psykopati och hög grad av alienation samt psykopati och låg grad 

av social inkompetens.        

          Resultat. Enligt författarnas hypoteser är psykopati signifikant positivt 

korrelerat till alienation och egocentrism (Brody & Rosenfeld, 2002). Resultatet 

visade motsatt författarnas hypoteser att psykopati även var signifikant positivt 

korrelerat till otrygg anknytning. Otrygg anknytning mäter känslighet för 

avvisanden, längtan efter närhet samt dålig tolerans för separationer, förluster och 

ensamhet. Detta är behov som psykopater vanligen uppvisar en likgiltighet inför, 

vilket föranledde författarnas antagande. Men trots den lugna karismatiska 

framtoningen är det alltså troligt att dessa individer lider av betydande 

underliggande känslomässiga smärta som förmodligen har sina rötter i tidiga 

erfarenheter av avvisanden och förlust av kärlek. Hypotesen stöds ytterligare av 

att flera barndomshistoriska variabler (oenighet hos föräldrarna, fysiska övergrepp 

i barndomen) var förknippade med såväl psykopati som flera av 

objektrelationsdimensionerna. Resultaten strider mot den tidigare uppfattningen 

om att psykopater inte är sårbara för förluster eller i något verkligt behov av 

interpersonell intimitet (Brody & Rosenfeld, 2002). Förmodligen är sådana behov 

förknippade med en sådan hög grad av smärta att alla behov av intimitet och 

tillhörighet avvisas och hålls omedvetna. Detta för att hantera den smärta och 

ångest som annars skulle uppstå. I motsats till författarnas hypoteser visas heller 

inget samband mellan psykopati och dimensionen social inkompetens (Brody & 

Rosenfeld, 2002). Låga poäng innebär utåtriktning och ytlig självsäkerhet, vilket är 

karaktäristiskt för psykopater. Flera möjliga förklaringar kan bero på bristen på 

samband mellan dessa variabler. Exempelvis kan många psykopater trots sin 

karaktäristiska charm vara mer förvirrade och obekväma i sociala interaktioner än 

vad som vanligen antas. Det kan också innebära att dimensionen social 

inkompetens innehåller flera aspekter av sociala interaktioner, inklusive kortvariga 

interaktioner med främlingar eller tillfälliga bekanta samt djupare, långsiktiga 

relationer. Därför kan bristen på samband mellan låg social inkompetens och 

psykopati indikera kompetens vid ytliga eller kortvariga interaktioner men inte för 

att upprätthålla meningsfull och långsiktig intimitet. Även om resultatet visar 

signifikanta korrelationer mellan psykopati och tre av de fyra objektrelations 

dimensionerna, förblev endast egocentricitet signifikant i de multivariata 

modellerna (Brody & Rosenfeld, 2002). 

          Slutsatser. Författarnas slutsatser är att resultat av objektrelationer bland 

kriminella män med psykopati delar många likheter med objektrelations profiler 
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hos individer med narcissistisk och borderline personlighetsstörning (Brody & 

Rosenfeld, 2002). Således, kan tillämpningen av behandlingar som har visat sig 

lyckade med andra former av personlighetsstörningar också vara användbar vid 

behandling av psykopater. Även förebyggande insatser i riskhushåll föreslås 

utifrån att flera familjehistoriska variabler (osämja och drogmissbruk hos 

föräldrarna samt fysisk misshandel i barndomen) var signifikant associerade med 

psykopati.           

          Metodologika brister. Enligt författarna är uppgifterna sannolikt 

influerade av varje deltagares själv- och världsbild eftersom data samlades in 

genom självrapportering (Brody & Rosenfeld, 2002). Om vissa individer, 

oavsiktligt eller medvetet, beskrivit sig som psykologiskt hälsosammare än de är, 

kan data vara något snedvridna. Likaså togs historisk data i stor utsträckning från 

deltagarens självrapportering och kan därför vara mindre noggrann och fullständig 

än om data samlades in genom mer objektiva metoder (exempelvis från släktingar 

eller med hjälp av en longitudinell design). 

 

6.2 Gacono, Meloy och Berg (1992) 

          Gacono, Meloy och Berg (1992) syftar till att psykometriskt kartlägga de 

interna mekanismerna hos de tre kluster B störningarna antisocial- (ASPD), 

narcissistisk- (NPD) och instabil personlighetsstörning (BPD). Författarnas 

hypotes är att de olika kluster B störningarna har större intrapsykiska skillnader än 

vad som framkommer i DSM manualens beteendekriterier. Tydligare definitioner 

som inkluderar dynamiska processer antas kunna bidra till en bredare förståelse 

för varje diagnos. Studien syftar även till att styrka Kernbergs (1975) koncept om 

borderline som en nivå av personlighetsorganisation partiellt reglerad av primitiva 

försvar. De objektrelationer som undersöktes var uppslukning, symbiotisk 

sammansmältning, våld/separation och återförening, födelse-återfödelse, malign 

inre process, förvandling-transformation, narcissistisk spegling, separation-

särskiljande, gränsstörning och livmoder fantasier. De försvars operationer som 

undersöktes var hög nedvärdering, hög idealisering, låg idealisering, hög 

förnekelse, massiv förnekelse, splitting, projektiv identifikation, omnipotens, 

nedvärdering, primitiv idealisering och impressionistisk respons (IMP, det vill säga 

intryckskänslighet). 

          Resultat. Enligt författarna visar resultatet att objektrelationerna inte skiljer 

sig signifikant åt mellan antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag 

(P-ASPD) och BPD (Gacono et al., 1992). BPD visar dock högre ångest, mer 

osublimerad aggressivitet och libido och större anknytningsförmåga. Båda 

grupperna har signifikant fler primitiva borderline objektrelations responser än 

ASPD och NPD. P-ASPD och NPD är mycket narcissistiska och BPD är mindre 

narcissistiska än NPD och P-ASPD. NPD visar mer ångest och bättre 

anknytningsförmåga, färre objektrelationer på borderlinenivå och mindre skadad 

identitet än P-ASPD. ASPD är mindre borderline än P-ASPD och BPD och 

mindre narcissistiska gällande grandiost själv än NPD och P-ASPD. Vidare har 

ASPD sämre anknytningsförmåga än NPD och BPD men bättre än P-ASPD och 

visar samma grad av ångest som BPD. Parvisa jämförelser visar också att NPD 
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och BPD har signifikant fler responser gällande Primitiv idealisering än ASPD. 

NPD har signifikant fler responser gällande Primitiv idealisering än P-ASPD. 

Parvisa jämförelser visar även att BPD har signifikant fler IMP responser än 

ASPD och P-ASPD. P-APD och NPD har signifikant fler IMP responser än 

ASPD. Öppenvårdspatienterna (NPD och BPD) visar högre idealisering än 

internerna (ASPD och P-ASPD). 

          Slutsatser. Författarnas slutsatser är att avsaknaden av skillnader mellan 

grupperna gällande försvar med undantag från Primitiv idealisering och IMP 

stödjer Kernbergs (1975) koncept om borderline som en nivå av 

personlighetsorganisation partiellt reglerad av primitiva försvar (Gacono et al., 

1992). Vidare visar resultatet att mönstret av objektrelationer indikerar en 

självidentitet som blivit både skadad och aggressionsutsatt för bägge ASPD 

grupperna. P-ASPD gruppen presenterar en illvillig och destruktiv internaliserad 

objektrelations värld karaktäriserad av en intensiv och våldsam intrapsykisk 

konflikt kring anknytning och separation. Förekomsten av både symbiotisk 

sammansmältning och narcissistisk spegling hos P-ASPD indikerar ett behov av 

att både höra till och bli perfekt speglad av primärobjektet, vilket är en omöjlighet 

men en synlig psykologisk önskan. I jämförelse med ASPD är även NPD:s 

självidentitet skadad men förmodligen inte utifrån våld och aggression. BPD 

presenterar ett objektrelationsmönster som uppvisar en i grunden skadad och 

aggressionsutsatt självidentitet med en extremt illvillig, sårbar och konfliktartad 

internaliserad objektvärld. BPD producerar också en högre frekvens av icke-

sublimerad aggression och libidinös drift som är knuten till beroende av andra. 

BPD upplever sina aggressioner som ego-dystona medan ASPD identifierar sig 

med aggressiva introjekt och upplever de aggressiva impulserna som ego-syntona. 

BPD:s inre värld är lika som P-ASPD förutom att den saknar den grandiosa 

självstrukturens självregleringsförmåga. Dock utgör denna narcissistiska 

regleringsförmåga en stor andel av den inre världen hos ASPD och P-ASPD. 

ASPD:s och P-ASPD:s fokus på det egna självet kräver en hånfull nedvärdering 

av andra, vilket försvårar eller till och med omöjliggör allians och psykoterapeutisk 

behandling. Detta till skillnad mot BPD som har anknytningsförmåga och 

kännbar ångest som motiverar att ta kontakt med andra. NPD har en liknande 

anknytningsförmåga som gör psykoterapeutisk behandling mycket mer lyckad än 

för ASPD grupperna. Men NPD är mindre troliga att engagera sig i psykoterapi 

än BNP eftersom NPD delar ASPD gruppernas defensiva reglering genom den 

grandiosa självstrukturen. Trots karaktäristiska skillnader mellan dessa 

personlighetsstörningar i kluster B indikerar den gemensamma borderlinenivån att 

behandlingseffekter är svåra och tidskrävande att nå.  

          Metodologiska brister. Enligt författarna har teoretiker ifrågasatt många 

av Roschach-indexen som används för att beskriva både objektrelations funktion 

och andra kliniska egenskaper (Brody & Rosenfeld, 2002; Gacono et al., 1992). 

Likaså kan skillnader i urvalet påverka utfallet då icke-kriminella deltagare i 

öppenvård och kriminella internerade deltagare jämförts (Gacono et al., 1992). 

Det finns även åldersmässiga skillnader mellan grupperna där deltagarna i 

öppenvård är äldre. Samtidigt överensstämmer dessa skillnader med hur livet 
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vanligen gestaltar sig för personer med de olika personlighetsstörningarna. 

Narcissistiska försvar minskar vanligen i medelåldern och det är inte förrän dess 

personer med NPD oftast söker vård. Personer med NPD klarar sig också 

vanligen bättre i samhället än personer med ASPD som har större risk att 

interneras.  

 

6.3 Gacono (1990) 

          I Gacono (1990) undersöks objektrelationer, försvarsoperationer samt 

nivån av psykopati och narcissism hos kriminella män med antisocial 

personlighetsstörning. Studien syftar till att testa Kernbergs (1970) påstående om 

att alla patienter med antisocial personlighetsstörning har en 

personlighetsorganisation på borderlinenivå. Studien undersöker också Kernbergs 

(1975) antagande om att en extrem form av patologisk narcissism finns hos 

personer med antisocial personlighetsstörning (som är interner). Deltagarna 

undersöks med Rorschach som analyseras med Kwawers (1980) kriterier för 

borderline objektrelations kategorier, Lerner och Lerners (1980) Defence Scale 

samt Cooper och Arnows (1986) försvars kriterier. Deltagarnas grad av narcissism 

mäts med Exners (1973) Self-focus Sentence Completion Test. Graden av 

psykopati mäts med Hares psykopatichecklista (PCL-R). I studien jämförs 

deltagare med högre psykopatipoäng än 30 (allvarlig psykopati) mot deltagare med 

lägre psykopatipoäng än 30 (måttlig psykopati). 

          Resultat. Enligt författarna visar resultatet att varken graden av narcissism 

eller antalet försvarsoperationer skiljer sig signifikant mellan deltagare med 

allvarlig psykopati (≥ 30) och måttlig psykopati (< 30) (Ganco, 1990). Däremot 

visar deltagare med allvarlig psykopati ett signifikant större antal objektrelationer 

på borderlinenivå än deltagare med måttlig psykopati. 

          Slutsats. Författarnas slutsats är att frekvensen av borderline 

objektrelationer och försvarsoperationer styrker Kernbergs (1970) påstående om 

förekomsten av borderline personlighetsorganisation hos personer med antisocial 

personlighetsstörning (som är interner). Gruppen med allvarlig psykopati tenderar 

att i högre grad fungera på en borderline nivå än gruppen med måttlig psykopati. 

Den höga graden av narcissism hos gruppen antisociala styrker även Kernbergs 

(1975) antagande om att en extrem form av patologisk narcissism finns hos 

personer med antisocial personlighetsstörning (som är interner). En slutsats är att 

antisociala personer tenderar att vara mycket egocentriska och att narcissism är en 

komponent av psykopati. I fängelsemiljö är frågeställningar gällande behandling 

och hantering av eller arrangemang kring personer med antisocial 

personlighetsstörning vanliga. En dynamisk bedömning av objektrelationer, 

försvarsfunktioner och grad av psykopati kan vara avgörande för att besvara dessa 

frågeställningar. 

          Metodologiska brister. Enligt författarna reflekterar resultaten en 

heterogenitet hos gruppen antisociala gällande graden av borderline 

personlighetsorganisation och indikerar att personer med allvarlig psykopati har 

en mer utpräglat fungerande på borderline nivå (Ganco, 1990). Det låga 

deltagarantalet gör dock att slutsatserna bör beaktas med försiktighet. Vidare har 
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studien utförts på interner för att testa Kernbergs (1970, 1975) antaganden om 

förekomsten av borderline personlighetsorganisation och en extrem form av 

narcissism hos personer med antisocial personlighetsstörning. Studien ger därför 

endast svar på frågorna angående interner.  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

          Den teoretiska bakgrunden i föreliggande uppsats utgår från äldre teorier 

som Klein (1935) och Greenwald (1974) till något nyare som Steiner (1993) och 

McWilliams (1994) och till aktuella teorier av Bateman och Fonagy (2016). Äldre 

teoriers relevans kan naturligtvis ifrågasättas. Men Klein och Steiner har utvecklat 

en begreppsapparat som gjort det möjligt att förstå och analysera den inre världen 

hos såväl barn som vuxna med svåra störningar (Johansson, 2000), vilket varit 

relevant för uppsatsens ändamål. Det finns flera objektrelationsteorier men en 

avgränsning har gjorts utifrån uppsatsens format och tidsaspekt. Vidare beskriver 

Greenwald (1974), McWilliams (1994) och Bateman och Fonagy (2016) olika 

förhållningssätt i behandling av målgruppen antisociala. Olikheterna kan härledas 

till den tidsanda då teorierna formades. Men de olika teorierna bidrar även med 

olika sidor av kunskap som kan utvecklas vidare i framtida forskning. Designen 

litteraturstudie valdes för att sammanställa vilken kvantitativ forskning som gjorts 

inom området objektrelationer hos livsstilskriminella för en ökad förståelse av 

målgruppen. Designen systematisk litteraturstudie har kunnat väljas om syftet 

varit att identifiera och värdera allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant 

för frågeställningarna. Dock bedömdes antalet studier inom området vara för lågt 

för att aggregera empiriska bevis. Endast kvantitativa studier har inkluderats 

utifrån att denna design saknas inom det psykodynamiska fältet och därför är 

intressanta att sammanställa. I vald metod har bara studier med titelorden object 

relations med antisocial samt object relations med psychopaths inkluderats. Möjligen hade 

ett större antal studier kunnat inbegripits om designen inkluderat sökord 

relaterade till studiernas mätinstrument. Manuell sökning har också kunnat utföras 

genom att granska innehållsförteckningarna i tidskrifterna. Dock behövde 

innehållet avgränsas till uppsatsens format och tidsaspekt. Vidare avser uppsatsens 

frågeställningar livsstilskriminella män. Det finns emellertid olika benämningar 

och definitioner av gruppen (Torstensson Levander, 2013). Vilken typ av 

kriminalitet som avses i de olika studierna framgår inte klart. Brody och Rosenfeld 

(2002) undersöker villkorligt dömda kriminella psykopater. Gacono et a. (1992) 

undersöker interner med antisocial personlighetsstörning samt interner med 

antisocial personlighetsstörning och psykopati. Gacono (1990) undersöker 

interner med antisocial personlighetsstörning som delas in i allvarlig eller måttlig 

psykopati. Uppsatsen kan således närmast ge svar på vilka objektrelationer som 

finns hos kriminella män med antisocial personlighetsstörning och/eller 

psykopati. Dock överensstämmer benämningen i mycket hög utsträckning med 

gruppen livsstilskriminella (Loeber et al., 1999). 
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7.2 Resultatdiskussion 

          Föreliggande uppsats första frågeställning syftar till att besvara vilka 

objektrelationer som finns hos livsstilskriminella. Resultatet visar både generella 

och specifika aspekter av objektrelationer hos målgruppen. De generella 

objektrelationerna relaterar till nivå av personlighetsorganisation, vilket speglas i 

temana otrygg anknytning och borderlinenivå. 

          Generella aspekter av objektrelationer. I Gacono (1990) reflekterar 

resultaten en heterogenitet hos gruppen interner med antisocial 

personlighetsstörning gällande graden av borderline personlighetsorganisation. 

Resultatet indikerar även att deltagare med antisocial personlighetsstörning med 

allvarlig psykopati har en mer utpräglat fungerande på borderline nivå. I studien 

ses resultatet snarare som en intressant möjlighet än en slutsats utifrån det låga 

deltagarantalet. Dock styrks antagandet av Gacono et al. (1992) som påvisar att 

interner med antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag (P-ASPD) 

och interner med borderline personlighetsstörning (BPD) har samma grad av 

objektrelationer på borderlinenivå. Det finns emellertid kritik riktad mot många av 

Roschach-indexen som använts för att beskriva objektrelations funktionen hos 

deltagarna (Brody & Rosenfeld, 2002). I Brody och Rosenfeld (2002) som utifrån 

denna kritik istället använt sig av ett standardiserat test för mätning av 

objektrelationsfungerande (BORI), påvisas att psykopati har ett signifikant positivt 

samband med objektrelationsdimensionen Otrygg anknytning. Begreppet mäter 

känslighet för avvisande, längtan efter närhet och dåligt tolererade separationer, 

förluster och ensamhet. Variablerna är karaktäristisk för ett fungerande på 

borderlinenivå (McWilliams, 1994, s. 81). Resultatet styrks av att flera 

barndomshistoriska variabler (oenighet hos föräldrarna, fysiska övergrepp i 

barndomen) relaterade signifikant till psykopati (Brody & Rosenfeld, 2002). Dock 

har barndomsdata inhämtats genom självrapportering och inte genom anhöriga, 

vilket kan minskar resultatets reliabilitet.  

          Sammanfattande är en av uppsatsens slutsatser att kriminella män med 

antisocial personlighetsstörning och psykopati generellt sett har en 

personlighetsorganisation på borderlinenivå. Dock menar McWilliams (1994, 

s.193) att den psykopatiska personlighetstypen oftast befinner sig på borderline- 

respektive psykotisk nivå eftersom diagnosen per definition syftar på en bristande 

förmåga till mänsklig anknytning samt ett beroende av mycket primitiva 

försvarsmekanismer. Antagandet ligger i linje med Gaconos (1990) resultat där 

ökad psykopati relateras till ökat antal objektrelationer på borderlinenivå. Detta 

indikerar att desto mer psykopatisk individen är desto fler försvar av lägre karaktär 

använder individen. Gacono et al. (1992) påvisar också förekomsten av 

objektrelationen symbiotisk sammansmältning hos P-ASPD gruppen, vilket 

styrker resonemanget. 

          Specifika aspekter av objektrelationer. Resultatet visar även på specifika 

aspekter av objektrelationer i målgruppens inre värld, vilket speglas i temat 

narcissism med undertemat egocentrism.  Mönstret av objektrelationer indikerar en 

självidentitet som blivit både skadad och aggressionsutsatt för bägge ASPD 

grupperna (Gacono et al., 1992). P-ASPD gruppen presenterar en objektrelations 
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värld karaktäriserad av en intensiv och våldsam intrapsykisk konflikt kring 

anknytning och separation. Resultatet överenstämmer med Gacono (1990) som 

påvisar att interner med antisocial personlighetsstörning och allvarlig psykopati 

hade ett signifikant större antal objektrelationer på borderlinenivå än interner med 

antisocial personlighetsstörning och måttlig psykopati. Det som skiljer ASPD 

grupperna och BPD gruppen är att BPD saknar den grandiosa självstrukturens 

självregleringsförmåga (Gacono et al., 1992). Denna narcissistiska 

regleringsförmåga utgör en stor andel av särskilt P-ASPD gruppens inre värld. P-

ASPD och gruppen med narcissistisk personlighetsstörning (NPD) var också de 

grupper som visade mycket höga poäng av narcissism. Resultatet styrks av Brody 

och Rosenfeld (2002) där endast objektsrelationsdimensionen egocentricitet visar 

signifikant resultat i de multivariata analyserna även om resultatet visar signifikanta 

korrelationer mellan psykopati och tre av de fyra objektrelationsdimensionerna. 

Även Gacano (1990) framhåller att antisociala personer tenderar att vara mycket 

egocentriska och antar att narcissism är en komponent av psykopati. 

          Sammanfattande är en av uppsatsens slutsatser att narcissism, där 

egocentrism kan sägas vara en grundaspekt, den specifika intrapsykiska aspekt 

som är mest karaktäristisk för målgruppen. Egocentrism mäter misstro gällande 

andras intentioner, utnyttjande av andra och självcentrering (Brody & Rosenfeld, 

2002). 

          Behandling av personlighetsstörningar. Uppsatsens andra frågeställning 

handlar om hur denna kunskap kan bidra till bättre anpassade interventioner för 

målgruppen livsstilskriminella, vilket speglas i temat behandling av 

personlighetsstörningar. Brody och Rosenfeld (2002) menar att objektrelationerna 

bland kriminella män med psykopati har många likheter med 

objektrelationsprofilen hos individer med narcissistisk och borderline 

personlighetsstörning. Tillämpningen av behandlingar som visat sig framgångsrika 

med andra former av personlighetsstörningar antas därför även vara användbara 

vid behandling av psykopater. Gacono et al. (1992) framhåller dock hur den 

gemensamma borderlinenivån hos dessa grupper utgör en svårighet för att 

åstadkomma behandlingseffekter samt att dessa är tidskrävande att nå. Författarna 

påvisar också att skillnaderna mellan kluster B störningarna även innebär vissa 

skillnader vid tillämpningen av behandling. Framträdande är hur kriminella 

personer med antisocial personlighetsstörning med eller utan psykopatiska drag 

medför en hånfull nedvärdering av andra, vilket försvårar eller till och med 

omöjliggör terapeutisk allians och behandling. Bakgrunden till detta är 

målgruppens fokus på det egna självet, det vill säga egocentrism. För att 

behandlaren ska kunna nå klienten och skapa allians så att behandlingsinsatsen blir 

verksam på ett djupare känslomässigt plan behöver alltså individens egocentrism 

hanteras. Särskilt problematiskt blir det med alliansskapandet för kriminella 

personer med antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag (P-ASPD) 

som enligt Ganco et al. (1992) inte kan idealisera människor. P-ASPD idealiserar 

istället objekt. Enligt McWilliams (1994, s. 195) kan behandlaren därför inte 

förvänta sig att få kontakt med klienten via hans eller hennes känslor. Frågan är då 
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hur behandlaren ska hantera klientens egocentrism och nå klienten på ett djupare 

plan? 

          Greenwald (1974) har i jämförelse med Bateman och Fonagy (2016) i viss 

mån kontrasterande antaganden i frågan.  Greenwald förespråkar ett 

förhållningssätt där klienternas maktorientering och egocentrism möts genom att 

behandlaren visar att makt kan användas på ett prosocialt sätt för att nå sina mål. 

Detta liknar det förhållningssätt som McWilliams (1994, s. 207) beskriver som 

självständighet på gränsen till likgiltighet. I dessa förhållningssätt är behandlaren 

inte känslomässigt engagerad i klienten. Enligt Bateman och Fonagy (2016, s. 193) 

mentaliseringsbaserade modell antas däremot att klienten behöver lära sig att vad 

han säger eller gör framkallar sinnesstämningar hos behandlaren liksom det 

behandlaren säger och gör framkallar sinnessstämningar hos klienten. Ett av 

uppsatsens antaganden är att dessa olika förhållningssätt är användbara i olika 

faser av klientens personlighetsutveckling. När klienten till största delen befinner 

sig i den schizo-paranoida positionen och är som mest maktorienterad och 

egocentrisk kan det självständiga förhållningssätt som Greenwald (1974) och 

McWilliams (1994, s. 207) beskriver göra att klienten åtminstone accepterar 

behandlaren. För att komma vidare mot den depressiva positionen antas 

behandlarens konsekventa, icke-dömande och icke-exploaterbara förhållningssätt 

som McWillims (1994, s. 206) beskriver kunna vara hjälpsamt för klienten. 

Greenwald (1974) beskriver vidare hur klienten efter ca 2-3 års behandling kan 

drabbas av svår och ofta psykotisk depression. Det kan uppfattas som att klienten 

på allvar börjar bry sig om behandlaren och inte längre betraktar henne eller 

honom som ett manipulerbart objekt. Klienten har då börjat utveckla ett överjag 

och känslor som skuld och sorg. I den depressiva positionen har klienten således 

fått en begynnande förståelse för andra människors inre. Det är därför främst i 

detta skede som Bateman och Fonagy (2016) förhållningssätt antas kunna 

användas för att vidare utveckla klientens förmåga att förstå och relatera till sig 

själv och andra. Dock är behandlingseffekterna tidskrävande och en fråga är om 

en annan syn på målgruppens egocentrism som enligt Ganco et al. (1992) innebär 

en förmåga att idealisera objekt skulle kunna bidra till att påskynda 

behandlingsprocessen? Ett antagande är att klienten skulle kunna idealisera 

kunskapen om egocentrism genom psykoedukativa inslag och vända det till ett 

intresse för sitt eget inre. 

          Sammanfattande är uppsatsens slutsats gällande den andra frågeställningen 

att behandling som visat sig effektiv för andra personlighetsstörningar inom 

kluster B även kan vara verksamma för undersökta målgrupp. Dock är 

behandlingseffekter svåra och tidskrävande att nå utifrån målgruppens 

egocentrism. Olika psykodynamiska teoretiker föreslår också olika förhållningssätt 

för att nå klienten känslomässigt och bidra till utveckling. Ett antagande är att 

olika förhållningssätt kan användas vid olika faser av personlighetsutvecklingen. 

Ytterligare ett antagande är att psykoedukativa insatser om målgruppens 

egocentrism kan hjälpa klienten att nå sitt eget inre. 

          Konklusioner. Följaktligen visar resultatet stöd för både generella och 

specifika aspekter av objektrelationer hos målgruppen. En slutsats är att kriminella 
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män med antisocial personlighetsstörning och psykopati, som väl motsvarar 

målgruppen livsstilskriminella, generellt sett har en personlighetsorganisation på 

borderlinenivå. Specifikt är narcissism, där egocentrism kan sägas vara en 

grundaspekt, den specifika intrapsykiska aspekt som är mest karaktäristisk för 

målgruppen. Vad gäller frågan om hur denna kunskap kan bidra till bättre 

anpassade interventioner för målgruppen är en slutsats att behandlingar som visat 

sig framgångsrika med andra former av personlighetsstörningar även är 

användbara för målgruppen livsstilskriminella. Olika teoretiker föreslår dock olika 

förhållningssätt och frågan om hur behandlaren ska hantera målgruppens 

egocentrism bör därför undersökas vidare.   

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

          Förslag till vidare forskning är dels att undersöka om Greenwald (1974) 

respektive Bateman och Fonagy (2016, s. 193) förhållningssätt kan vara 

hjälpsamma för målgruppen i olika faser av personlighetsutvecklingen. Vidare 

forskning bör även undersöka om processen från den schizo-paranoida- till den 

depressiva positionen kan påskyndas. I föreliggande uppsats antas McWilliams 

(1994, s. 206-207) beskrivning av behandlarens självständighet på gränsen till 

likgiltighet kunna bidra till att klienten initialt accepterar behandlaren. Genom 

behandlarens konsekventa, icke-dömande och icke-exploaterbara förhållningssätt 

utvecklas klienten långsamt vidare. Frågan är om behandlaren också kan använda 

klientens egocentrism på ett sätt som påskyndar behandlingsprocessen? Kan 

processen tjyvkopplas? I föreliggande uppsats antas att eftersom klienten, enligt 

Ganco et al. (1992), är intresserad av sig själv (egocentrisk) och kan idealisera 

kunskap om sig själv (idealisera objekt) borde en kognitiv förståelse av vad 

egocentrism innebär och får för konsekvenser kunna intressera honom. Vidare 

forskning skulle således kunna undersöka om egocentrism istället för att vara ett 

hinder för alliansen kan bidra till att klienten engagerar i sitt eget inre och 

tillsammans med tidigare beskrivna förhållningssätt påskynda 

personlighetsutvecklingen.  
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9 Bilaga 1 

Slutligt urval av artiklar till resultat 
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          54, 589-600. 
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10 Bilaga 2 

Tabell 1 

Artikelmatris 
Studie Syfte Design Urval Datainsamlings

metod 
Resultat Slutsatser 

Brody & 
Rosenfeld (2002) 

Undersöka 
samband mellan 
psykopati och 
dimensioner av 
objektrelationer 

Icke-
experimentell 
kvantitativ 
design  
(Korrelations 
och regressions-
analyser) 

75 villkorligt 
dömda 
kriminella 
psykopater  

Standardiserade 
test i psykopati 
(PCL-SV) och 
objektrelations 
fungerande 
(BORI) samt 
demografiska 
frågor 

Samband fanns 
mellan 
Egocentrism, 
Alienation och  
Otrygg 
anknytning samt 
grad av 
psykopati och 
barndomsmiljö-
data. 
Objektrelationer
na predicerade 
psykopati efter 
att 
barndomsmiljö-
data inkluderats.  

1) Psykopater 
har djupa 
underliggande 
psykosociala 
trauman utifrån 
otrygg 
anknytning som 
bidrar till 
egocentrism och 
fungerande på 
borderlinenivå. 
2) Insatser för 
personlighetsstör
ningar antas 
tillämpbara på 
gruppen. 

Gacono, Meloy 
& Berg (1992) 

Jämföra 
objektrelationer, 
försvar och 
affekter mellan 
kluster B 
störningarna 

Icke-
experimentell 
kvantitativ 
design 
(Variansanalys 
och parvisa 
jämförelser) 

36 icke 
kriminella 
öppenvårds-
patienter med 
antingen NPD 
eller BPD samt 
21 interner med 
ASPD och 22 
interner med P-
ASPD 

Standardiserat 
test i psykopati 
(PCL-R) samt 
perceptuellt test 
(Rorschach)   

P-ASPD och 
BPD visade 
samma grad av 
objektrelationer 
på 
borderlinenivå. 
ASPD var 
mindre 
borderline än P-
ASPD och BPD, 
mindre 
narcissistiska 
gällande 
grandiost själv 
än NPD och P-
ASPD, hade 
sämre 
anknytningsförm
åga än NPD och 
BPD men bättre 
än P-ASPD och 
visade samma 
grad av ångest 
som BPD. 
 
 

1) Det finns en 
våldsam 
intrapsykisk 
konflikt kring 
anknytning och 
separation hos 
bägge ASPD 
grupperna som 
bidrar till ett 
fungerande på 
borderlinenivå.  
Den 
narcissistiska 
regleringsförmåg
an utgör en stor 
andel av ASPD 
gruppernas inre 
värld. 
2) Narcissismen 
och den dåliga 
anknytningsförm
ågan försvårar 
terapeutisk 
allians och 
behandlingseffek
ter är 
tidskrävande och 
svåra att nå. 

Gacono (1990) Jämföra 
objektrelationer 
och försvar 
mellan ASPD 
och P-ASPD 

Icke-
experimentell 
kvantitativ 
design  
(Parvisa 
jämförelser) 

33 interner med 
ASPD 

Standardiserat 
test i 
egocentrism 
(SFSC) och 
psykopati (PCL-
R) samt 
perceptuellt test 
(Rorschach) 

Graden av 
narcissism och 
försvar var 
likvärdiga för 
ASPD och P-
ASPD. P-ASPD 
visade en högre 
grad av 
objektrelationer 
på 
borderlinenivå 
än ASPD. 

1) P-ASPD är 
mer egocentriska 
och fungera i 
större 
utsträckning på 
borderline nivå 
än ASPD. 
Narcissism antas 
vara en 
komponent i 
psykopati.  
2) Slutsatserna 
kan vara till hjälp 
vid design av 
behandling. 

* NPD = Narcissistisk personlighetsstörning 
* BPD = Borderline personlighetsstörning 
* ASPD = Antisocial personlighetsstörning 
* P-ASPD = Antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag 


