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Sammanfattning 
 
Inledning: Syftet med denna studie är att få en bredare kunskap om ett 
outforskat område; psykodynamiska psykoterapeuters upplevelse av att arbeta 
med personer dömda för mord eller allvarliga våldsbrott.  
 
Frågeställning: Hur upplever psykodynamiska psykoterapeuter det är att arbeta 
med personer dömda för mord eller allvarliga våldsbrott? 
 
Metod: Studien bygger på den halvstrukturerade livsvärldsintervjun med fem 
terapeuter med erfarenhet av att bedriva psykoterapi med brottsdömda för 
allvarliga våldsbrott eller mord. Intervjuerna spelades in och bearbetades med 
tematisk analys.  
 
Resultat: Terapeuterna har svårt att känna empati och upplever också ångest och 
rädsla i terapierna. Terapeuterna försöker att förstå personen och brottet för att 
kunna arbeta för egen del men också för att kunna behandla patienten. 
Terapeuten uttrycker behov av stöd genom riskbedömning, utbildning och 
handledning för denna patienttyp.  
 
Diskussion: Terapeuternas upplevelse bekräftade det forskningen visat på; att det 
är stora känslomässiga påfrestningar i det terapeutiska arbetet med brottsdömda 
för mord och allvarliga våldsbrott. Terapeuterna hade svårt att erbjuda en 
empatisk förståelse och bearbetande psykoterapi. Terapeuterna efterfrågade en 
mer genomtänkt behandlingside för denna patientgrupp från organisationens sida 
och egen handledning och utbildning för att kunna genomföra det 
psykoterapeutiska arbetet. 
 
Nyckelord: forensisk psykoterapi, psykodynamisk terapi, brottsdömda, mord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
Abstract  

Introductions: The purpose of this study is to achieve a broader knowledge of an 
area not researched on; psychodynamic psychotherapists experience of working 
with people convicted of murder or serious violent crimes.  

Issues: How do psychodynamic psychotherapists experience working with people 
convicted of murder or serious violent crimes?  

Method: The study is based on the semi-structured interview with five therapist’s 
with experience of treatment with people convicted of murder or serious violent 
crimes. The interviews were recorded and processed using thematic analysis.  

Result: The therapists have difficulty feeling empathy and they also experience 
anxiety and fear in the therapies. The therapists try to understand the person and 
the crime in order to be able to work for their own part but also to be able to treat 
the patient. The therapists expresses the need for support through risk 
assessment, training and supervision for this kind of patient.  

Discussion: The therapist’s experience confirmed what research shows; that 
there are severe emotional strains in the therapeutic work with those convicted of 
murder and serious violent crimes. The therapists found it difficult to offer an 
empathetic understanding and processing psychotherapy. The therapists wished 
for a more elaborate treatment idea for this patient group on the part of the 
organization and their own supervision and training to be able to carry out the 
psychotherapeutic work.  

Keywords: forensic psychotherapy, psychodynamic therapy, convicted persons, murder 
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1 Inledning 
År 2018 var det totalt 4393 intagna på 45 olika anstalter i Sverige och 94 % av dessa var män och 
6% var kvinnor. Av intagna mellan 2015 till 2018 återföll 29% till brott igen. Brottsförebyggande 
rådet redovisar i sin kriminalstatistik 2018 att det förekom 108 fall av dödligt våld 2018 och av 
dessa var 33 av offren kvinnor / flickor och 75 män / pojkar (BRÅ, 2018). Med tanke på den 
senaste tidens skjutningar på öppen gata så verkar problemet med det dödliga våldet fördjupas. 
Kriminalvården har som uppgift i vårt samhälle att ta hand om och behandla de som är dömda 
för brott samt skydda de övriga i samhället.  
 
De flesta behandlingsprogram inom kriminalvården idag är manualbaserade KBT-program 
(Eriksson & Sturidsson, 2017). Någon psykodynamisk psykoterapi ges inte i kriminalvårdens regi. 
Däremot så finns ett nätverk av psykoterapimottagningar som erbjuder psykodynamisk 
psykoterapi med intagna företrädesvis på mottagningarna men även på enstaka anstalter. Det är 
utmanande som terapeut att arbeta enskilt med de som är dömda för mord eller andra allvarliga 
våldsbrott och det kan bli särskilt utmanande med de som kämpar med svårare personlighets-
relaterade problem (Fonagy & Target, 1995). Våldets konsekvenser är allvarliga men behandlare 
fortsätter, trots de känslomässiga påfrestningar det innebär att arbeta med personer som ofta har 
personlighetsstörningar.  
 
Det finns inga systematiska studier över psykodynamiska psykoterapeuters upplevelse av att 
arbeta med brottsdömda.  Syftet med denna studie är därför att få en första bredare kunskap och 
undersöka psykodynamiska psykoterapeuters upplevelse av att arbeta med personer dömda för 
mord och allvarliga våldsbrott. Detta är den första studien i Sverige som undersöker detta. 
 
2 Bakgrund 
Den psykodynamiskt orienterade terapeutens hållning till den brottsdömde inbegriper att, istället 
för att fördöma, förskjuta eller se den brottsdömde som obegriplig, ha en förhoppning om 
möjligheten att han ska kunna ta ansvar för sitt eget liv och andras (Yakeley, 2010). Redan från 
början var den psykoanalytiska traditionen intresserad av den brottsdömdes inre värld och hälsa. 
Vid ett möte för det psykoanalytiska sällskapet 1907 påtalade Sigmund Freud hur avskyvärd 
behandlingen var av mentalt plågade brottsdömda. Forensiska ämnen var tidigt av intresse och 
redan år 1940 uppmanade en domare i Kalifornien, att man skulle utbilda alla i rättssystemet i ett 
psykodynamiskt förhållningssätt för att kunna förstå och behandla kriminalitet. En milstolpe i 
den forensiska psykoterapins utveckling var år 1993 då, genom Estela V. Welldons insatser, en 
formell utbildning till forensisk terapeut bildades vid Portman Clinic i London. I samband med 
detta bildades även; International Association For Forensic Psychotherapy med årliga 
återkommande konferenser. Den forensiska psykoterapin som ämne för högre studier har efter 
detta även blivit godkänd av universitetsväsendet i Storbritannien och år 2016 utnämnde London 
University sin första professor i forensisk psykoterapi (Kahr, 2018).  
 
2.1 Teori – den forensiska psykoterapin  
Den forensiska psykoterapin (Welldon, 2011) har som mål den psykodynamiska förståelsen av 
den brottsdömde. Det innebär att försöka förstå den omedvetna motivationen i den 
brottsdömdes inre värld liksom de mer medvetna motiven. Syftet är inte att förklara bort den 
brottsdömdes ansvar på något sätt utan tvärtom hjälpa denne att ta ansvar för sina handlingar 
och genom detta upphöra att skada andra och sig själv med fortsatta brott.  
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Det centrala är att ge den brottsdömde en förståelse av sitt eget inre för att denne ska se hur han 
själv oavsiktligt / omedvetet bidrar till sina egna svårigheter och upprepar ett kriminellt beteende. 
Hopper ( 2001) menar att den gyllene regeln i den forensiska psykoterapin är att den 
traumatiserade omedvetet behandlar andra som han själv blivit behandlad eftersom det är det 
enda sättet att uppnå någon slags lättnad i sitt eget lidande och samtidigt ett hopp om att bli 
förstådd. Det den forensiske psykoterapeuten frågar sig är vilket lidande som ligger bakom ett 
sådant agerande, en sådan desperat handling? Winnicott (1956) menar att den antisociala 
tendensen i sig innehåller / pekar på att omgivningen är viktig/har stor betydelse och därför 
innehåller den antisociala tendensen paradoxalt ett hopp. I agerandet finns en omedveten önskan 
om att vilja bli upptäckt och omhändertagen, ytterst en förväntan och hopp om att kunna bli 
härbärgerad (Hopper, 1998). Enligt Welldon sker den forensiska psykoterapin, utöver den 
individuella terapin, oftast i ett större sammanhang där man arbetar i team, en institution som 
tillhandahåller olika typer av stöd och behandling som gruppterapi, musik och konstterapi men 
också alla de personer som på något sätt kommer i kontakt med den brottsdömde som 
sjuksköterskor och vårdare på avdelningen, avdelningschefer och andra. Det är i denna större 
grupp av omvårdare som har regelbunden kontakt med den brottsdömde som tillsammans träffas 
för reflektion och handledning för att försöka förstå och behandla den brottsdömde.  
 
I fokus för den forensiska psykoterapin (Welldon, 2011) ligger att förstå den brottsdömdes inre 
värld och själva brottet i sig. I andra grenar av psykoanalys och psykoterapi förstår man 
personens inre värld mer metaforiskt. I den forensiska psykoterapin är skillnaden den att dessa 
inre föreställningar har agerats ut konkret; drömmar, mardrömmar och fantasier har förverkligats.  
Av stor vikt är här de inledande bedömningssamtalen med patienten där terapeuten bedömer risk 
och behandlingsmöjlighet utifrån varje persons speciella omständigheter; som familjen och dess 
omständigheter tre generationer bakåt liksom brottet/brotten i detalj. Vilka omständigheter som 
ledde fram till brottet, brottet i sig och personens reaktion på brottet. Detta kan ge ledtrådar till 
traumatiska erfarenheter och de omedvetna sätt som personen försöker att lösa konflikter som 
har sin grund i dessa erfarenheter.  
 
Vilka problem uppstår när vård ska ges till de som varit våldsamma i relationer och till och med 
tagit livet av någon? Behandlingen av dessa brottsdömda utmanar på alla nivåer (Yakeley, 2010).  
De olika nivåerna på en anstalt och samhället i stort har en härbärgerande funktion som kan ses 
som en rysk docka där varje nivå innesluter en annan (Bell, 2013). Alla dessa nivåer interagerar, 
påverkar och producerar en mer eller mindre konstruktiv, härbärgerande miljö. På den första, 
innersta nivån finns den brottsdömde med sin inre värld som han själv måste hantera och den 
direkt vårdande kontakten i hans närhet som terapeuten. På nästa nivå är det vårdare, vårdteamet 
på avdelningen, mottagningen. Högre upp finns avdelningschefen, rutiner på anstalten, 
anstaltschefen, övergripande policy hos institutionen samt det kriminalpolitiska klimatet i 
samhället och slutligen de beslut som tas i riksdagen.  
 
Inom forensiska psykoterapin används begreppet härbärgerande som en övergripande modell för 
att fånga in och förstå den brottsdömdes brott som ett resultat av brist på härbärgerande  
(Bion, 2001; Fonagy & Target, 1995; Hyatt-Williams, 1998; Welldon, 2011). Begreppet används 
även till att beskriva det terapeutiska arbetet och hur beroende den individuella terapin är av den 
omgivande miljön på alla nivåer i en institution och i ett samhälle.  
 
När det gäller det individuella terapeutiska arbetet inom forensisk psykoterapi menar man med att 
härbärgera att terapeuten försöker att vara mottaglig för projektioner och projektiva 
identifikationer för att försöka förstå det outhärdliga som patienten kommunicerar. Om detta kan 
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göras utan att terapeuten själv överväldigas eller förlorar förmågan att tänka så kan patienten få 
hjälp med att förstå och bära det outhärdliga och ge det mening. Terapeuten ger på detta sätt 
tillbaka det outhärdliga på ett omvandlat sätt som är möjligt för patienten att ta emot. Det är 
denna härbärgerande funktion patienten, med tiden, kan ta över. Projektion är en primitiv 
försvarsmekanism där oacceptabla aspekter av självet kastas ut, förvisas och förläggs till någon 
eller något annat (Yakeley, 2010). Projektiv identifikation är en primitiv försvarsmekanism där 
subjektet lägger över / påtvingar en del av sig själv i objektet för att kontrollera och äga det 
(Ogden, 1987).  
 
Hur tar den enskilde terapeuten hand om sina egna upplevelser i mötet med den intagne? Här 
kan man avfärda den intagne som obegriplig och galen eller man kan arbeta på ett sätt, som 
Hinshelwood (2013) visar att den bästa vaccinationen mot det obegripliga, till synes galna, är att 
istället se den djupare, bakomliggande, omedvetna meningen. Den underliggande förståelsen i 
detta sätt att arbeta är att tillsammans skapa, mening och förståelse, ett språk för det som erfars. 
Denna hållning innebär att terapeutens inre kan fungerar som ett hjälpande organ av 
meningsskapande (Cartwright, 2010). Genom att terapeuten söker att förstå det som väcks i 
henne/honom i det terapeutiska arbetet kan detta tas om hand. Enligt den forensiska 
psykoterapin görs det mesta av detta arbete i arbetet med överföring och motöverföring.  
 
2.1.1 Överföring och motöverföring i forensisk psykoterapi 
I det individuella psykoterapeutiska arbetet i den forensiska psykoterapin är det framförallt fokus 
på de utmaningar som visar sig i överföring, motöverföring (Temple, 1996 ). Här finns det 
speciella utmaningar i det terapeutiska arbetet p.g.a. intensiteten i överföringen och 
motöverföringen samt svårigheter på grund av de primitiva försvaren (splitting, projektion, 
projektiv identifikation, maniskt förnekande och omnipotens) som ofta har sin grund i tidig 
traumatisering och allvarligt störd anknytning (De Zulueta, 2006; Fonagy & Target, 1995). 
 
Den tidiga traumatiseringen och allvarligt störda anknytningen innebär en stor press på 
terapeuten (Temple, 1996) som oundvikligen kommer att dras in i patientens vana att projicera ut 
sitt orolig inre. Detta innebär en risk att bli indragen i en paranoid process som utmanar 
terapeutens förmåga att härbärgera och förstå detta i motöverföringen. Terapeuten kan lätt 
uppfattas som en hotande person som behöver kontrolleras. I början av kontakten är det viktigt 
att inte tolka för snart utan tolerera motöverföringen. Den terapeutiska alliansen behöver bli 
tillräckligt bra så att de negativa projektionerna kan härbärgeras. Detta kommer att vara en 
utmaning under hela behandlingen då det är viktigt att kunna tolka, sätta ord på patientens inre 
värld – speciellt förföljande ångest - men på ett sådant sätt att patienten känner sig härbärgerad 
och inte att något tvingas på honom så att terapeutens tolkningar och agerande uppfattas 
förföljande.   
 
Patienten kan även dra in terapeuten i en sadistisk dynamik (Temple, 1996) som ytterst syftar till 
att undvika en egen erfarenhet av övergivenhet och psykiskt lidande. Alla känslor som har med 
litenhet, hjälplöshet, oförmåga, frånvaro, kastration och död trängs bort. För terapeuten kan det 
innebära att i motöverföringen känna av just allt detta som ett offer och känna en stark önskan 
att ge igen, vilket skulle innebära att agera på motöverföringen. Återigen en utmaning för 
terapeuten att härbärgera överföringen och det som väcks i motöverföringen.  
 
Den forensiske patienten har en stark tendens till att hantera konflikter genom att agera ut 
Welldon, 2011), ett agerande istället för ett tänkande eller kännande eftersom det skulle innebära 
kontakt med smärtsamma erfarenheter av förödmjukelse och sårbarhet. Den inre världen med 
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sina inre objekt projiceras ut på den yttre världen – så att personer blir indragna att spela dessa 
roller. Här blir det svårt för terapeuten att vänta länge nog – för att själv hinna tänka, känna och 
förstå vad som pågår innan terapeuten själv på något sätt agerar. I motöverföringen behöver 
terapeuten vara vaksam på att inte själv bli indragen i patientens inre drama där terapeuten lätt 
kan bli identifierad som ett grymt överjag ute efter patientens sårbara och sköra själv.  
 
Den inre primitiva världen hos patienten med sina primitiva försvar har som syfte att undvika 
katastrof (Temple, 1996; Welldon, 2011). Inre föreställningar hos patienten om att en alltför nära 
relation, liksom relationen till terapeuten, kan leda till att försvaren inte håller och att detta i sin 
tur kan leda till upplevelsen av att något går sönder, inte håller ihop, som kan leda till 
förödmjukelse, förföljelse, våld, mord eller psykos. Något som patienten förmodligen redan har 
en erfarenhet utav. Hela den terapeutiska relationen kan därför uppfattas som ett hot mot hela 
den inre psykiska jämvikten. Ett starkt motstånd mot förändring och mot att försöka förstå ingår 
i detta och motarbetar därför hela det psykoterapeutiska syftet. Även här utmanas terapeuten i sin 
motöverföring – att alltför snart gå på dessa försvar och försöka blockera dem – som i sin tur kan 
låsa hela det terapeutiska samarbetet och leda till en negativ terapeutisk reaktion. Det kan vara lätt 
att glömma att försvaren är till för att skydda patienten från katastrof, det handlar om att överleva 
– och från att t.ex. upprepa samma allvarliga brott igen om försvaren ger vika.  
 
2.2 Forskning 
För att söka efter tidigare forskning har följande databaser använts: Psychoanalytic Electronic 
Publishing (PEP): Sökningar har gjorts på begrepp som severe personality disorder (430 träffar),  
psychotherapy in forensic settings (16), forensic psychotherapy (55), psychotherapy murder (44) . 
PsycInfo: forensic, psychotherapist, , Psychotherapy in forensic settings (1), forensic settings ( 
1282) psychotherapy forensic (12) , Psychotherapy murder (301).DiVA visar ett fåtal uppsatser 
med relevans för ämnet. Sökord: psykoterapi (85), Sankt Lukas utbildningsinstitut (155). Det var 
inte svårt att hitta artiklar som tog upp psykoterapi med brottsdömda. Men svårt att hitta artiklar 
eller forskning om psykoterapeuters upplevelse av att arbeta med brottsdömda. Fokus är nästan 
uteslutande på behandlingen av den brottsdömde. Detta ledde sedan vidare till kliniska 
erfarenheter inom forensisk psykoterapi där den största erfarenheten av att arbeta psykodynamisk 
med brottsdömda finns. 
 
Styrkan med den kliniska erfarenheten är att den ligger nära de enskilda terapeuternas erfarenhet 
dock alltid med risken för skevhet / bias på grund av förförståelse hos terapeuten. Det finns dock 
flera svagheter i den kliniska erfarenheten som redovisas under forskning i denna studie men det 
är det som finns. Först är det hur data dokumenteras och samlas in. Det är oftast endast 
nedskrivna anteckningar och sällan ljudupptagningar. Att man filmar är ovanligt och när man 
använder film så märker man idag hur mycket som faller bort som inte uppmärksammas. 
Ytterligare en svaghet är hur urvalet av data för bearbetning görs från den totala mängden av data 
som samlats in d.v.s. från hela terapitimmen eller hela terapiprocessen med alla samtal, ett urval 
som ofta görs helt osystematiskt. Slutligen så, redovisas sällan, eller så finns det ingen metod för 
hur dessa osystematiska data bearbetas, man skriver bara ihop någonting. Så detta är de stora 
skillnaderna mot systematisk forskning och kliniska erfarenheter. Det betyder inte att de kliniska 
erfarenheterna är ointressanta eller inte har något värde men att det kan finnas många felkällor. 
Detta gör att det finns starka skäl för att gå vidare för mer systematiska studier av området som 
just nu bygger på klinisk erfarenhet. 
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2.2.1 Dömda för våldsbrott och trauma 
Empirisk forskning och klinisk erfarenhet visar att det ofta finns en komplex problematik hos 
individer dömda för våldsbrott, med en historia av tidig traumatisering och allvarligt störd 
anknytning (De Zulueta, 2006; Fonagy & Target, 1995). Hyatt-Williams (1998) har utifrån klinisk 
erfarenhet sett att utagerande med våld beror på att känslomässiga upplevelser inte blivit 
genomarbetade som ett resultat av brist på härbärgerande. Fonagy och Targets (1995) kliniska 
erfarenhet visar att utagerande med våld beror på personens oförmåga att reflektera och 
mentalisera. Utan en erfarenhet av ett härbärgerande kan inte utvecklandet av ett psykologiskt 
själv, subjekt äga rum. Bristen på mentaliseringsförmåga leder till inre mentala tillstånd och 
spänningar, föreställningar av förföljande, förgiftande objektrelationer som ger en inre hotande 
närvaro. Dessa inre spänningar och föreställningar måste, i patientens inre förståelse, utplånas för 
att han ska kunna överleva och ett kroppsligt utagerande med våld kan bli en lösning.  
 
2.2.2 Institutionen som omgivning och stöd 
Det är av stor betydelse att personal som arbetar på en vårdande institution inte disintegreras, 
grips av panik eller ”bollar bort rädslan” så att de avfärdar eller överger de brottsdömda. Om 
samhället inte kan erbjuda en institutionsmiljö som kan ta hand om och stå emot, destruktiva 
drivkrafter bland vårdtagare kan det få allvarliga konsekvenser. Institutionen, mottagningen, 
avdelningen kan själv blir sjuk och medagerande i patientens egna inre svårigheter. Menzie-Lyths 
(1988) forskning på sjuksköterskor pekar just på detta. Genom intervjuer och informella 
kontakter även bland andra personalkategorier kunde hon få en nyanserad bild av 
sjukhusorganisationen. Hon utgick från en teori som bygger på ett antagande att en organisation 
utvecklar sociala strukturer för att svårigheter och anspänningar som personalen känner ska 
kunna hanteras (Klein, 1995). Metoden var socioterapeutisk, en metod där själva intervjuerna 
alltmer fick en terapeutisk karaktär. Hon kunde se att vårdarna omedvetet fragmenterades i sitt 
tänkande och påverkades av vårdtagarnas primitiva försvar av splitting och projektiv 
identifikation. På grund av detta skapade sköterskan ett omedvetet skydd mot känslomässig 
kontakt med svårt sjuka patienter och det avspeglade sig sedan på alla nivåer i sjukhusets 
organisation i förhållningssättet till de sjuka. Utifrån dagens krav på forskningsmetod är hennes 
slutsatser väl långtgående men senare kliniska erfarenheter bekräftar det hon uppmärksammat 
(Brownescombe Heller 2003; Norton, 2009) men de ger också en modell för att hantera det.  
  
Institutionen behöver ha expertis på plats som kan skapa en stödjande miljö där först och främst 
risk kan bedömas på ett genomtänkt sätt som stöd för terapeuterna (Minne, 2003). Det är en 
förutsättning för att den ångest som finns i patienterna, terapeuterna och andra vårdare på 
mottagningen ska tas om hand. Detta görs genom gemensam handledning för vårdare/terapeut 
så att de tillsammans kan reflektera kring det de erfar i relation till patienten.  
 
2.2.3 Terapeutens upplevelser i terapi 
Någon forskning kring psykodynamiska terapeuters upplevelser i arbetet med personer dömda 
för mord eller allvarliga våldsbrott har inte hittats däremot flera kliniska erfarenheter (Doctor, 
2008; Gordon & Kirtchuck, 2008; Yakely, 2010) som betonar vikten av att arbeta med överföring 
och motöverföring med patienter som utövat våld. Även utbildning och specialiserad 
handledning rekommenderas för att patienten och terapeuten själva ska kunna känna sig 
härbärgerade. Skälet till detta arbetssätt beror på den grad av traumatiserande erfarenheter som 
dessa patienter ofta redan är bärare av och till detta ett allvarligt brott som i sig är 
traumatiserande. Gordon & Kirtchuck, (2008) menar att det nästan är omöjligt för patienter med 
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den bakgrunden att sätta ord på sitt inre lidande. De är istället hänvisade till den primitiva formen 
av omedveten kommunikation, projektiv identifikation för att ”tala om” hur de mår, en 
kommunikation som har visat sig vara mycket påtaglig men som gör att terapeuten får utstå 
mycket i motöverföringen (Gordon & Kirtchuck, 2008).  
 
Terapeuten behöver även känna till (Yakely, 2010) hur hennes egen aggressivitet och impulser till 
våld och sex fungerar utan att vara rädd för dem eller bli överväldigad. Terapi med de som utfört 
allvarliga våldsbrott eller sexualbrott kan ge intensiva motöverföringskänslor av skräck, raseri och 
sexuell upphetsning. Även psykosomatiska reaktioner som dissociation och tillfällig förlamning 
förekommer hos terapeuter. Enligt Davies (1996) söker dessa patienter hela tiden efter att bli 
härbärgerade. Det kan vara en stor utmaning för terapeuten att tänka om de omedvetna processer 
som ligger bakom brottet, men det är nödvändigt enligt Davies (1996). Risken finns annars att det 
blir en upprepning av redan erfarna trauman för patienten och konsekvensen kan då bli att 
patienten agerar ut. Vilket kan göra terapin svår att genomföra. Utagerandet ska dock förstås som 
en förhoppning om att bli härbärgerad, enligt Davies.  
 
Cox (1983) framhåller att oavsett hur väl utbildad och förberedd terapeuten är så finns det ändå 
ingen garanti att han kan tolerera patientens känslor. Bara att lyssna till de brottsdömdas 
berättelser om våld och fantasier kan vara svårt nog som terapeut att bära. Kirtchuck & Haworth 
(1996) beskriver hur ett försvar hos terapeuten för dessa primitiva känslor kan leda till att 
terapeuten omedvetet identifierar sig med offret. Cartwright (2002) varnar för att terapeuten kan 
identifiera sig med patienten och dennes försvarssystem, vilket gör att terapin inte leder 
någonstans. West (1996) menar att terapeuten befinner sig i en situation som utmanar patienten i 
sin innersta sårbarhet där primitiv ångest i terapeuten kan väckas. Margison (1987) beskriver även 
hur sårbara delar av terapeutens personlighet kan väckas och att det kan vara svårt och skamfyllt 
att erkänna detta för sig själv och andra i ett sammanhang där professionaliteten är viktig för att 
behandlingen skall fungera. Minne (2003) pekar på det viktiga med riskbedömning och det svåra i 
att bedöma när det är lämpligt att visa på patientens omedvetna utan att patienten eller terapeuten 
överväldigas av innehållet och att det riskerar att leda till tillstånd av svårhanterbar ångest, psykos 
eller förtvivlan intill självmordets rand. Yakely (2010) framhåller att internaliserandet av en 
terapeut som är pålitlig, stabil, konsekvent, empatisk, icke-dömande och tydlig i sin gränssättning 
och som även har förmågan att föra in nyansering och olika synvinklar, är en viktig terapeutisk 
faktor för dessa patienter. Det kan vara ett första steg mot att möjliggöra ett mentaliserande.  
 
I det psykoterapeutiska arbetet med denna patientgrupp väcks både ångest och rädslor enligt 
klinisk erfarenhet. Både ångest och rädsla är tecken på fara som omedvetet aktiveras i kroppen av 
det autonoma nervsystemet. Både ångest och rädsla kan ge kroppsliga symptom som t.ex. 
hjärtklappning eller handsvett. Vid rädsla är faran något yttre, ett externt stimuli, ett objektivt hot 
(Damasio, 2002). När reaktionen är ångest handlar det inte om ett objektivt hot utan om ett 
internt stimuli, det är känslor som väcks och utlöser ångesten (Freud, 1994; LeDoux, 1998).  
 
Det som hittades i databassökningen när det gäller empirisk forskning som är av intresse för 
denna studies frågeställning är en undersökning (Aiyegbusi & Kelly, 2015) om relationen mellan 
sjuksköterska och patient på en rättspsykiatrisk avdelning och de använde både kvalitativa data 
(fenomenologisk ansatts understödd av psykoanalytiskt paradigm) och kvantitativa data. 
Undersökningen försökte svara på vad som hjälper när plågsamma känslomässiga fenomen 
uppkommer i relationen. Det man fann var att det var till hjälp för sjuksköterskorna att förstå 
relationen med den brottsdömde genom Bions begrepp härbärgera och anknytningsteori. Det 
gjorde att de kunde se ett lidande bakom oreglerade känsloutbrott och destruktiva beteenden och 
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att bakom allt detta fanns ett vädjande om förståelse och omhändertagande men att de inte visste 
hur de skulle kommunicera detta. Detta hjälpte sjuksköterskorna och patienterna att förstå vad 
som hände i relationen och de kunde därför med denna förståelse hantera den känslomässiga 
påfrestningen på ett bättre sätt.  
 
3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en bredare kunskap om ett område där systematiska studier 
saknas. Frågeställningen är därför vid till sin karaktär:  Hur upplever psykodynamiska terapeuter 
det är att arbeta med personer dömda för mord och allvarliga våldsbrott?  
 
4 Metod 
4.1 Undersökningsdeltagare 
En första kontakt togs hösten 2018 med organisationen för nätverket av psykoterapeuter som 
arbetar med brottsdömda. Organisationen har kontakt med tio psykoterapimottagningar i Sverige 
och har 2018 givit ekonomiskt stöd till psykoterapi med 102 olika brottsdömda personer, 83 män 
och 19 kvinnor, totalt 846 samtal. Mellan 10–14 terapeuter arbetar årligen med dessa samtal, allt 
enligt statistik från samordnaren för organisationen (personlig kommunikation, 5 december 
2019). Författaren hade en inledande träff med organisationens samordnare och berättade om 
den planerade studien. Våren 2019 skickas förfrågan ut via E-post (Bilaga 1) till de terapeuter som 
var knutna till nätverket. I brevet informerades om studiens syfte. Några som tackade ja hade inte 
haft patienter som varit dömda över fyra år och några hade sin verksamhet långt bort från 
författarens bostad och några svarade för sent och sållades bort på grund av detta. Man kan säga 
att urvalskriteriet var ett tillgänglighets eller bekvämlighetsurval (Langemar, 2008). Fem 
legitimerade psykoterapeuter deltog i studien, alla kvinnor, som alla bedriver psykodynamisk 
psykoterapi med brottsdömda män men en mest med kvinnor (Tabell 1). Urvalskriteriet var att de 
har eller har haft patienter i terapi som varit dömda för allvarliga våldsbrott i minst fyra år. Det 
visade sig att fyra av fem terapeuter hade patienter som alla var dömda för mord. Det kan även 
vara så att den femte terapeutens patient som inte var dömd för mord ändå hade begått ett sådant 
brott. Tabell 1: Psykoterapeuternas bakgrund och erfarenhet med att arbeta med brottsdömda 
 
Terapeut Bakgrund/utbildning Antal år som 

terapeut 
Arbetat med 
brottsdömda 

T1 Socionom/även barn 
ungdomsterapeut 

20 år  Ca 15 år  

T2 Socionom  20 år  Ca 15 år 
T3 Psyk. Sjuksköterska 10 år Ca 1 år  
T4 Fysioterapeut 10 år  Av och till under 

dessa år 
T5 Beteendevetare/ 

Socialtjänst 
2 år  Precis börjat  

 
4.2 Datainsamlingsmetoder 
Fokus för studien är terapeuternas upplevelse och därför valdes en kvalitativ intervju på 
fenomenologisk grund. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är lämplig då det är 
beskrivningar av intervjupersonens livsvärld som eftersöks i syfte att tolka fenomenens mening, 
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d.v.s. att förstå hur det är ur terapeutens synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in. En intervjuguide användes (Bilaga 2) 
med nio öppna frågor som öppnade upp för fördjupande följdfrågor. Intervjuguiden utformades 
så att frågorna till en början var mer breda och öppna frågor för att sedan bli mer specifika för att 
täcka in studiens frågeställningar (Langemar, 2008). Teori, forskning och författarens egen 
förförståelse, baserad på egna erfarenheter av att möta och samtala med män dömda för allvarliga 
våldsbrott, ligger till grund för frågeställningarna och utformandet av intervjuguiden.  
 
4.3 Bearbetningsmetoder 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och bearbetades med den induktiva tematiska metoden 
(Braun & Clarke, 2006; Langemar, 2008). 1. Samtliga intervjuer lästes igenom flera gånger var för 
sig men också horisontellt utifrån frågornas svar för att lära känna materialet och för att skriva 
ned några inledande tankar, idéer och mönster. 2. Återkommande nyckelord och citat i materialet 
markerades. 3. Genom en mindmap samlades sedan olika citat och återkommande nyckelord i 
olika kluster och sedan under möjliga teman för att få en översikt. Här upptäcktes nio olika 
huvudteman till en början. 4. Dessa huvudteman granskades för att se om de fungerade i relation 
till citaten och nyckelorden. Här skedde en omstrukturering av möjliga teman från nio 
huvudteman till fyra huvudteman och fyra underteman. Här skapades även en tabell med citat ur 
materialet för varje tema. 5. Efter ytterligare genomläsning, reflektion och omformulering av olika 
teman preciserades det hela till tre huvudteman och sju undertema.  
 
4.4 Genomförande 
Tid och plats för intervjun bestämdes i samråd med deltagaren. Alla intervjuer gjordes på 
respektive terapeuts mottagning de varade i 60 minuter och spelades in på en Iphone. 
Intervjuerna genomfördes från slutet på mars till början av maj 2019. Bearbetning och kodning 
av materialet gjorde under höstterminen 2019 och studien färdigställdes i sin helhet i början av 
2020. Efter examination planeras att publicera studien i DIVA.   
 
5 Forskningsetiska frågeställningar 
I brevet där frågan om intervju ställdes informerades om att studien kommer att följa lagen: ”Lag 
om etikprövning av forskning som avser människor” (2003:460). Eftersom psykoterapi med 
brottsdömda kan vara särskilt känsligt kommer privata data som kan avslöja terapeuterna eller de 
brottsdömda att tas bort från den slutgiltiga uppsatsen. Eftersom ämnet i sig kan vara laddat och 
känsligt så behöver intervjun präglas av lyhördhet och omtanke. Inspelningarna kommer att 
hanteras konfidentiellt och kommer att förstöras efter att studien sammanställts och examinerats. 
I samband med intervjun, liksom i brevet med förfrågan om intervju, informerades om gällande 
forskningsetiska regler. Bägge parter undertecknade sedan en skriftlig överenskommelse om 
samtycke (Bilaga 3). Själva bearbetningen av intervjuerna har haft som syfte att förmedla det som 
intervjupersonerna har uttryckt och undvika övertolkning. Ytterst handlar det om forskarens 
respekt för personen som intervjuas och dennes upplevelser.  
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6 Resultat 
Utifrån frågeställningen: Hur upplever psykodynamiska terapeuter det är att arbeta med personer 
dömda för mord och allvarliga våldsbrott? visade intervjumaterialet på mönster som utarbetades 
till tre olika teman och sju underteman (Tabell 2).  
 
Tabell 2: Huvudtema och undertema:  
 
Huvudtema Undertema 
6.1 Terapeutens känslomässiga 
reaktioner  

 

 6.1.1 Empatin och dess gränser 
 6.1.2 Ångest 
 6.1.3 Rädsla  
6.2 Terapeutens interventioner  
 6.2.1 Försöka förstå det obegripliga 
 6.2.2 Stödja 
6.3 Terapeutens behov av stöd  
 6.3.1 Handledning och utbildning 
 6.3.2 Riskbedömning 
 
6.1 Terapeutens känslomässiga reaktioner  
6.1.1 Empatin och dess gränser  
I terapin har terapeuterna ofta svårigheter att bli berörda. När patienten berättar om sitt brott 
upplever terapeuten ofta att patienten själv inte är berörd, inte är i kontakt med det som han 
berättar. Även när patienterna berättar om sin bakgrund och de svårigheter som de varit med om 
under uppväxten är det svårt att känna empati, för att flera av patienterna upplevs som kyliga och 
avstängda. Detta är också en skillnad mot andra patienter där man oftast kan bli berörd…men med 
andra kan man ju känna att – oj, vad svårt du måste ha haft det eller att man känner att man blir berörd – det 
blir inte jag…därför att han inte är berörd – tror jag. Det är hans kyla – att han är avstängd…En annan 
terapeut beskriver en liknande erfarenhet att han är …väldigt intelligent, begåvad artig och trevlig men 
avstängd kan man säga. En terapeut berättar hur konsekvensen av patientens avstängdhet ledde till 
att själva samtalet / dialogen blir empatilös…jag kan ju aldrig på något sätt vädja till hans empati…även 
om jag gör det ibland så är det inte så mycket mening med att fråga efter känslor.  
 
Själva brottet i sig och omständigheterna kring det gör det svårt för terapeuterna att försöka 
förstå och leva sig in hur det är för patienten. En terapeut säger ändå att då patienten berättar om 
sin svåra bakgrund så blev det möjligt för terapeuten att bli berörd och känna empati. Det är 
jättesvårt att tycka om honom…det är väl någon enstaka session där jag känt empati med honom när han pratat 
om sin barndom…men jag kan ju inte förstå att han avrättade X personer. Nej, det kan jag inte förstå. Men 
det kan även trots möjligheten till att leva sig in i den brottsdömdes historia till en början och 
känna empati sedan bli omöjligt på grund av brottets art…jag får ju ta del av deras bakgrund och 
historia så det är inte så svårt förutom – det här undantaget – för det blir omöjligt att föreställa sig. Just när det 
handlar om ens eget barn. Empatin, menar en av terapeuterna, är dock en möjlighet att göra de 
brottsdömda mindre demoniska – lite mer mänskliga kanske…som gör att det går att identifiera sig 
med den brottsdömde och känna med och förstå men att det samtidigt blev svårt och ibland 
omöjligt på grund av brottets art. Flera terapeuter berättar att det var svårt att hålla kvar den 
delen av den brottsdömde som gjort ett förfärligt brott – att de var enklare att tala om den delen 
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av den brottsdömde som blivit traumatiserad. Att det var svårt att ha båda dessa delar levande / i 
medvetandet och att känna empati för hela personen…att jag står ut med det – det outhärdliga att 
tänka på det han gjort liksom – men att det är en del av honom som måste in i det här rummet på ett tydligt sätt 
…jag får inte värja mig från det. Terapeuterna återkom också till detta på ett annat sätt eftersom de 
hade erfarenheten av att ha traumatiserade i terapi men att det blev så mycket svårare när 
patienten inte bara var traumatiserad utan även förövare och därmed en helt ny situation i det 
terapeutiska arbetet som gjorde det svårt att arbeta. Ja, det blev liksom jättesvårt, att vi är för 
oförmögna...ja vi håller på mycket med trauma och krigstrauma men här var det plötsligt en person som, berättade 
om väldigt svåra saker, jag hade liksom svårt att riktigt tänka med alltihopa som han berättade om.  
 
6.1.2 Ångest 
Patienternas berättelse om sitt kriminella liv och det brott de begått vilket var mord i fyra av fem 
terapier väckte ångest på olika sätt i terapeuterna. En terapeut berättar hur hon i terapin, innan 
terapin och på fritiden kunde oförberedd få skrämmande fantasier utifrån det som hade berättats. 
Hon upplevde sig själv plötsligt vara inne i det som hade berättats i terapin och hur det gav henne 
mardrömmar. För han berättade ju – det var en massa saker och så plötsligt var jag inne i det där – det blev en 
väldigt stark påverkan på mig och jag var så oförberedd …och jag fick mardrömmar. En annan terapeut 
kände ångest inför vart terapin skulle leda. I detta fall handlade det om en oro inför hur hon 
skulle uppleva det om patientens sexuella fantasier även skulle innehålla våld. För att det också 
väcker så mycket hos mig, den personen han är och det han har gjort…om vi säger de sexuella fantasierna om det 
visar sig att de är våldsfantasier. Vad skulle det väcka hos mig? Att vi blir sittande tillsammans med det…Men 
det är klart att det är obehagligt och på ett sätt skrämmande naturligtvis, att höra det. En terapeut berättar 
hur patientens berättelse fick henne att se en verklighet hon inte tidigare känt till som hon nu 
förstod fanns i samhället mitt i det vardagliga och hur detta fick henne att känna ångest och oro i 
vardagen. Att liksom komma in i den här världen – som liksom han presenterade för mig liksom de va, de va 
ah…så skrämmande.  
 
En annan terapeut valde att inte ta upp det patienterna berättat om sina brott i terapierna. Hon 
har aldrig återberättat det för någon, hon ville inte höra sig själv återberätta det. För nu känner jag 
att nu vill jag inte höra mer. Jag vill inte höra några fler berättelser alltså det räcker, så kan jag känna, ja, det 
känns färdigt den där platsen i mig är full... men jag har aldrig berättat om dem för nån och jag kände att jag 
ville inte göra det i handledning heller – för jag kände – jag ville inte de skulle… jag ville inte höra mig själv säga 
det…att, alltså det var nånting med det där. Att det är så vidrigt – det blir något motbjudande – jag stoppar ned 
det liksom på nåt sätt. Svårigheterna i terapin med patienterna gör att flera terapeuter har svårt att ta 
in patienten, att försöka första och känna empati. Berättelserna om brotten gör också att det kan 
bli för mycket. En oro kring att inte orka med att lyssna och ta in något mer och att man därför 
stänger av.  
 
6.1.3 Rädsla  
Det mest återkommande i resultatet av terapeuternas upplevelse var den rädsla som väcktes. 
Framförallt rädslan för att väcka patientens starka känslor så att han skulle bli våldsam. 
Terapeuten är ju medveten om att patienten är brottsdömd för mord och detta påverkade hur 
terapeuterna intervenerade. Terapeuterna frågade sig vad som händer om de skulle opponera sig, 
säga emot.? Vad händer om jag medvetet för in känslorna i rummet? Kan det här vara farligt för mig 
liksom tänk om han blir jättearg på mig alltså det vet ju inte jag, hur han reagerar…så kände jag att jag kan 
inte gå vidare i det här, undrar vad som händer med honom… plötsligt kände jag att det var så himla osäkert 
med hela den här personen, om jag retar upp, jag kanske ställer en fråga som han inte vill svara på, tänk om han 
blir väldigt arg på mig liksom. Även en rädsla för vad som ska komma i längden om kontakten blir 
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långvarig, osäkerheten kring vem denna person är som är skyldig till ett så allvarligt brott. …hur 
blir det när relationen till mig väcker saker hos honom – hur ska jag klara av att hantera det i rummet liksom, 
vad finns i den här människan egentligen – det är klart det är något skrämmande i det.  
 
Rädslan kunde komma före terapin, en oro inför att sitta ensam med honom och att vara ensam 
på mottagningen med patienten. Just själva kontrasten mellan artigheten, trevligheten, 
ordentligheten och medvetandet om det brott som patienten begått – denna kontrast väckte 
rädsla och obehag. …han som har berört mig allra värst, han är så fruktansvärt ordentlig och fyrkantig, han 
är den exemplariska klienten som sitter på fängelset och är artig och frågar alltid hur är det för dig och trevligt att 
se dig…han hälsar så där belevat, bakom finns något helt annat och det tycker jag är läskigt. Terapeuterna 
känner sig utsatta i terapirummet vilket också sprider sig utanför terapirummet. Terapeuten börjar 
oroa sig inför kommande samtal. Inför att han skulle komma nästa gång - osäkert att vara ensam…började 
fantisera en massa själv och kände mig väldigt ensam i det där. Det finns en rädsla inför att patienten 
skulle kunna söka upp terapeuten i sitt hem eller på något annat sätt ge igen om patienten inte 
känner sig väl behandlad i terapin. Sedan vet jag att vid något tillfälle när jag var hemma själv, så dök han 
upp – så var det mer en sådan där obehaglig känsla – tänk om han skulle dyka upp, nu tror jag inte att han 
kommer att göra det – men nånting om att han är opålitlig.  
 
En terapeut säger att det påverkade hennes sätt att se på andra människor – insikten att inte alla 
människor ser på människoliv på samma sätt och hur hon därför kände sig mer rädd och utsatt 
både i terapin och i vardagen. Plötsligt kunde jag bli ganska rädd själv och jag tänkte att herregud här sitter 
jag själv liksom och jag vet ju ingenting – även om jag är terapeut så vet jag ju ingenting om de här människorna 
och här sitter jag ensam – det var så skrämmande. Att komma in i den här världen där de inte ser på 
människoliv på samma sätt… 
 
6.2 Terapeutens interventioner 
6.2.1 Försöka förstå det obegripliga 
Terapeuterna beskriver att det finns en drivkraft hos dem att vilja förstå och begripa, en 
nyfikenhet i att försöka att se en mening i patientens berättelse för egen del för att kunna arbeta. 
Alltså han väcker ju – han är ju en utmaning – han väcker min nyfikenhet och mitt intresse att vilja förstå 
honom faktiskt. Det blir ju en drivkraft för mig – att jag vill förstå honom. Denna hållning finns 
genomgående i materialet och är liksom en förutsättning för själva arbetet i terapin för 
terapeuten. En terapeut menar att det inte skulle gå att arbeta om inte brottet på något sätt kan 
förstås utifrån patientens berättelse. …hur det sen då vänds att man liksom kanaliserar i hat och i brott ja, 
liksom den här kraften blir så stark man måste bara ge uttryck för det. Det måste bara komma ut på nåt sätt. 
Det blir ett sätt att förstå, göra det begripligt. ja, för mig, inte så att det blir förlåtligt men det blir begripligt. 
Men det motsatta finns också, en terapeut menar att det inte går att förstå – ett sådant brott som 
inte bara innebär att en person mördas utan fler går inte att förstå. Den grundläggande synen 
dock beskriver en terapeut på detta sätt; nån slags grundläggande syn på att …alla människor går att 
förstå – även det som är bisarrt och galet och tokigt och ont eller vad man ska säga. 
 
Flera av terapeuterna nämner att ett mål för deras arbete är att patienten ska komma i kontakt 
med sina känslor för att förstå sitt brott känslomässigt och att det är svårt. …jag försöker förstå att 
jag själv jobbar för att förstå om den här brottslingen har förstått vad dem egentligen har gjort, alltså på nåt 
känslomässigt plan, finns det nån slags kontakt med att man fattar vad man gjort, förstår den här personen vad 
han har gjort. Det blir som en central fråga. Även om det var svårt för terapeuterna att erfara att 
patienten kunde vara i kontakt med sig själv känslomässigt och framförallt i relation till brottet så 
menade man att det fanns ett värde i terapin ändå i att tala om det…som inte har vågat att komma i 
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kontakt med känslorna så tänker jag ändå att det förnuftsmässigt kan vara bra, av värde att man förstår att de 
där typerna av händelser har påverkat mig och vart med och format mitt liv och min bild av mig själv och alltså så 
även om det inte alltid går att få till en riktig bearbetning så tänker jag ändå att.  
 
Några berättar även om svårigheter i det terapeutiska arbetet med att patientens motivation inte 
handlar om att vilja förstå eller bli förstådd utan mer att få ett intyg eller gott omdöme inför 
kriminalvården för att få bättre förutsättningar under fängelsetiden, något som gör det 
terapeutiska målet oklart och att det då blir svårt att jobba mot förståelse.  
 
6.2.2 Stödja 
Materialet visar att flera terapeuter upplever att de kan vara till hjälp och stöd genom att ge nya 
perspektiv på den patientens liv och brott. Ge hjälp med att våga se på brottets konsekvenser 
men också nyanser. En terapeut säger, …jag tycker att man kan komma dit med ganska många av 
dem… med nyanserna, att kunna se på sitt eget liv och förstå sig själv… vad är det som lett fram till att jag 
befinner mig där jag gör vad har jag haft ansvar för och när har jag varit mer av ett offer än en person som kunnat 
fatta mina egna beslut, hur är det att vara åtta och gömma sig bakom soffan när pappa våldtar mamma, vad har 
det gjort med mig…ja jag tror i alla fall …att jag på något sätt förstod honom,  att jag inte dömde honom, att det 
var någon som tog emot i alla fall utan att kasta ut honom då… ja, jag tror det kunde jag i alla fall ge honom.  
Även att terapeuten med sin pålitlighet kan erbjuda en relation som är stabil, har struktur och är 
förutsägbar… att man är liksom pålitlig och förutsägbar, har jag sagt att jag är där på måndagar kvart över 
nio då är jag ju det och jag tänker att den strukturen som blir väldigt tydlig och trygg …de har den inte inbyggd, 
den blir hjälpsam på nåt sätt. Terapeuten blir en person som inte dömer ut patienten på grund av sitt 
brott och som ger patienten tydlighet och trygghet.  
 
6.3 Terapeutens behov av stöd  
6.3.1 Handledning och utbildning 
Genomgående i materialet tar terapeuterna upp behovet av handledning. Flera hade 
kamrathandledning på mottagningen och fann stöd i det men samtidigt kunde det vara så att de 
brottsdömda inte togs upp i handledningen… att när vi har handledning så får vi ju ta upp dem fall vi 
vill, vi har handledning en gång i månaden men det är sällan vi tar upp de brottsdömda det är ju sällan vi tar upp 
dem faktiskt…Två av terapeuterna hade ingen handledning men den ena kunde få om hon ville. 
Nätverkets träffar två gånger om året var också ett stort stöd med kamratskap med andra 
terapeuter som arbetade med brottsdömda samt handledning…det blir en väldigt öppen och tillåtande 
stämning på ett annat sätt en jag kan tänka, tycka att det kanske är på mottagningar annars och vi delar och har 
mycket gemensamma erfarenheter och vi har någon handledare som lejts in, det har varit otroligt värdefullt, 
verkligen, det har varit bra handledning och föreläsningar. Terapeuterna önskade extern och specialiserad 
handledning och utbildning för denna typ av patienter…det kan ju också vara så att processen försvåras 
av att jag inte har handledning som är mer riktad mot den här problematiken som jag sitter med i mötet med den 
här personen, sade en terapeut. Här upplevde flera terapeuter sig utelämnade, oförberedda, otrygga 
och utan kompetens för patienternas problematik som väckte många frågor och oro speciellt 
detta faktum att patienterna var både traumatiserade och förövare. Jag har ju jobbat med…ja alltså 
traumatiserade patienter som inte själva hade varit förövare…ja, såna som blivit utsatta men jag var alldeles för 
okunnig om att vara på förövarens sida det är för djuplodande för oss på nåt vis ja eller för mig på nåt vis. …och 
jag tänkte att herregud här sitter jag själv liksom och jag vet ju ingenting…De önskade att ha fått en 
förberedelse och utbildning inför att börja med att arbeta med denna typ av patienter… jag blir 
väldigt irriterad på att jag inte fick någon som helst inskolning…jag tror att för mig, när jag gav mig in i det här 
arbetet hade jag nog velat förstå hur det är att jobba med brottslingar för att rusta sig själv bättre,  vad man kan 
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brottas med för känslor för det här blir ju,  visserligen har jag jobbat länge så jag är ju inte naiv men det är ju 
nånting på en känslomässig nivå som berör en illa.  
 
6.3.2 Riskbedömning 
Materialet pekade även på hur hela mottagningen på sina håll påverkades av dessa patienters 
terapi samt även att organisationen kunde vara ekonomiskt pressad till att bedriva terapi med 
denna typ av patienter men att det saknades riskbedömning, medvetenhet om svårigheterna och 
utmaningarna med denna patientgrupp. Att det fanns en slags naivitet och aningslöshet från 
mottagningens sida. …jag tänkte herregud hur jobbar vi på mottagningen… pratade med min chef om det här 
och då blev ju hon rädd också, vi måste ju tänka på att vi ska ha nån slags säkerhetssystem, vi kan inte bara ta 
emot folk vi måste ha nån slags säkerhet som man kanske har på Socialtjänsten eller som man har på psykiatrin 
att man liksom har knappar som man, överfallslarm och allt möjligt så det blev liksom, ja, vi blev väldigt 
påverkade i arbetsgemenskapen när jag berättade om det. En terapeut menade; att vi är lite godtrogna här på 
ett sätt att här ska vi ta emot alla på nåt sätt och på samma villkor, det är nåt med det som kan vara värt att 
tänka på.  
 
7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
Det finns en tillförlitlighet eller reliabilitet i att intervjuerna gjorts på ett likartat sätt i terapeutens 
eget arbetsrum d.v.s. goda yttre förhållanden och att samtliga frågor ställts till alla 
intervjupersoner och att ljudupptagningen fungerat bra (Kvale & Brinkmann, 2014; Langemar, 
2008). När det gäller validitet inom kvalitativ forskning är förankringen i data ett kriterium 
(Langemar, 2008), detta är den empiriska förankringen i undersökningen. Här har författaren 
försökt vara trogen intervjupersonernas utsagor och det totala materialets omfång för att inte säga 
för mycket, som inte finns eller inte har stöd i materialet. Det är terapeuternas egen upplevelse av 
att bedriva terapi med dessa personer som varit i fokus. Ytterligare ett kriterium är den kvalitativa 
generaliserbarheten (Langemar, 2008) d.v.s. hur generaliserbart är resultatet när det gäller 
terapeuter som bedriver psykodynamisk terapi med personer dömda för allvarliga våldsbrott. 
Enligt uppgift från samordnaren för nätverket (personlig kommunikation, 5 december 2019) är 
de ca 12-14 terapeuter som arbetar med brottsdömda på detta sätt genom organisationens 
nätverk. Hur många i övrigt i Sverige idag som bedriver terapi på detta sätt har inte undersökts. 
Men för gruppen av terapeuter som är knutna till organisationens nätverk och arbetar 
psykodynamiskt med brottsdömda så har resultatet extern validitet d.v.s. generaliserbarhet 
(Barker, Pistrang, & Elliott, 2016).  Man kan dra slutsatser om gruppen av terapeuter som helhet 
utifrån de fem terapeuter som är intervjuade eftersom nästan hälften av alla terapeuter i nätverket 
är intervjuade. Det som talar emot är att det inte finns någon kännedom om de övriga 
terapeuternas situation och därför är den externa validiteten inte säkerställd. De relativt 
homogena svaren tyder dock på att dessa resultat pekar mot att det finns en god extern validitet. 
Utifrån studiens syfte så uppfyllde deltagarna relevanta kriterier som motsvarade studiens syfte, 
men deltagarna skilde sig mycket åt när det gäller erfarenheten att arbeta med brottsdömda, från 
10-15 år till ett år och att ha börjar nyligen. Det skulle kunna tala emot extern validitet, men 
upplevelsen skiljer sig inte stort hos de som inte jobbat så länge, jämfört med de med längre 
erfarenhet. Den stora skillnaden i erfarenhet påverkar alltså inte märkbart upplevelsen. En annan 
variabel som kunde gett ett annat resultat är om det även varit manliga terapeuter med som 
intervjupersoner. Det är möjligt att det föreligger könsskillnader i detta och något som man 
därför borde undersöka närmare. Det är alltså ytterligare något som talar emot extern validitet. 
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Intervjuerna gjordes på terapeuternas arbetsplats vilket bidrog till att ge så goda förutsättningar 
som möjligt till själva intervjun. Författarens egna erfarenheter med att bedriva samtal med 
samma typ av patienter bidrog till förståelsen men kan också utgöra en bias. Det finns en risk att 
ämnen, aspekter förbisetts på grund utav att de ansetts som självklara. En risk för bias kan även 
föreligga i hur författaren eventuellt driver intervjuerna mot att bekräfta det författaren redan tror 
eller tycker sig veta om att ha samtal med denna typ av patienter. För att undvika bias i 
bearbetningen av materialet har handledaren kontinuerligt följt arbetet med tematiseringen. Att 
ha med en helt neutral person som också hade bearbetat hela materialet hade varit ett sätt att 
ytterligare säkerställa resultatet och analysen så att det inte ev. färgats av författarens egen 
förförståelse / bias.   

Den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006; Langemar, 2008) har sina risker framför allt att 
inte analysera materialet alls, då ett vanligt fel är att göra teman av intervjufrågorna. Andra risker 
är att de teman som används överlappar varandra för mycket eller att de inte hänger ihop med 
varandra. Författaren har varit medveten om denna svaghet och därför har tematiseringen 
omarbetats flera gånger. 

7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Terapeutens känslomässiga reaktioner  
Syftet med denna studie är att få en bredare kunskap om ett outforskat område och har därför en 
frågeställning av vid karaktär:  Hur upplever psykodynamiska terapeuter det är att arbeta med 
personer dömda för mord och allvarliga våldsbrott?  
 
Resultatet visar att flera terapeuter har svårigheter med empati. Patienterna var själva inte berörda 
vilket gjorde det svårt med empati för terapeuterna men det var framförallt i relation till brottet 
som svårigheten visade sig. För en terapeut gick en gräns här för förmågan till empati. Här 
väcktes även ångest inför att höra de berättelser om brottet som patienten delade och som kunde 
ge mardrömmar och egna skrämmande fantasier samt även ångest och oro inför att inte orka 
med terapin. Men samtalen ingav även en verklig rädsla hos flera av terapeuterna, att terapeutens 
agerande skulle kunna väcka patientens känslor och att han då skulle bli våldsam i terapin eller att 
terapeuten själv skulle bli utsatt på något sätt utanför terapin. Det kunde till slut innebära att det 
blev fullt inuti terapeuten och terapeuten stängde av. Det som visar sig i resultatet är det som 
också forskningen visar på, att flera av terapeuterna upplevde att det kunde vara svårt för 
patienterna att kommunicera sitt inre, att de har svårt att vara i kontakt med och kunna 
kommunicera sitt lidande. Detta kan ha sin bakgrund i trauma enigt kliniska erfarenheter 
(Gordon & Kirtchuck, 2008) och det är därför det blir svårt för terapeuterna att känna empati. 
Om inte patienten är i kontakt med sina känslor kan dialogen lätt bli empatilös. Forskningen 
(Gordon & Kirtchuck, 2008; Yakely, 2010;) menar att för att kunna leva sig in i hur patientens 
lidande ser ut behöver terapeuten vara mottaglig överföring och motöverföring, för det patienten 
kommunicerar på en omedveten nivå genom projektiv identifikation och den motöverföring som 
detta väcker. Enligt Aiyegbusi & Kelly (2015) kan införandet av ett tänkande med begreppet 
härbärgerande underlätta behandlingen, vården och förståelsen på ett djupare plan av denna 
patientgrupp.  
Terapeuterna blir överväldigade av ångest och rädsla i terapin. Det finns för flera terapeuter en 
gräns för empati och identifikation för att de upplever att brottet i sig är så avskyvärt och 
ångestväckande. Terapi med patienter dömda för våldsbrott kan just ge upplevelser av primitiv 
ångest, intensiva motöverföringskänslor av skräck, hat och raseri (West, 1996; Yakely, 2010). 
Materialet visar att flera terapeuter kämpar med ångest, rädsla och svårigheter med empati och att 
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det gör det svårt för terapeuterna i terapin, mycket av dessa reaktioner skulle kunna handla om 
reaktioner på starka projektiva identifikationer från patienten som blev påtagliga i 
motöverföringen (Temple, 1996). En terapeut har ju t.ex. svårt att tänka klart och en annan 
stoppar undan berättelserna som väckt obehag och vill inte vara i kontakt med det något mer. 
Terapeuten upplever sig vara full och stänger av.  
 
Eftersom terapeuten blir så upptagen och överväldigad av sina egna känslor så blir det svårt att 
vara uppmärksam och mottaglig för vad patienten känner. Terapeuten får svårt att härbärgera de 
känslor som väcks i henne själv. Enligt tidigare forskning av Gordon & Kirtchuck (2008) och 
Davies (1996) kan konsekvensen bli att patienten upplever en upprepning av tidiga trauman och 
att terapeuten överger delar av patienten som inte kan ges mening och som kan leda till en 
negativ terapeutisk reaktion (Temple, 1996; Welldon, 2011).   
 
Terapeuterna utmanas i sitt innersta och går på olika sätt i försvarsposition för att skydda sig 
själva. Risken finns att terapeuten identifierar sig med patienten och dennes försvarssystem, vilket 
gör att terapin inte fokuserar på det som väcker oro och ångest hos patient och terapeut. Andra 
exempel som flera av terapeuterna nämner är den rädsla som de har att ställa en del frågor som 
kan väcka patientens känslor, att han ska bli arg. Flera terapeuter överväldigas av ångest eller 
rädsla vilket gör att de blir mer inriktade på att försvara sig själv, skydda sig själva, än att arbeta 
med patienten, något som Cartwright (2002) visar på. Cox (1983), West (1996) och Margison 
(1987) säger att oavsett hur väl förberedd och utbildad terapeuten är så kommer hen möta stora 
utmaningar och lätt gå i försvarsposition, vilket aktualiserar det terapeuterna påtalar, en önskan 
om stöd på olika sätt.   
 
7.2.2 Terapeutens interventioner 
Terapeuten intervenerar genom att försöka förstå det obegripliga och outhärdliga och de har en 
nyfikenhet och vilja att försöka se mening i patientens berättelse för patientens skull men också 
för egen del för att kunna arbeta. Denna terapeutiska grundhållning överensstämmer med kliniska 
erfarenheter (Hinshelwood, 2013; Ruzsynski, 2008; Waddell, 2013) för arbetet med denna 
patientgrupp. En terapeut menar att alla som kommer till terapin går att förstå men en annan 
menar att det inte går, speciellt de allvarligaste brotten. Här kan man fundera på om detta inte är 
ett sätt att försvara sig mot att gå in i / försöka leva sig in i ett obehagligt brott, i en patients inre 
dynamik för att det väcker för mycket i terapeuten. Trots en vilja att förstå så finns det en gräns 
för vad terapeuten står ut med i terapin. Tidigare forskning (Bell, 2013; Cartwright, 2002; Doctor, 
2008; Gordon & Kirtchuck, 2008) menar att för att kunna nå en känslomässig nivå med dessa 
patienter så behöver man arbeta med patientens projektioner och terapeutens motöverföringar 
för att kunna behandla. Konkret (Bell, 2013) innebär det att möjliggöra för patienten att utstå 
svåra känslomässiga erfarenheter i terapin och att terapeuten är beredd att försöka förstå och ge 
mening åt detta svåra och hjälpa patienten att motstå trycket att ” bara göra något” och istället 
inta en mer undersökande attityd och hållning. Terapeuten kan genom motöverföringen börja 
förstå vad detta svåra är (Temple, 1996). En terapeut menar dock att det finns ett värde i att 
förstå för patienten även om det inte når en känslomässig nivå.  
 
Om man använder begreppet härbärgera så kan man säga att patienten och brottet behöver göras 
mer begripligt för att terapeuterna själva ska kunna härbärgera sig d.v.s. ta hand om det som 
känslomässigt väcks i det terapeutiska arbetet. Att finna den djupare bakomliggande meningen i 
patientens berättelse och brott verkar avgörande för terapeuterna, som Hinshelwood (2013) 
menar är en slags vaccination, för att kunna stå ut med att arbeta i terapi med denna patienttyp. 
Resultatet visar att det är en grundläggande förförståelse och strävan för terapeuterna att vara 
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meningsskapande (Cartwright, 2010), ett meningsskapande organ för sig själva i terapin, men 
också för patienten för att kunna arbeta. Terapeuternas syfte i arbetet med patienten är att 
tillsammans med honom skapa ord, förståelse och mening för patientens inre men att 
terapeuterna lätt överväldigas av rädsla eller ångest och att de har svårt att ta hand om detta som 
patienten väcker i dem.   
 
Interventioner av stödjande karaktär kan över tid vara till hjälp, säger flera terapeuter, och deras 
upplevelse är att de kan ge tillbaka något genom att inte döma ut personen, ta emot, nyansera och 
ge perspektiv, visa på konsekvenser, ge hjälp med att tänka kring vad som föregick brottet och 
brottet i sig och erbjuda en pålitlig och stabil relation. På detta sätt finns en möjlighet att 
patienten på en omedveten nivå kan känna att det outhärdliga och svåra tas emot av terapeuten, 
att det går att dela ett avskyvärt brott och de tankar som finns kring det utan att bli avvisad. 
Terapeuten kan ge tillbaka genom att det finns en annan person som står kvar och tar emot 
patienten, och detta förhållningssätt kan vara något som patienten kan ta över efter terapins slut. 
Detta arbetssätt bekräftas även av Yakely (2010) och Brownescombe Hellers (2003) kliniska 
erfarenheter. De menar att om denna hållning att t.ex. ge sig själv tid och möjlighet att tänka 
kring det som sker i livet, om detta kan övertas, så minskar utagerandet och därmed även våldet. 
Dock finns det inga studier idag som visar på en effektiv behandling av denna patienttyp genom 
psykoterapi, oavsett metod, som leder till att våld och brottslighet upphör.  
 
7.2.3 Terapeutens behov av stöd  
Det tydligaste i resultatet är att terapeuterna uttrycker återkommande behov av stöd från 
mottagningen. Här var organisationens återkommande träffar två gånger om året viktiga med 
handledning i grupp. Kamrathandledning på mottagningen är ett stöd men att, berättar en 
terapeut, de brottsdömda glömdes bort och att det fanns en önskan om extern handledning. 
Terapeuterna efterfrågar kompetent handledning och utbildning kring den speciella 
patientgruppen. Här påtalades också den dubbla komplexiteten av terapeuterna; att patienten inte 
bara är traumatiserad utan även själv en förövare och att detta är en helt ny terapeutisk situation. 
En terapeut menade att det även fanns en ekonomisk press från mottagningen på att ta emot 
dessa patienter. Flera terapeuter sade sig vara helt oförberedda på komplexiteten och de upplevde 
att de själva och hela mottagningen var naiva i att ta emot denna patientgrupp.  
 
Resultatet visar att handledning och utbildning är nödvändig för att kunna arbeta med denna typ 
av patienter. Resultatet visar också att skillnaden i att ha jobbat länge eller kort tid med denna 
patientgrupp inte har någon stor påverkan på terapeutens upplevelse, vilket talar för att 
handledning och utbildning är ännu viktigare. Med begreppet härbärgerande kan man säga att det 
finns en brist på härbärgerande av den omgivande organisationen (Bell, 2013) som medvetet 
skulle stödja detta arbete, så att terapeuten kunde ges möjlighet att behålla sin förmåga att tänka 
och reflektera över vad som sker i terapin och genom detta även bidra med en miljö som 
möjliggör det för patienten med tiden att ta över något av den förmågan. Klinisk erfarenhet (Bell, 
2013; Brownescombe Heller, 2003; Norton, 2009; Yakely, 2010) och den empiriska 
undersökningen av Aiyegbusi & Kelly (2015) visar på att ett sådant arbetssätt fungerar men att 
det är resurskrävande och kräver specialiserad utbildning och erfarenhet. I handledning skulle då 
möjligheten finnas att reda ut mer om vad som är vad i terapeutens upplevelse av ångest och 
rädsla, vad som är motöverföring och vad som är terapeutens egen ångest eller rädsla. 
Terapeuterna säger inget om i vilken utsträckning detta arbetssätt redan finns idag men att de 
efterfrågar mer specialiserad handledning och utbildning.  
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Minne (2003) pekar på vikten av riskbedömning hos organisationen och det svåra i att bedöma 
hur man ska arbeta med dessa patienter. Terapeuterna vittnar om svårigheter för hur de ska 
arbeta i terapin. Det väcks rädslor inför vad om händer när terapeuten utmanar eller tolkar 
patienten, en rädsla för att patienten ska överväldigas av ångest, förtvivlan men framförallt 
aggression. Gordon & Kirtchuck (2008) visar på vikten av handledning och utbildning när det 
gäller dessa patienter oavsett om man arbetar utifrån modellen om härbärgerande eller andra 
modeller. Aiyegbusi & Kelly (2015) visar att arbeta med begrepp som härbärgerande ger stöd och 
djupare förståelse för dessa patienters problematik. Det blev en hjälp för sköterskornas 
upplevelse av att arbeta nära med denna patienttyp som de kunde förstå på ett nytt och djupare 
sätt och därmed hantera den känslomässiga svårigheten bättre.  
 
Den nya kunskapen denna studie bidrar med är att den visar på psykodynamiska terapeuters 
upplevelse av att arbeta med personer dömda för mord och allvarliga våldsbrott här i Sverige. 
Genomgående har terapeuterna en hållning där de försöker förstå det obegripliga och outhärdliga 
som patienterna är skyldiga till och de har en nyfikenhet och vilja att försöka se mening i 
patientens berättelse för patientens skull men framförallt för egen del för att kunna arbeta.   
Det tydligaste som resultatet visar på är terapeuternas önskan om en mer medvetet genomtänkt 
behandlingsidé på organisationsnivå som skulle möjliggöra att deras arbetssituation och 
upplevelse blir tryggare. Utifrån den forensiska psykoterapins kliniska erfarenheter verkar detta 
vara en förutsättning för att det ska vara möjligt att arbeta som terapeut med denna patientgrupp 
(Welldon, 2011). Bell’s (2013) bild av organisationens olika nivåer som innesluter varandra som 
ryska dockor beskriver bra hur en sådan organisation kan se ut. Olika nivåer som härbärgerar 
varandra och påverkar varandra (Yakely, 2010) och hjälper till eller försvårar behandlingen och 
det terapeutiska arbetet. Resultatet pekar på att den härbärgerande funktionen hos mottagningen 
har brister när det gäller riskbedömning, handledning och utbildning. Konsekvenserna av bristen 
av en genomtänkt behandlingsidé från organisationen gör att det på olika sätt blir svårt för 
terapeuterna att härbärgera sig själva i terapin liksom att härbärgera och behandla patienten. 
Resultatet visar på hur svår upplevelsen kan bli för terapeuterna och att den väcker ångest och 
rädslor på ett sätt som inte skulle behöva upplevas på samma sätt om den omgivande 
organisationen hade varit mer medveten kring de krav som dessa patienter ställer en terapeut 
inför.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning vore att undersöka om en fördjupning av kunskaperna utifrån 
modellen och begreppet härbärgerande kan fördjupa terapierna. Om terapeuterna i denna studie 
får riktat stöd av mottagningen genom utbildning, fördjupning samt specialiserad handledning så 
kan man sedan göra intervjuer med dem igen och fråga om deras upplevelse. 
 
Forskning kunde också göras genom kvalitativa uppföljningsstudier på de patienter som gått i 
terapi för att se hur de har upplevt terapin och om de tycker att de har fått hjälp. Kriminalvården 
erbjuder behandlingsprogram mot våld. Man skulle kunna intervjua de patienter som genomgått 
dessa behandlingsprogram för att se hur de upplevt behandlingen och om de tycker att de fått 
någon hjälp. Det skulle också kunna vara intressant att undersöka om det är några könsskillnader 
i upplevelsen att bedriva terapi med brottsdömda, om terapeuten är kvinna eller man.  
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