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Sammanfattning/abstract
Vad motiverar en kriminellt belastad person att bryta sin brottsliga bana och 
söka psykoterapi som en del av den processen? Syftet med föreliggande 
uppsats är att öka förståelsen för psykoterapins plats i en identitetsförändrings-
process. Frågeställningarna som studien vill undersöka är: tidigare kriminellas 
motiv till att söka psykoterapi, deras förväntningar på vad psykoterapin ska 
hjälpa dem med, samt skäl för att ta avstånd ifrån eller återgå till ett kriminellt 
liv. Studien är en kvalitativ, explorativ undersökning som utgår ifrån intervjuer 
med fyra personer som själva har sökt psykoterapi efter avtjänade fängelse-
straff. Resultatet visar att motiven för att lämna kriminaliteten var primärt de 
anhöriga, en vilja att inte förlora mer relationer, tid, arbete och boende, en 
rädsla för att dö samt en ökad personlig mognad. De har valt att gå i psyko-
terapi för att få hjälp att stoppa sitt kriminella beteende genom kontroll och 
prevention. Vidare att få bearbeta sina tidigare upplevelser och känslor samt få 
hjälp med återanpassningen till samhället; bli rehabiliterade. Psykoterapin 
påverkade och stärkte identitetsförändringsprocessen. Motiven för att tidigare 
välja kriminalitet var ett behov av att slippa ångest, maktlöshet, frustration, 
utsatthet och stämpling. Ytterligare skäl var få känna kicken, välbehaget och 
gemenskapen. Slutsatserna är att för att en förändring ska vara möjlig behöver 
den kriminella identiteten vara uppluckrad varför behandling under anstalts-
tiden sällan blir verksam. Det kriminella, mot förändringen konkurrerande, 
normsystemet behöver vara tillräckligt försvagat. Psykoterapin och psyko-
terapeutens plats i en identitetsförändringsprocess blir att vara ett stöd i den 
mest sköra fasen, i det vakum som uppstår när sociala band i övrigt är svaga 
och den nya identiteten ännu inte är tillräckligt stadigt förankrad. Den känslo-
mässiga kopplingen till de behov och känslor som kämpar emot varandra i 
förändringsprocessen behöver benämnas och bearbetas. 

Nyckelord: psykoterapi, kriminalitet, rehabilitering, brottsprevention, 
exitprocess, identitetsförändring

Keywords: psychotherapy, crime, criminality, rehabilitation, crime prevention, 
role exit, identity change



1  Inledning
Vad motiverar en kriminellt belastad person att bryta sin brottsliga bana? Den 
frågan blir givande att utforska med perspektivet att den brottsliga livsstilen är 
självvald. Att söka psykoterapi efter anstaltsvistelse är möjligt bland annat via 
S:t Lukas, oftast genom hänvisning från Frivården. Vad söker dessa personer 
psykoterapi för? Har det något med ovanstående fråga att göra, vill de gå i 
psykoterapi för att sluta begå brott och i så fall, vad tror de att psykoterapi kan 
hjälpa dem med? De har troligen genomgått brottsförebyggande program under 
sin anstaltssvistelse men söker ändå vidare hjälp efter anstaltstiden. Hur 
uttrycker de sitt behov av hjälp?

I Sverige finns frivilligorganisationer som stödjer individer efter fängelsestraff 
och vid processen att lämna det kriminella livet. KRIS är kanske det mest 
kända, och vidare finns bland andra X-Cons, samt Fryshusets sociala verk-
samhet Passus och Exit. Ideella organisationer som föreningen S:t Lukas har 
under sitt tak Stiftelsen Krukmakaren, som finansierar psykoterapi för 
brottsdömda.  Det som utmärker psykoterapin för brottsdömda hos S:t Lukas är 
att den är helt frivillig. Vissa personer går i psykoterapi även efter att kontakten 
med Frivården är slut. 

Specifikt för de personer som vill bryta sin brottsliga bana blir ambivalensen 
mellan det tidigare välkända och det nya, mer okända. Vilket motstånd som 
individen kämpar med i den processen, försvaren som motarbetar personens 
livs- och psykoterapimål, är centralt i en identitetsförändringsprocess. Om 
försvaren visar på motiven mot förändring så blir antitesen motiven för 
förändring. Vilka är de för en person som vill bryta sin brottsliga bana? Ökad 
kunskap och fokus på vilka motivationsfaktorer som gäller för den enskilda 
individen borde öka möjligheterna att han eller hon ska nå sitt mål, att leva 
ickekriminellt. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för psykoterapins plats i den 
identitetsförändringsprocess som det innebär när man vill lämna den kriminella 
världen.
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2 Teoretisk bakgrund
Teorin som här beskrivs omfattar inriktningen som definieras som forensisk 
psykoterapi. Forensisk betyder ”sammanhängande med rättsväsendet”
(Nationalencyklopedin, 2010). Vidare hänvisas till teoribildning där anknyt-
ningsteorin lyfts till att gälla individens anknytning till samhället och grupper. 

2.1 Forensisk psykoterapi
Welldon (2011) har under de senaste decennierna deltagit i utvecklingen av den 
forensiska psykoterapin till en egen disciplin. En disciplin som fokuserar på att 
diagnosticera, behandla och förebygga återfall i brottslighet. I sin teoribildning, 
forskning och kliniska verksamhet poängterar hon vikten av att nå medvetenhet 
om känslorna bakom de kriminella handlingarna och inte enbart fokusera 
behandlingen på det kriminella agerandet. Det repetetiva utagerandet, vare sig 
det är en perversion, ett kriminellt brott, eller båda, ses som ett maniskt försvar 
för överlevnad.

Centralt inom den forensiska psykodynamiska teoribildningen är att förstå den 
dynamiska relationen mellan förövaren och samhället. Med det perspektivet 
centralt i forskning kan orsakerna till och förebyggandet av brott nå framgång 
(Welldon, 2011). 

2.2 Sociala band som primära motiv
Scheff (1990) formulerar en teori inom humanistisk forskning som fokuserar 
på att upprätthållandet av sociala band är det mest centrala motivet till mänsk-
ligt beteende. Stolthet och skam är också fundamentala motiv och visar på det 
sociala bandets status. Det sociala inflytandet från omgivningen upplevs som 
exteriört och begränsande, där stolthetskänslor signalerar att det sociala bandet 
är intakt, medan skamkänslor visar att bandet till omgivningen är hotat. Upp-
rätthållandet och bibehållandet av de sociala banden är den kritiska punkten 
och det optimala förhållandet mellan individ och grupp är när båda parters 
behov är balanserade. Anknytningsperspektivet lyfts till att gälla mellan indi-
viden och dess sociala kontext. 

När en konflikt uppkommer mellan individen och gruppen och om de sociala 
banden är intakta, så uppfyller konflikten flera syften; förändring och en 
anpassning till varandra. Om banden inte är tillräckligt starka blir den andra 
parten en fiende som ska förstöras. Skammen och stoltheten är motiv både till 
att man stannar i gruppen och till att man kan komma att lämna den. Men 
isolering och ensamhet är farligt för en människa och därmed ger man hellre 
upp delar av sig själv än att riskera detta. De sociala banden är människans 
primära behov (Scheff, 1990). 
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3 Tidigare forskning
3.1 Empiriska vetenskapliga studier
3.1.1  Identitetsförändringsprocessen
Processen att lämna en identitet för en annan utvecklas av Ebaugh (1988). 
Hennes forskning grundar sig på frivilliga identitetsförändringsprocesser, och 
är en kvalitativ studie med grounded theory som metod. Ebaughs breda urval 
av undersökningsdeltagare, samt hennes fokus på en identitetsförändrings-
process och inte huvudsakligen beteendeförändring, gör hennes modell 
relevant för gällande studie.

Motivet till Ebaughs (1988) studier är att skapa en modell för exitprocesser och 
fokusera på vad som ingår i arbetet med att skapa en ny identitet. Modellen 
beskriver stegen, från när den första tvekan över livsstilen infinner sig, till det 
sista steget när fokus för individen ligger på att definiera det man har lämnat 
som en ”ex-roll”, där den tidigare rollen behöver bli inkorporerad i den nya och 
framtida identiteten. 

De fyra faserna i en identitetsförändringsprocess enligt Ebaugh (1988) är:

1. den första tvekan
2. sökandet efter alternativ
3. vändpunkten
4. skapandet av en ex-roll

Att lämna en identitet är komplext och innehåller skifte av referensgrupper, 
vänskapsband och relationer, samt viktigast av allt; den egna självbilden och 
identiteten. En central utmaning är att bli bemött som den man tidigare var. 
De sociala banden finns med som en hindrande och hjälpande faktor i samtliga 
faser (Ebaugh, 1988).

3.1.2  Motiv till att sluta begå brott
En av de mest omfattande vetenskapliga studierna om vad som får kriminella 
att sluta begå brott publicerades av Laub och Sampson (2003). De har studerat 
ett tusen kriminella män från Boston  i USA, från deras tonår fram till pension-
ering. Femhundra av dem har avbrutit sin brottsliga bana betydligt tidigare än 
de övriga femhundra. Studien består både av kvalitativa och kvantitativa data. 
Den centrala slutsatsen, för de som har lämnat kriminaliteten, är att orsakerna 
är en kombination av individuella val sammankopplat med situationer, samt 
strukturell påverkan länkat till viktiga institutioner. De pekar på vikten av 
fortsatt forskning kring dessa två faktorer, det vill säga individuell motivation 
och den sociala kontexten. De lyfter specifikt fram den personliga ”agensen” 

3   (27)



och handlingar som leder till förändring för individen som avgörande. Att de 
har gjort nya åtaganden, startat om och hittat ny riktning och mening i livet, 
ibland och ofta utan större medvetenhet, utmärker dessa mäns berättelser. De 
vanligaste självbeskrivna vändpunkterna har varit giftermål, militärtjänst, 
skolhem och byte av grannar.

De som kan knyta an, och därmed har ett socialt stöd och kan utveckla rela-
tioner till ickebelastade personer, kan lyckas enligt Rydén, Statin och af 
Klinteberg (2005). De poängterar vidare att det får anses nödvändigt att en 
uppluckrad kriminell identitet föreligger. Ett hundra återfallsförbrytare har 
intervjuats för att hitta vad som särskiljer de som avbryter sin kriminella bana 
från dem som fortsätter. Studien består av både kvantitativa och kvalitativa 
data. Rydén-Lodi (2005) påtalar följande, som personligt uttalade skäl att sluta 
begå brott; att vara less på kåklivet, inte vilja göra anhöriga illa mer, längtan 
efter friheten och att inget annat val kvarstår. 

BRå har sammanställt vetenskapliga artiklar om faktorer som bidrar till att 
personer avbryter sin kriminella bana. De sammanfattar studien med att 
beskriva att processen tar tid och att samhället måste identifiera vilka faktorer 
som är inblandade för respektive individ. Centrala faktorer är att individen 
behöver stärka banden till det konventionella sociala nätverket och bidrag 
behövs för att varje person ska utveckla sin förmåga att hantera sina relationer 
(Wahlin, 2002).

2003 beställde Kriminalvården och BRå tillsammans en metaanalys av all 
internationell forskning inom området. Mest stabila resultat, det vill säga 
minskat återfall, gav de kombinerade behandlingarna med behandling både i 
fängelsemiljö och efter frigivningen (Ekbom, Engström & Göransson, 2010).

3.1.3  Motiv till, och förväntningar på psykoterapi
Efter Werbart, Lilliengren och Philips (2008) studier av forskningsresultat 
inom området föreställningar och förväntningar på psykoterapi, rekommend-
erar författarna att psykoterapeuten och patienten utförligt behöver bedöma och 
diskutera patienters preferenser, förväntningar på utfall och rollförväntningar. 
Patienterna behöver förberedas på den gemensamma utforskningen och båda 
parter behöver lära sig sina roller i just den här terapeutiska relationen. Vidare 
sammanfattar de att: ”... de flesta patienterna tycks uppskatta en terapeut som 
tidigt fokuserar på föreställningar, fantasier, önskningar och rädslor hos 
patienten som kan utgöra hinder för det gemensamma terapeutiska arbetet.” 
(s. 177-178).
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Att ha en egen, inre motivation till att gå i psykoterapi har visat sig vara en 
betydande faktor för om psykoterapin ska vara framgångsrik (Zuroff, Koestner, 
Moskowitz, McBride, Marshall & Bagby, 2007). I missbruksbehandling 
poängteras behovet av att förändringen måste ha sin utgångspunkt i miss-
brukarens egen förståelse av sin egen situation och förändring (Melin & 
Näsholm, 1998).

3.1.4  Motiv till att fortsätta begå brott
Laub och Sampsons (2003) nämnda studie innefattar beskrivningar av män 
som fortsätter att begå brott även efter upprepade domar och anstaltsvistelser. 
Även dessa män har slutat begå brott, som alla gör till slut, men betydligt 
senare än den tidigare beskrivna gruppen. De personliga motiven som de själva 
har beskrivit, men som här är formulerade av forskarna är; snabba pengar, 
självbestraffning, överträdelser för att få något att hända och för att återupprätta 
potensen, triumfera över människor med mer makt, en orädsla för fängelse, ett 
starkt behov av ”action” och kickar, en känsla av att inte ha något och därmed 
inte ha något att förlora, motstånd mot auktoriteter och slutligen alkohol-
missbruk där alkoholen blir en katalysator för brotten. Grundläggande är också 
den genomgripande oförmågan att knyta an till andra människor varför den 
sociala kontexten inte finns som motvikt för dessa män. ”Svårigheter finns med 
att uppnå positiv påverkan på grund av det kriminellt konkurrerande norm-
systemet” (Ekbom et al, 2010, s. 317). 

3.1.5  Psykoterapi för kriminella

Christianson (2010) har intervjuat grova brottslingar om den psykoterapeutiska 
hjälp de får och dess effekt. I sina slutsatser skriver han att för att nå positiva 
behandlingsresultat så måste det finnas en genuin vilja till förändring. Det 
behöver vara grundat i en koppling mellan ett känslomässigt lidande och det 
destruktiva beteendet. En av de intervjuade beskriver hur han numera vet var 
hans sexualsadistiska fantasier hör hemma och att han numera har ett mellan-
steg inom sig där impulsen hanteras och inte ageras ut. Att uttala, lyfta fram 
och ha respekt för vilka behov som ligger bakom det kriminella beteendet och 
som driver på och hotar den terapeutiska målsättningen är avgörande. Att 
använda det gamla tankesystemet och endast agera som en ickekriminell 
innebär manipulation och ingen verklig självutveckling. Processen innefattar 
ett lidande som inte går att undvika innan lättnad och existentiellt värde kan 
nås.
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4 Frågeställning
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för psykoterapins plats i en 
identitetsförändringsprocess genom att i denna studie undersöka tidigare 
kriminellas:

• motiv till att söka psykoterapi
• förväntningar på vad psykoterapin ska hjälpa dem med 
• skäl för att ta avstånd ifrån eller återgå till ett kriminellt liv 

5 Metod
5.1 Undersökningsdeltagare
Urvalet består av fyra män mellan 25 och 45 år. De hade blivit dömda för 
serierån, våldtäkt mot minderårig, grovt häleri, grov misshandel och narkotika-
brott. De beskrev sig vara skyldiga till dessa brott. Anstaltstiden varierade från 
nio månader till sex år. De hade suttit på olika anstalter runt om i landet, samt 
även utanför Sverige, men fortfarande i Norden. Flera hade flyttats runt mellan 
olika anstalter. De hade frivilligt sökt möjligheten att få individuella samtal 
med någon med psykologisk kompetens under sin tid i kontakt med Frivården 
efter avslutad anstaltsvistelse. Samtliga undergick psykoterapeutisk behandling 
på en S:t Lukas mottagning. 

S:t Lukas är ett förbund bestående av 32 lokala S:t Lukasföreningar i Sverige. 
30 av dessa har mottagningar för psykoterapi och är spridda över hela landet. 
Psykoterapin för de brottsdömda finansieras av Stiftelsen Krukmakaren. S:t 
Lukas bedriver psykoterapi för brottsdömda kvinnor, både på sina mottagning-
ar men också inne på anstalten Hinseberg. Då det krävdes specifika tillstånd för 
att få komma in på anstalten och framför allt då Kriminalvården avrådde att 
påbörja ett ansökningsförfarande så valdes det alternativet bort. Ingen kvinna 
var lämplig att intervjua på mottagningarna utifrån önskemålet att psykoterapin 
skulle vara i ett tidigt skede.

Ursprungligen intervjuades sex personer, varav två sållades bort under 
analysskedet. Det var två män som beskrev sig vara oskyldiga till de brott som 
de hade dömts och suttit på anstalt för. Orsaken till att de togs bort var att det 
skulle kräva två separata analyser och diskussioner; en med fokus på 
psykoterapi som en del på vägen bort från kriminalitet och den andra med 
fokus på rehabilitering efter upplevelserna av häktning, dom och anstalts-
vistelse som oskyldigt dömt och dess konsekvenser för återanpassningen till 
samhället efteråt. Valet föll på en fördjupning i motivet till psykoterapi på 
vägen mot ett ickekriminellt liv, huvudsakligen utifrån det samhällsnyttiga 
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perspektivet men också då grundmaterialet blev större för området psykoterapi 
för de som vill lämna kriminaliteten. 

5.2 Undersökningsmetod
Studien är en kvalitativ, explorativ undersökning som utgår ifrån halvstruktur-
erade djupintervjuer. Utifrån Langemars (2008) beskrivning av när kvalitativ 
metod är lämplig så kräver gällande studies syfte denna metod, då det centrala 
var att förstå de intervjuades subjektiva upplevelse av sin livssituation, att 
beskriva deras egen motivation, motstånd till, och behov av, hjälp. 

5.2.1  Validitet
Samstämmigheten med andra studier säkrar kravet på studiens validitet. 
Intervjumaterialet är rikt på information och andra aspekter ur livssituationen 
för personer som nyligen har lämnat anstalter går att utvinna ur materialet. 
Syftet och frågeställningen i föreliggande studie går att besvara utifrån de data 
som har framkommit i de kvalitativa intervjuerna. Möjligheter finns att 
fördjupa analysen ytterligare genom att återgå till materialet, men 
bedömningen är att resultatet är tillräckligt tillförlitligt och svarar upp mot 
kravet på validitet. Då intervjuer, noggrann transkribering och analys har gjorts 
av samma person, och med en återgång till materialet flertalet gånger under 
arbetsprocessen, bedöms närheten till grundmaterialet ge en god validitet. 
Tillförlitligheten och materialets mättnad ter sig god, trots det begränsade 
antalet genomförda intervjuer. 

Som arbetande med psykoterapier under handledning består förförståelsen av 
erfarenheter från och studier i psykoterapeutiskt arbete. Utan tidigare erfaren-
het av patienter med ett kriminellt förflutet och genom att inte studera tidigare 
forskning innan intervjuerna genomfördes så har strävan varit att minimera 
förförståelsen för de intervjuades livssituation och därmed nå god validitet.

Även om information gavs om att inget från intervjuerna skulle föras vidare till 
respektive psykoterapeut så kan vissa svar ha vinklats för att patienten ville 
framstå som ”duktig” alternativt att man ville framställa psykoterapeuten och 
den pågående psykoterapin i positiv dager för att få fortsätta med behandling-
en. Påverkar det validiteten? Bedömningen är att det inte påverkar resultatet, då 
frågorna är centrerade kring behovet av och motivet till psykoterapi och inte är 
en utvärdering av pågående behandling. Snarare kan frågorna uppdatera och 
stärka personens motivation till förändring och till det pågående 
psykoterapeutiska arbetet. Det är inte är studiens syfte, men försämrar inte 
heller resultatet. 
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Laub och Sampson (2003) poängterar vikten av att alltid vara försiktig med 
tillförlitligheten i kriminologiska forskningsdata och gärna ha supplemental 
källor för information, men då ämnet rör den subjektiva beskrivningen av sitt 
hjälpbehov så omfattas inte gällande studie av detta för att säkra validiteten.

5.2.2  Reliabilitet
En studie med god reliabilitet innebär att resultatet skulle bli likartat om någon 
annan upprepar studien med samma metod. Med urvalet personer som frivilligt 
har sökt psykoterapi efter avslutad anstaltstid, och med fokus på att undersöka 
känslor och tankar både för och emot en fortsatt förändringsprocess, så görs 
bedömningen att studien uppnår god reliabilitet. Resultatet är samstämmigt 
med mer omfattande forskning inom området, vad gäller de individuella 
motiven till att lämna det kriminella livet, vilket också tyder på hög reliabilitet. 
Avgörande är dock urvalet, att undersökningen utgår ifrån personer som har 
avtjänat sina straff och som frivilligt söker hjälp. Skulle de vara dömda till 
behandling skulle resultatet och hela processen se annorlunda ut. Den pågående 
behandlingsformen påverkar också resultatet, då psyko-terapins målsättning 
formuleras tillsammans med psykoterapeuten. Psyko-terapeutens arbetsplats 
och den tillhörande inriktningen och förhållningssättet till patientgruppen 
präglar behandlingen och därmed även det som patienten uttrycker om det 
pågående gemensamma arbetet i psykoterapirummet. 

5.3 Datainsamlingsmetod
Intervjuerna var halvstrukturerade och följde intervjuguiden (bilaga 1). De 
teman som skulle beröras var motiv till psykoterapi samt motiv för och emot 
att lämna kriminaliteten. Vidare ställdes frågor om anstaltstiden och vilka 
tankar som fanns om framtiden. 

5.4 Bearbetningsmetoder
Intervjumaterialet har analyserats enligt den induktiva, tematiska analysens 
grundprinciper beskrivna av Langemar (2008). 

Transkriberingen påbörjades omgående efter genomförda intervjuer och lyss-
nades då igenom fyra till fem gånger. Det utskrivna materialet samlades i ett 
dokument som uppgick till etthundra sidor. Därefter följdes analysstegen för 
tematisk analys. Texten arbetades igenom i sin helhet två gånger då nyckelord 
noterades. Frågeställningen om vilka motiv, förväntningar och förhoppningar 
fanns med under genomarbetningen, men alla intressanta, utmärkande uttaland-
en noterades också, även de som inte hade en direkt koppling till frågeställ-
ningen. Därefter grupperades nyckelorden under teman, vilka först var 17 st., 
men minskades ner till 13 st. då flera teman gick in i varandra.  Dessa ställdes 
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sedan i relation till frågeställningen för bedömning av relevans. Därmed 
sorterades vissa delar bort som inte ansågs relevant för frågeställningen.

Nyckelorden sorterades om i fyra omgångar. Då psykoterapin har efterfrågats 
och pågår i ett stadium mellan det kriminella livet och det önskade, delvis 
redan påbörjade, ickekriminella livet, strukturerades materialet slutligen i tre 
huvudteman. 

5.5 Genomförande
Samtliga S:t Lukasmottagningar i Sverige har i maj 2011 kontaktats med en 
förfrågan om man vill delta i projektet. Tre mottagningar svarade positivt på att  
delta. Förfrågan handlade om att få intervjua brottsdömda personer som, efter 
sin anstaltsvistelse, nyligen hade påbörjat en psykoterapeutisk kontakt och som 
hade en tid kvar på sin behandling. Utifrån dessa kriterier valde behandlande 
psykoterapeuter ut vilka som skulle få förfrågan. Förfrågan förmedlades där-
med direkt av den S:t Lukas anställde psykoterapeuten som personerna har sina 
individuella samtal med. Sex personer svarade ja och samtliga har intervjuats. 
Under analysskedet sållades resultatet från två intervjuer bort.

Intervjuerna genomfördes i september och oktober 2011 på samma S:t Lukas-
mottagning som psykoterapierna ägde rum. De genomfördes dock i andra rum. 
Varje intervju tog 45-50 minuter och spelades in med iPhones röstmemo-
verktyg. 

Innan inspelningen så förmedlades information om sekretess, att det var 
frivilligt att svara, samt att de när som helst kunde avbryta eller välja att ta 
tillbaka den information som de har lämnat. Samma information hade de 
intervjuade erhållit tidigare, i form av skriftligt material som hade mailats ut till 
de ansvariga psykoterapeuterna i samband med förfrågan. 

Samtliga intervjuer inleddes med frågan om ålder, vilket brott personen har 
varit dömd för och hur lång anstaltstid han har bakom sig. Det tillvägagångs-
sättet valdes för att röja undan eventuella försvar mot att berätta om sin 
brottslighet. Efter varje intervju gjordes noteringar om intervjuarens upplevda 
känsla av stämning i rummet. 

Under en av intervjuerna stängdes inspelningsfunktionen av efter 38 minuter 
på grund av ett obesvarat inkommande samtal till telefonen som användes för 
inspelning. För att kompensera informationsbortfallet skrevs så mycket som 
möjligt ner av samtalets senare del omedelbart efter avslutad intervju. 
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Samtliga fick information om möjligheten att återkomma via sin psyko-
terapeut. Ingen bad om att få se den färdiga uppsatsen. 

5.6 Forskningsetik
Studien följer de forskningsetiska principerna i humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De två huvudprinciperna är 
forskningskravet och individskyddskravet som alltid vägs mot varandra. 

Forskningskravet anses vara uppfyllt i och med vikten av att studier görs på hur 
vi ska minska kriminaliteten i samhället. När en individ själv har motivationen 
att förändras bör vi studera vilka motivatorer de själva uttrycker för att öka 
kunskapen om hur vi kan bidra till ett samhälle där dessa motivatorer finns 
närvarande i samtliga individers liv. 

Individskyddskravet består av fyra delar; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informations- och samtyckeskravet uppfylldes i och med den informationen 
som gavs både skriftligt och muntligt i samband med förfrågan om 
medverkande, samt innan intervjun påbörjades. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts då råmaterialet har delats upp i teman och 
inte i fallbeskrivningar, så ingen helhetsbild presenteras av någon deltagare. Då 
namn och persondata är okända för intervjuaren föreligger ingen risk att 
deltagarnas identitet ska kunna upptäckas. Det framgår inte heller i studien 
vilka av de trettio psykoterapimottagningarna som har besökts och i de fall som 
specifika kännetecken rörande brott eller person finns så har dessa inte tagits 
med i materialet. 

Nyttjandekravet uppfylls i och med att uppgifterna endast kommer att 
användas i föreliggande studie. 

6 Resultat
Resultatpresentationen följer nedanstående struktur:

• Välja bort kriminaliteten
• Motiv till och förväntningar på psykoterapi
• Välja kriminaliteten
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6.1 Välja bort kriminaliteten
6.1.1  Anhöriga
Att de anhöriga påverkas av deras kriminalitet är det centrala svaret på frågan 
varför de intervjuade vill sluta begå brott, trots de fördelar som det för med sig 
för dem i form av tillfredsställelse av olika slag. De anhörigas lidande är ett 
starkare motiv än att de själva lider av konsekvenserna av att leva i den 
kriminella världen. 

”Om inte hon fanns, (...), då skulle det vart kaos. (...) alltså då skulle jag nog inte sitta 
här överhuvudtaget tror jag. Då skulle jag sitta på ett betydligt längre fängelsestraff 
för länge sen.”

” Det är inte riktigt en sån grej som en mamma ska behöva göra känns det som lite 
grann. Och även om hon har stöttat mig hundra procent så har jag ju märkt på henne 
och hon har ju sagt också att hon, hon tyckte ju att det var skit, liksom.”

En annan säger: 

”Jag bara la av med allting, jag slutade med det där. (...) Jag valde kärleken framför 
det. (...) Vi har ju planer jag och min fru. Min fru ska ju börja plugga och (...) vi är lite 
sugna på det där med familjehem och lite sånna där saker i framtiden. (...) få familj 
och barn.”

6.1.2  Vill inte förlora mer (relationer, tid, arbete, boende)
Att acceptera situationen och anpassa sig till övriga interner och den rådande 
miljön är vägen att klara av tiden på anstalt. Att sitta en kortare tid blir svårare 
då tankarna finns på livet på utsidan och tiden att anpassa sig är kort.  Vid 
kortare straff räknar man dagarna, vid längre straff räknar man månaderna. 
För de flesta upplevdes således inte tiden på anstalten som något negativt i sig, 
någon liknade det vid att göra lumpen. Grundförutsättningen för att klara av 
tiden inlåst var att skaffa tydliga rutiner och släppa tankar på livet utanför.

”Vi kan alltid hitta på nån lek, vi kan köra kull, kurragömma, det funkar det med!”

Men tiden de har stått utanför samhället har ändå påverkat och de som har 
suttit längre perioder på anstalt vittnar om bortslösad tid, att det börjar kännas 
tillräckligt och framför allt om förluster.

Den förlorade tiden är ett argument för att sluta med brottsligheten, att så stor 
del av livet har ägnats åt att sitta på anstalt och att det hindrar möjligheterna att 
bilda familj. Flera har haft flickvänner som har gjort slut under anstaltstiden 
och några har föräldrar, i något fall barn, samt vänner som har försvunnit ur 
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deras liv, antingen på grund av dödsfall eller för att de tar avstånd från 
personen. 

”Jag känner att det var sista gången. Det tog så mycket av mitt liv, att jag för-lorade 
så mycket. (...) Hon dumpade mig då när jag hade ett halvår kvar. Hon lämnade allt. 
Jag menar vi hade precis köpt hus, allting innan jag åkte in.”

De har kunnat anpassa sig till fängelsetiden, men under samma tid har de 
förlorat närheten till sina anhöriga. Några har anhöriga att återvända till, andra 
hoppas på en ny framtid och har börjat om i nya relationer som de värde-sätter 
och vill kämpa för, i ett icke-kriminellt liv.

”Jag har missat många chanser p.g.a. mitt andra sätt och leva, liksom. Jag har varit 
nära att bli delägare i restauranger utan att ens ha behövt betala en spänn.”

6.1.3  Rädsla för att dö 
Våld, självförvållat eller från andra, samt missbruk är argument för att sluta 
med kriminaliteten, då döden har kommit för nära. Ångesten, som 
kriminaliteten har hållit borta, och som nu behöver hanteras, samt de känslor 
som väcks i förändringsprocessen kan bidra till suicidbenägenhet. 

”Jag har många gånger funderat på självmord. Det har jag gjort många gånger, (...) 
det finns ofta i skallen. Men jag har inte vågat.”

”... stunderna när man har suttit med pistol i munnen för att man vill skjuta sig själv 
eller för att man ... ja, du vet.”

Psykoterapin ersätter medicinering beskriver några intervjuade: 

”... så jag känner väl att jag skulle hellre välja något alternativ (...) Alltså inte 
mediciner. Och lära mig att leva på ett sätt som är mer värt än att sitta och trycka i sig 
massa piller liksom. Jag har tryckt i mig tillräckligt med piller i mitt liv (...). Jag 
försöker leva så länge jag kan nu med de organen jag har.”

6.1.4  Personlig mognad 
De som delade känslor och tankar kring att ha misshandlat andra uttryckte att 
de efteråt inser att de har skadat den andra och kunde ha agerat på ett annat 
sätt. Visserligen inte alltid, de säger båda att det ibland är fullt berättigat att slå 
ner någon. Men ofta väcks en empati för offret:

”Förstod jag inte det vore jag ju psykopat.”
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Ytterligare en intervjuad uttrycker att han inte vill att andra barn ska drabbas av 
honom mer, samtidigt som han är otydlig med sin egen inställning till det brott 
han har begått. Ambivalensen är tydlig. En annan säger att han inser att han 
kan kämpa på andra sätt för det han tror på. Och vidare: 

”Det väl nån liten grej som har gjort att jag har mognat lite extra. (...) Det kanske är 
att jag har börjat mer och mer se baksidorna också.”

”Jag hade lite hoppats för min egen del att jag skulle tycka att det var lite jobbigt med 
kåken. Så att jag kunde se fängelset som en sån här liten push till att nu får jag fan 
styra upp det här när jag kommer ut liksom. Men det gjorde det ju verkligen inte.”

Ansvaret vilar nu på honom själv.

6.2 Motiv till och förväntningar på psykoterapi
Samtliga intervjuade, som sa sig vara skyldiga till de brott de hade blivit 
dömda för, uttryckte som huvudskäl till att gå i terapi att de vill bryta sin 
kriminella livsstil. Och som ett led i den identitetsförändringsprocessen har de 
begärt, eller tackat ja till erbjudande om, individuell psykoterapi. Resultatet, 
deras motiv till att gå i psykoterapi, är här uppdelat i tre huvudgrupper: 

• Stopp - kontroll och prevention
• Rehabilitering och bearbetning
• Identitetsförändring

De vill gå i psykoterapi för att få hjälp med att stoppa sitt kriminella impuls-
ivitetsstyrda beteende, samt vill få hjälp i identitetsförändringsprocessen 
genom att delvis bearbeta sitt förflutna men framför allt för att bearbeta 
konsekvenserna av sitt kriminella liv och få hjälp med att anpassa sig till livet 
utanför murarna och utanför den kriminella världen, bli rehabiliterade.

Under anstaltstiden fanns olika behandlingsmöjligheter, men ingen av de 
intervjuade säger sig ha tillgodogjort sig någon hjälp från dessa program. 
Förtroendekonflikten som uppstår när ”plitar” ska leda programmen 
omöjliggjorde personlig bearbetning.  De som har deltagit i något program har 
gjort det enbart för att få fördelar i form av permissioner och annat, förutom en 
man som hoppades att programmen skulle stoppa hans destruktiva sida, något 
som inte skedde.

6.2.1  Stopp - kontroll/prevention
Den mest centrala förväntningen på hjälp av psykoterapin var att här och nu få 
verktyg för att kunna få kontroll över sin impulsivitet som leder till kriminella 

13   (27)



handlingar. Det kriminella beteendet beskrevs som ett missbruk, som man 
dagligen behöver påminna sig konsekvenserna av för att inte återfalla i brott. 
Även utan missbruk av någon form av drog så användes ord som kickar, 
missbruk och ett svårdefinierat sug när de berättade om sin kamp för att inte 
begå brott igen.

”Att jag får in dom spärrarna igen som jag behöver.”

”(...) jag brottas ju med mig själv nu liksom och ... komma ut från det här. (...)jag vill 
inte begå kriminella handlingar  (...) Bara för att jag är beroende, jag är ju beroende, 
jag är ju spänningsmissbrukare liksom. Det är jag. Så det är det som jag måste 
försöka ändra på.”

De beskrev ett stort behov av att få hjälp att tänka på ett nytt sätt för att kunna 
hantera konkreta situationer, där de tidigare har agerat kriminellt. Bristen på 
tankeförmåga och lockelsen att låta känslorna styra beskrevs som det centrala 
problemet som de behövde hjälp med. Att få diskutera och lära sig av en icke-
kriminell vuxen person som kan komma med motargument uttrycktes som ett 
behov för att minimera risken för återfall. Att få en chans lära om och lära nytt 
i relation till en ickedömande person. 

”Alltså försöka få verktyg som man inte har fått tidigare. Ungefär som ... Ja, man har 
ju inte haft så många vuxna kanske, (...) som har lärt mig hur man ska bete sig rätt. 
(...) Det är ju väldigt svårt ibland. Just det här med tankarna, och hur man ska tänka i 
vissa situationer och hur man inte ska bli arg och ... För det har ju oftast varit ett 
verktyg för mig att bli arg.”

”(...) det är ju framför allt impulsiviteten, (...) att på nåt sätt lära känna igen 
situationerna, (...) de där tre sekunderna innan det blir ”pang”, att jag då kan tänka 
lite rationellt (...) så att man kan stoppa det innan, (...) ett sätt att tänka om liksom.”

6.2.2  Rehabilitering och bearbetning
Utöver det centrala, att få stopp på det kriminella beteendet, så framkom 
behovet av att få hjälp att anpassa sig till det ickekriminella samhället och att få 
bearbeta erfarenheter och förluster. Det uttrycktes även förhoppningar om att få 
bearbeta personliga svårigheter i ett mer omfattande perspektiv vilket också 
redan hade utrymme i de pågående behandlingarna. 

Rehabilitering
Efter frigivningen återvänder de till samhället och de situationer och miljöer 
som kan väcka de känslor som leder till det brottsliga beteendet. En del i 
rehabiliteringen är just att få hjälp med att hantera dessa känslor i stunden. Men 
det uttalades även ett behov av stöd i återanpassningen i ett bredare perspektiv.  
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”.. så fort jag kom ut så var det färglöst. (...) Det kändes som att jag inte hade någon 
plats här ute i samhället. (...) Man blir institutionsskadad efter några år ...”

”Ja, vad jag ska göra för att få det här att funka sen när jag kommer ut liksom.” 

Många har skadeståndskrav på sig och har fått sälja sin bostad och andra 
ägodelar. En del i rehabiliteringen är att hantera och bearbeta de förluster som 
brottsligheten och anstaltstiden inneburit. 

”Du blir starkare, fysiskt, psykiskt (...) man kommer ut som en bättre kriminell. 
Det straffet som jag har känt av det är t.ex min pappas bortgång och att jag inte kunde 
vara närvarande vid hans begravning. Och att jag inte kunde tillbringa mer tid med 
han. Det var det, mitt straff.”

Förluster av relationer var centralt för samtliga intervjuade och bibehållandet 
av de som ändå kvarstår och förhoppningen om nya möjligheter är 
huvudargumentet för att avstå det kriminella livet, se 5.1.1.

Bearbetning
Behovet av ökad förståelse för sina egna tankar, känslor och beteenden var 
centralt. Några hade funderingar om varför man har blivit kriminell och vad det 
är som lockar trots att man vill bryta sin brottsliga bana. 

En person uttalade explicit att han hade behov av terapeutisk bearbetning:

”Så därför går jag på St Lukas för att bearbeta min uppväxt (...) i och med att jag 
själv har blivit sexuellt utnyttjad av en man när jag var mellan sju och tio år. (...) Min 
uppväxt har mycket att göra med vad som har hänt, mina brott.”

”Även om man sitter för sexualbrott på samma anstalt så är det ändå olika nivåer. De 
som slår och våldtar kvinnor, de tycker inte om dem som våldtar barn. (...) Vad som än 
händer så är man i botten av kedjan. Sen skiter de ju i vad som har hänt.(...) Jag ser 
inte mig själv som en bra människa, jag ser mig bara som en äcklig, ful djävel, jag 
menar, som inte egentligen har rätt att leva, så känns det. (...) Jag har alltid haft svårt 
för nära relationer, relationer med vuxna och med kvinnor och jag har svårt att öppna 
mig. Och depressionerna har jag haft i hela mitt liv.”

En annan man beskrev att han bara ville glömma sitt kriminella förflutna, och 
att psykoterapin är hans val nu. 

” ... mitt gamla liv, det vill jag ha där och det här livet vill jag ha här.  Jag vill 
separera det. Jag vill ju se det så, men det funkar inte så. Så jag är väl nånstans i ett 
mellanskede vill jag ju själv känna det som. (...) Förut var det bara ångest men det 
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bedövar man ju genom alkohol eller droger, jag har ju självbehandlat mig själv i ... 
ja... alltid.”

”Man vill gå vidare liksom. Jag skulle ju helst bara glömma bort allting, men det 
funkar ju inte så riktigt. Så det är därför jag går på såna här möten.”

6.2.3  Identitetsförändring
Att gå i psykoterapi är ett val de har gjort för att kunna stå fast vid sitt beslut att  
inte återvända till det kriminella livet. De möter en psykoterapeut som känner 
till deras vilja och som tillsammans med mottagningen representerar det icke-
kriminella livet. 

”Det är ju vanliga människor här i väntrummet liksom. Det känns bra och jag är ju en 
vanlig människa, jag är ju inte kriminell längre. (...) Jag är ju på rätt plats liksom.”

De anhörigas del i processen dominerade nuläget, och de kriminella 
vänskapskretsarna står tillbaka. Rädslan för återfall skulle öka väsentligt om 
inte deras närmaste fanns där. Att få stärka den inre motivationen, självtilliten, 
den alldeles egna, var ett motiv till psykoterapi. 

”Är det inte för henne så hade jag ju kanske inte lagt av (...) Förstår du, då är det inte 
jag som har tagit ett beslut. (...)  Då har inte jag mitt egna starka, fan vad bra, jag 
grejade det här liksom ...” 

”Mycket, mycket är ju för hennes skull. Skulle hon försvinna så ... jag vet inte, alltså.  
Hon har ju sått det här fröt i mig, eller vad man säger.  Det har hon ändå gjort. Det är 
ju ändå mina tankar och det jag sitter och säger nu är ju mina...”

6.3 Välja kriminaliteten
Den tredje och sista delen av resultatet redovisar vilka motiv de intervjuade har 
haft för att begå brott och därmed vilka faktorer som kan orsaka återfall. 

De hade alla börjat vägen in på den brottsliga banan för många år sedan. Någon 
hade varit kriminell i hela sitt liv, övriga angav tonårstiden som startpunkt. Det 
innebär att de hade en kriminell tid bakom sig från tolv till drygt tjugo år. De 
brott som de nu har suttit inne för var inte de första, utan de sista påföljderna, 
efter en lång rad av kriminella handlingar.

Fram till innan den senaste domen och anstaltsvistelsen har de huvudsakligen 
valt det kriminella livet. En av de intervjuade har försökt bryta sina mönster 
under de senaste tjugo åren, men motivationen och insikten har inte varit 
tillräckligt stark tidigare. De svar som framkom på frågan vad som talar för att 
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fortsätta begå kriminella handlingar, eller vad som skulle kunna få dem att 
återfalla, kan sammanfattas i två huvudgrupper: behovet av att hindra 
uppkomsten av vissa känslor, samt behovet av att uppnå ett visst känslo-
tillstånd. 

”Jag har alltid haft depressioner. (...) jag har inte tagit till andra saker som kanske 
många andra gör. Många kanske tar till droger, spriten. Jag har tagit till sexet.”

I ett fall uppgavs intellektuella skäl utifrån en politisk övertygelse men de 
flesta brotten har skett på grund av impulsivitetsgenombrott. Återkommande är 
beskrivningar om hur man inte tänker vid brottstillfället, det bara blir, man gör 
som man alltid har gjort utan att reflektera. Det är känslorna som styr agerandet  
i stunden, när brottet begås. 

”... när det blir slagsmål liksom då (...) dels får man adrenalinet och man får en 
speciell känsla liksom ...”

”Jag kickar igång, i hela kroppen, inte prat, hjärna - utan kropp liksom.”

Vad vill just de här personerna slippa känna, alternativt vill uppnå känslan av, 
som leder till kriminella handlingar? 

6.3.1  För att slippa känna...
... ångest
Att agera ut för att slippa känna ångest framkom som ett skäl till varför 
kriminella handlingar begås. Depression, separationsångest, närhets-
problematik och skuld- och skamkänslor som väcker ångest kan trängas undan 
genom att agera kortsiktigt och använda kortsiktiga ångestdämpande strategier. 
Insikter om konsekvenserna av den kriminella livsstilen, och den medföljande 
ångesten, dämpas tillfälligt genom med att blockera tankarna med droger och/
eller fortsatt utövande.

” Ibland känner jag, det är ju tvångsmässigt. (...) Jag var ändå ihop med min flickvän 
då och ändå hade jag ett förhållande med hennes dotter plus otrogen med en annan 
tjej. Fast jag kunde få och fick allt från min flickvän. Och ibland måste jag ta till 
onanin för att dämpa känslorna.”

”... sätta mig på krogen och hälla i mig en massa sprit. För att glömma, eller må bra, 
eller ja... må bra för ett par timmar, men förut så ... märkte jag ju aldrig av det, för jag 
drack ju, eller ... knarkade konstant liksom.”

... maktlöshet, frustration, utsatthet och stämpling
Individens upplevelse av sin position i relation till samhället och känslorna som 
det väcker framkom som skäl för att välja att agera kriminellt. Den utsatta, 
marginaliserade personen som försöker hitta vägar att hantera sin livssituation.
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”Många gånger så hamnade jag i situationer när jag tänker att jag inte har nånting 
och då känner jag att jag skiter i allting va´, då gör jag vad som helst liksom.”

Som ståendes utanför det konventionella livet, med enbart svarta pengar som 
inkomst och med ett pågående missbruk, ledde frustrationen till impulsivitets-
styrda rån och andra brott för mannen som beskrev ovanstående känsla av 
maktlöshet. 

Ilska över att bli orättvist behandlad av samhället och att vilja kämpa för sin 
egen värdighet och stolthet beskrevs också som skäl. Efter en lång tid på 
anstalt och endast ett par kvar månader på utslussningshem var en av männen 
till stor del kvar i sin kriminella identitet och hade som strategi att hålla sig 
borta från samhället genom att sköta sig och inte begå brott. Men om samhället  
gör något mot honom, eller om någon annan person gör något mot honom eller 
någon vän så sa han sig kunna begå brott igen. Samma person uttryckte också 
svårigheter att bryta sina mönster så länge samhället har en tydlig stämpel på 
honom som kriminell. 

”Och grejen är ju så här ...man är ju redan stämplad.  Det är väldigt svårt, oavsett 
hur mycket du än håller undan det. Och biter dina fingrar för att inte begå några brott 
och sånt där, så är du ju redan stämplad från myndigheten.”

Att leva i den kriminella världen beskrevs som att leva i ett annat värdesystem 
där ”karriärstegen” handlar om att begå allt grövre brott. Det vanliga livet ger 
inte samma tillfredsställelse och oro uttrycktes för att glömma vad man 
värdesätter idag istället, och att återigen känna maktlöshet och frustration över 
den förlorade prestigen och känslan att stå på ruta ett. Det kriminella livet 
beskrevs som det enkla, då slipper man frustrationen över alla svårigheter det 
innebär att leva ett vanligt liv. 

”... det var ju ballt för mig. Det blir ju det. När man lever i det där och man umgås 
med folk (...) man ökar ju i värde (...) Så blir man ju ballare ju tyngre grejer man gör 
liksom.”

De beskrev också svårigheterna med livet efter anstaltstiden utifrån omgiv-
ningens bild. Att vara stämplad som brottsling väcker skamkänslor som 
beskrevs som ett hinder för att ta de nödvändiga stegen för att ingå i ett nytt 
sunt socialt sammanhang. 

”Så det var jobbigt att komma ut, i och med att jag vet ju vad folk anser om den här 
typen av brott som jag har suttit för då. Det stod en hel del i tidningen också (...) det 
var förstasidorna. 
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Tankar om våld som berättigat i vissa fall, när man själv eller personer som står 
en nära är hotade eller blir attackerade, är ett tydligt argument för att fortsätta 
misshandla. Att ta lagen i egna händer för att slippa känna utsatthet och 
maktlöshet. 

Frustration över samhället återkom i olika former, till exempel över hur 
Kriminalvården fungerar och över hur myndigheter bemöter personer som inte 
pratar felfri svenska. Att tillgripa våld i frustration över samhällets flathet var 
ytterligare ett skäl: 

”Ett demokratiskt land, som ser ut som Sverige gör nu, där de flesta människor skiter 
i, faktiskt, ett nazistiskt eller rasistiskt problem - så anser jag att våld är det enda som 
kan tillfälligt, självklart, det är bara tillfälligt, pusha dom ifrån gator och torg eller 
från den naturliga gatubilden.”

6.3.2  För att få känna...
... kicken och välbehaget
Känslor som brotten framkallar har varit spänning, kickar, nå en viss 
upphetsningsnivå, adrenalinpåslag, känslor av avslappning och lugn efteråt.

”Alltså välbehag liksom och (...) jag går igång, i hela kroppen (...). Och det är en 
djävligt skön känsla faktiskt.”

Under intervjutillfället visade det här sig tydligt hos de personer som beskrev 
just spänningen, kickarna och impulsiviteten som centralt i utövandet av 
brottsliga handlingar. Energin höjdes när vi pratade om brotten, rastlösheten 
visade sig i att de började röra sig, benen började hoppa, talet ökade i hastighet, 
röstnivån höjdes.

”Mitt problem är ju att jag ... om jag får uttrycka det på mitt eget sätt då, jag är ju 
spänningspundare (...)”

En av männen, som helst ville slippa prata om sitt kriminella förflutna på grund 
av ångesten det väcker, kom under intervjun i kontakt med välbehaget när vi 
stannade upp i hans beskrivning av det slutliga, grövsta brottet som ledde till 
internering. Han förändrade sin kroppshållning, språk och han log när han 
berättade om tillslaget. Och han var inte den enda. Välbehaget och förnöjsam-
heten fyllde hela rummet med de flesta när de berättade om sina brott, vilket 
intervjuaren uppmärksammade, uttalade och fick bekräftat. 

... gemenskapen
Att alltid ha ingått i den kriminella kulturen är ett stort motstånd mot 
förändring. 
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”Alltså jag tror alltså, grejen är, jag är uppväxt med det. Det känns inte onormalt för 
mig liksom. (...) det är normaliteten för mig. Det är ju så.”

Att känna sig hemma sin kultur med dess normer, värderingar, moral och etik 
och känna sig bekräftad och värdefull där är ett argument för att återfalla eller 
stanna kvar i kriminaliteten. Anstaltsvistelsen har påfallande tydligt varit en 
skola i kriminalitet, där gemenskapen och vänskapen står i centrum. Någon 
liknade det vid att göra lumpen och man har fått nya vänner under tiden. 

”Jag tycket att anstalten var rätt skön faktiskt. Jag tycker det var en semester. Det var 
rätt soft. (...) Jag träffade några stycken som jag kom väldigt bra överens med. ”

”Det är som att göra lumpen liksom. Händer det roliga saker så kommer man ihåg 
det. Det var inget negativt.”

7 Diskussion
7.1 Metoddiskussion
Valet av metod; den explorativa ansatsen, den kvalitativa intervjun, med den 
efterföljande tematiska analysen, uppfyller studiens syfte att utforska den 
subjektiva motivationen till att gå i psykoterapi för att bryta sitt kriminella 
livsmönster. 

I det allra första skedet av studien var frågeställningen enbart vilka motiv och 
förväntningar de intervjuade hade på psykoterapin efter avtjänat straff. När 
analysarbetet och tematiseringen påbörjades gjordes valet att fokusera på 
psykoterapin i den ambivalenta fasen, när personen har valt ickekriminaliteten, 
men med det kriminella livet påtagligt närvarande med dess risker för återfall. 
Materialet från deltagarna som beskrev sig som oskyldiga sorterades därmed 
bort, då de inte uppfyllde kriterierna för frågeställningen. I efterhand kan 
tyckas att det urvalet hade kunna gjorts innan intervjuerna genomfördes, så att 
samtliga intervjuer kunde inkluderas i studien. 

Några deltagare hade gått en längre tid i terapi, några hade precis påbörjat sin 
samtalskontakt och de var i olika faser i sin identitetsförändringsprocess, vilket 
inte tas någon hänsyn till i resultatbeskrivningen. För att få ett mer renodlat 
resultat av förväntningarna och motiven till psykoterapin, utan påverkan av den 
påbörjade psykoterapiprocessen, hade intervjuerna kunnat genomföras innan 
psykoterapierna hade påbörjats. Nu var det inte praktiskt genomförbart och 
skillnaden i resultat kan inte sägas med nödvändighet ha varit annorlunda. 
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Då inga liknande studier har funnits om förväntningar på psykoterapi för 
brottsdömda så kan den specifika generaliserbarheten inte bedömas för 
resultatdelen som fokuserar på behovet av psykoterapi. Däremot är motiven för 
och emot att bryta den kriminella banan samstämmiga med mer omfattande 
studier som Laub och Sampsons (2003) samt Kriminalvårdens rapporter 
(Rydén et al, 2005 och Rydén-Lodi, 2005). 

Styrkan i materialet är att argumenten för att tidigare ha levt i, eller motiven för  
att återgå till kriminaliteten, gavs utrymme. De intervjuade blev överraskade av 
att få frågor om detta, vilket kanske bidrog till mer spontana och ”äkta” svar. 
Samtidigt, med den struktur som har byggts upp i analysen av resultatet, så 
kunde intervjuerna har varit mer fokuserade på just denna ambivalens och på 
var i identitetsförändringsprocessen som de befann sig. En möjlighet hade 
kunna vara att genomföra en andra intervju med deltagarna, och tillsammans 
titta på resultatmodellen med de tre huvuddelarna; motiven för att leva icke-
kriminellt, psykoterapin som en del i det beslutet och vilka motiv som talar för 
ett kriminellt liv och ett återfall, samt på exitprocessen som helhet. Om de in-
tervjuade hade fått möjlighet att bearbeta det som väcktes i intervjusituation-en 
och sedan fått prata om det ytterligare en gång hade studien möjligen komplett-
erats med ett rikare, mer djupgående och nyanserat material. Just eftersom de 
inte hade tänkt på att det finns argument som talar för kriminaliteten hade det 
varit fruktbart att låta detta fokus få ytterligare utrymme och tid för eftertanke. 

7.2 Resultatdiskussion
7.2.1  Motiv till att söka psykoterapi
Ingen av deltagarna i undersökningen beskrev Kriminalvårdens program som 
bidragande till att vilja lämna kriminaliteten. Anstaltstiden snarare förstärkte 
den kriminella identiteten. Det står i samklang med Scheffs (1990) beskrivning 
att upprätthållandet av sociala band är det mest avgörande mänskliga motivet, 
där stoltheten signalerar att bandet till den kriminella kulturen var intakt och 
fungerande. Däremot har deltagarna, efter avtjänat straff, tagit beslutet att söka, 
eller tacka ja till, psykoterapi utifrån ett behov av att behöva hjälp för att sluta 
begå brott. 

Var i Ebaughs (1988) exitprocessmodell kommer beslutet att gå i psykoterapi 
in? De intervjuade bedöms har befunnit sig i olika faser i identitetsförändrings-
processen. Den man som hade gått kortast tid i psykoterapi och hade lämnat 
anstalten endast två månader innan intervjun var fortfarande kvar i sin krimi-
nella identitet, vilket han uttryckte själv. Han uppvisade också den stolthet som 
Scheff (1990) talar om som en central indikator på att individens relation till 
gruppen, i det här fallet den kriminella, är intakt. Han kan placeras i Ebaughs  
(1988) andra steg av fyra, då han uttryckte ett sökande av alternativa vägar. 
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Han bodde på utslussningshem och var därmed ännu inte en del av den sociala 
kontexten som han kommer att leva i längre fram. De faktorer som Laub och 
Sampson (2003) sammanfattar som centrala för de som fortsätter med krimina-
litet, var ämnen som den intervjuade uppehöll sig mycket vid; kick-sökandet, 
triumf över samhället och motstånd mot auktoriteter. Övriga intervjuade gav 
uttryck för att vara i den tredje och fjärde fasen, utifrån Ebaughs (1988) 
modell; vändpunkten och i skapandet av en ”ex-roll”. 

Psykoterapins plats i identitetsförändringsprocessen går att sammanföra med 
känslan av vakum som flertalet i Ebaughs (1988) forskning upplevde någon 
gång under exitprocessens gång. Perioden kännetecknas av ångest, rädsla och 
en känsla av att inte höra till, som ett ingenmansland. Det är då individen har 
släppt den gamla rollen tillräckligt mycket för att kunna påbörja en ny 
identifieringsprocess på allvar, men ännu finns inte den trygghet som behövs 
för att kunna lita på framtiden. Hur individen lyckas hantera känslorna av 
värdelöshet och ångest är tätt knutet till hur väl exitprocessen ska lyckas. 

I detta vakum, som Ebaugh (1988) talar om, är den kriminella identiteten 
tillräckligt uppluckrad för att en förändring ska komma till stånd och det 
kriminella konkurrerande normsystemet är tillräckligt försvagat, vilket annars 
är ett centralt hinder mot förändring enligt Kriminalvårdens och BRås meta-
analys (Ekbom et al, 2010).

7.2.2  Förväntningar på hjälp
Den hjälp man förväntades få och önskade var främst att i stunden lära sig att 
stoppa sin impulsivitet, inte agera utifrån sina känslor, utan att genom psyko-
terapin få verktyg att lära sig att tänka först. Att stoppa sitt kriminella agerande 
och få bearbeta förluster var det centrala svaret från samtliga intervjuade. 
Zuroff et al (2007) poängterar att inledningsvis behöver behandlaren bidra till 
att underlätta för patienten att hitta den egna inre motivationen, inte samhällets 
eller psykoterapeutens, vilket är centralt för att uppnå psykoterapins mål.

Beroende på var i förändringsprocessen de befann sig så hade svaren skiftande 
karaktär. De som precis hade påbörjat sin psykoterapeutiska kontakt uttryckte 
en viss ovisshet om hur psykoterapi går till, men hade en idé om att det kunde 
hjälpa. De som hade gått en längre tid hade troligen formulerat behandlingsmål 
tillsammans med sin psykoterapeut, då de uttryckte sig på ett sätt som lät mer 
välformulerat och definierat. I forskning om vad som är verksamt i psykoterapi 
sammanfattar Werbart et al (2008) vikten av behandlingsmålsformulering. Att 
det är centralt att tillsammans formulera mål, preferenser och förväntningar för 
utfallets skull och de rekommenderar att så tidigt som möjligt ägna psyko-
terapin åt att gemensamt fastställa dessa.
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7.2.3  Skäl för eller emot ett kriminellt liv
Resultatet är samstämmigt med Laub och Simpsons (2003) studie om motiv för 
att stanna kvar i, eller bryta en kriminell livsstil. De har även med anknytnings-
förmågan i sitt material, och de visar på förmågan eller oförmågan att ingå i en 
social kontext som central för att lämna eller stanna kvar i kriminaliteten. De 
huvudargument som framkom i den här studiens resultat för att vara ”brotts-
fri”; anhöriga, möjligheten att bygga upp ett nytt liv med familj, arbete och 
boende, existerar inte som motvikt om du inte har förmågan att knyta an till 
andra. Scheffs (1990) teori om mänskliga band som det primära i vårt beteende 
tar sig tydligt uttryck här, där han lyfter anknytningsteorin upp till en 
samhällelig och gruppnivå. 

Att vilja leva är ett argument som framkommer som skäl för att sluta med 
kriminalitet. Men det mest framträdande var viljan att inte skada sina anhöriga 
och att bibehålla de relationer som man har. De som har förlorat många nära, 
både på grund av avståndet i och med anstaltsvistelsen men också som 
konsekvens av de kriminella akterna, vill stoppa sig själva från att fortsätta för 
att ha en chans att reparera eller skapa nya kontakter framöver. Tankar och 
känslor som väcks vid insikten om den skada man har åstadkommit andra, även 
sina offer, är ett argument för att förändra sig. 

Valet att åskådliggöra psykoterapin som en del i steget mellan två världar, den 
kriminella och den icke-kriminella världen, synliggör att personerna som har 
intervjuats befinner sig i en ambivalensfas.  Att fokusera på skälen både för och 
emot en förändring bidrar till att få kontakt med den känslomässiga kopplingen 
till behov och känslor för att kunna stanna kvar i en identitetsförändrings-
process, något som poängteras som avgörande av Welldon (2011) samt 
Christiansson (2010). Werbart, Lilliengren och Philips (2008) studier visar på 
behovet av att i psykoterapin identifiera och uttala det som kan utgöra 
motståndet mot psykoterapins mål. Ebaugh (1988) poängterar att de som väger 
alternativen för och emot på ett grundligt, självmedvetet sätt har lättare att 
anpassa sig i den nya identiteten och är mindre tveksamma till förändringen. 

7.2.4.  Psykoterapi i en förändringsprocess
Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för psykoterapins plats i en 
identitetsförändringsprocess, i det här fallet för personer som vill gå från en 
kriminell livsstil till en ickekriminell. De intervjuade går i psykoterapeutisk 
behandling. De möter en psykoterapeut som vet att de vill ha hjälp med att 
hålla fast vid sitt val. Utrymme och möjlighet ges att bearbeta tankar och 
känslor för och emot det tagna steget. Hur ska man stå ut med suget efter 
kickar? Hur hanterar man ångest om man inte får agera ut eller bedöva med 
droger? Hur ska framtiden gestalta sig med de förluster man har gjort i form av 
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tid och relationer? Var finns det en plats för mig i det här nya livet? I terapi-
rummet, som finns i den ickekriminella världen, finns en möjlighet att få 
stanna upp och hantera nuet i relation till en person som lever ett ickekriminellt  
liv. Och som inte dömer. Därmed är förutsättningarna större för individen att 
uthärda skiftningar i känslorna stolthet och skam, de primära motiven till 
mänskligt beteende enligt Scheff (1990), inför den gamla och den nya 
identiteten och dess tillhörande sociala grupperingar. 

Genom att ställa resultatet i relation till Laub och Sampsons forskning (2003) 
och till Ebaughs exitprocessmodell (1988) framstår psykoterapin och psyko-
terapeuten som ett stöd i den mest sköra fasen av förändringsprocessen, i ambi-
valensens mest vacklande stund, när sociala band i övrigt är svaga och den nya 
identiteten ännu inte är tillräckligt stadigt förankrad. Psykoterapeuten blir, i 
bästa fall, det sociala avgörande bandet som Scheff (1990) poängterar och är 
länken till det ickekriminella livet, som bidrar till att individen tar nästa steg i 
processen bort från brottsligheten. 

Att förtränga, glömma bort och därmed enbart tänka och känna och agera 
utifrån den ickekriminella livsstilen är inte bara omöjligt utan också kontra-
produktivt. Ebaugh (1988) beskriver den sista fasen, skapandet av en ex-roll, 
utifrån en mängd utmaningar att hantera, bland annat hur man presenterar sig 
själv och hur man blir bemött av personer från det förflutna. Flera av de 
intervjuade vittnar om ångesten av att inse konsekvenserna av sitt tidigare 
agerande. Och många exempel finns på hur personer begår självmord, i till 
exempel häktet, efter att skyddsbarriären mellan de två olika världarna tas bort 
och de möts. Man blir avslöjad, inte bara inför andra, utan även inför sig själv. 
Den forensiska psykoterapin (Welldon, 2011) fyller här en avgörande funktion, 
som erbjuder en plats där även känslorna och tankarna som talar för det 
kriminella livet får finnas utan att fördömas, med fokus på integration av 
personligheten och inte splitting och dissociation. 

En del i den psykoterapeutiska processen för de tidigare kriminella som går i 
psykoterapi hos S:t Lukas är att sitta i ett väntrum med ”normala” människor 
och stå ut med det. Welldon (2011) bekräftar det terapeutiska i att få psyko-
terapeutisk behandling på en öppen vårdklinik utanför Kriminalvårdens ramar 
ur just detta hänseende. Det blir en del av integrationen. 

Psykoterapeutens förhållningssätt behöver också avspegla ett bifokalt fokus på 
båda sidor av den hjälpsökandes behov och känsloliv. Annars uppkommer 
faran och det overksamma med att bli den gode hjälparen, vilket kan leda till 
en kontraproduktiv effekt av behandlingen där psykoterapeuten står för det 
icke-kriminella livet och patienten representerar och vidmakthåller det krimi-
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nella (Welldon, 2011). På samma sätt som några intervjuade uttryckte svårig-
heter med självtilliten på grund av att anhöriga stod för motivationen i 
förändringsprocessen, så får inte psykoterapeuten iklädda sig den rollen i 
terapirummet. 

7.3 Slutsatser
Slutsatserna är att för att en förändring ska vara möjlig behöver den kriminella 
identiteten vara uppluckrad, varför behandling under anstaltstiden sällan verkar 
bli verksam. Det kriminella, mot förändringen konkurrerande, normsystemet 
behöver vara tillräckligt försvagat. Psykoterapin och psykoterapeutens plats i 
en identitetsförändringsprocess blir att vara ett stöd i den mest sköra fasen, i 
det vakum som uppstår när sociala band i övrigt är svaga och den nya 
identiteten ännu inte är tillräckligt stadigt förankrad. Den känslomässiga 
kopplingen till de behov och känslor som kämpar emot varandra i förändrings-
processen behöver benämnas och bearbetas.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Det skulle vara givande att fördjupa och än mer lyfta fram de känslomässiga 
kopplingarna till argumenten för att hindra en identitetsförändringsprocess. I 
fortsatta studier inom området psykoterapi för brottsdömda skulle det vara 
givande att fokusera på spänningen mellan de känslomässiga aspekterna för 
och emot en förändring. 

I ett vidare perspektiv kan den här studien sättas in som ett första steg i en serie 
undersökningar av frivilligt sökt psykoterapi för brottsdömda, förslagsvis av 
psykoterapier finansierade av Stiftelsen Krukmakaren hos S:t Lukas. Efter 
denna studie om de subjektiva förväntningarna på psykoterapin för de psyko-
terapi sökande kan fortsatta studier fokusera på psykoterapeuternas för-
väntningar, matchning patient och psykoterapeut, vidare på behandlings-
upplägget av dessa psykoterapier, samt en utvärdering. Utvärderingarna kan 
göras både utifrån parametern brottsåterfall men också subjektiva beskriv-
ningar av behållningen av genomförd behandling. 

Den individuella motivationen i en gynnsam social kontext är de centrala 
ingredienserna för att ta steget ur kriminaliteten. Då är det där den fortsatta 
forskningen behöver centreras; vad motiverar och vad är ett gynnsamt 
sammanhang för en individ? Utifrån resultatet i den här studien är psykoterapi 
under anstaltstiden huvudsakligen overksamt. Därmed behöver Kriminalvården 
lägga resurser på forskning på behandling i efterförloppet efter avtjänat straff, 
eftersom det då finns en möjlighet till förändring när den kriminella identiteten 
inte är intakt. 

25   (27)



8 Referensförteckning

Christianson, S.Å. (2010). I huvudet på en seriemördare. Stockholm: 
Norstedts. 

Ekbom, T., Engström, G. & Göransson B. (2010). Människan, brottet, 
följderna. Stockholm: Natur & Kultur. 

Ebaugh, H.R.F. (1988). Becoming an ex: The Process of Role Exit. Chicago: 
The University of Chicago Press. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld 
öppna sig. Stockholm: Liber AB.

Laub J.H. & Sampson R.J. (2003). Shared beginnings, divergent lives - 
Delinquent boys to age 70. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Melin, A-G. & Näsholm, C. (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Nationalencyklopedin. (2012).  Forensisk. http://www.ne.se/forensisk. 
(Hämtad 2012-04-21). 

Rydén, B., Stattin, H. & af Klinteberg, B. (2005). Återfallsförbrytare - vilka var 
de? , Rapport 16, Kriminalvårdsstyrelsen. 

Rydén-Lodi, B. (2005). Inför frigivningen. Rapport 17, Kriminalvårdsstyrelsen. 

Scheff, T. (1990). Microsociology - Discourse, Emotion, and Social Structure. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig via: http://www.codex.vr.se/texts/
HSFR.pdf (Hämtad 2012-03-01)

Wahlin, L. (2002). Att sluta med brott. Apropå, 1, (24-26).

Welldon, E. (2011). Playing with Dynamite. London: Karnac Books. 

26   (27)

http://www.ne.se/forensisk
http://www.ne.se/forensisk
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Werbart, A., Lilliengren, P. & Philips, B. (2008) Patienters syn på verksamma 
faktorer. Philips, B. & Holmqvist, R. (red.) Vad är verksamt i psykoterapi. 
(s. 160-179). Stockholm: Liber AB.

Zuroff, D. C., Koestner, R., Moskowitz, D.S., McBride, C., Marshall, M. & 
Bagby, R.M. (2007). Autonomous motivation for therapy: A new common 
factor in brief treatments for depression. Psychotherapy Research, 17, 
(131-136).

27   (27)



Bilaga 1

Intervjuguide

Ämnen att beröra under intervjun: 

• ålder, brott, anstaltstid (först)
• motiv till psykoterapi
• motiv för och emot att lämna kriminaliteten (för de som ser sig som skyldiga)
• upplevelser från anstaltstiden
• tankar om framtiden
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