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ABSTRAKT	  
	  

Litteraturstudie av internationella vetenskapliga artiklar som undersöker vilka egenskaper 

man bör beakta hos personer med antisocial personlighetsstörning vid urvalet till psykoterapi, 

vad man kan förvänta sig vad gäller behandlingsbarhet och relationen psykoterapeut – patient. 

Slutsatsen är bl a  att behandlingen är svår och krävande men inte omöjlig. Den sedan länge 

gängse uppfattningen att tillståndet är icke behandlingsbart har inte forskningsstöd. Viktiga 

faktorer att tänka på är graden av lidande hos patienten och hur behandlingsalliansen 

utvecklar sig under hela psykoterapiförloppet. En moralisk skyldighet att behandla, 

framförallt utifrån att dessa patienter allvarligt skadar andra människor men också för att de 

själva växt upp under mycket svåra förhållanden lyfts fram. Att psykoterapeuter inte bör 

arbeta ensamma med patientgruppen är en annan viktig slutsats. I diskussionen 

problematiseras hela diagnosen.    
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INLEDNING	  
Personlighetsstörningar anses överlag svåra att förändra i psykoterapi. De förekommer i olika 

svårighetsgrader och har en prevalens på omkring var tionde vuxen person i befolkningen. Många 

lever s.k. ”vanliga liv” men flera behöver hjälp från psykiatrin. (Svensk psykiatri nr 9 2006).  

Att behandla människor med antisocial personlighetsstörning (APS) och/eller psykopati har ett 

mycket dåligt rykte och många konstaterar krasst att ”det går inte”. Jag har arbetat i kriminalvården 

i många år och jag har också ofta tänkt så, ibland helt slentrianmässigt men ofta, utifrån det faktum 

att många som jag träffat har tett sig helt omotiverade och inte överhuvudtaget efterfrågat den typ 

av behandling som handlar om att förändra sig själv i grunden. De behandlingsmetoder man oftast 

rekommenderar är olika former av behandlingsprogram/ terapeutiska miljöer i institution som 

grundar sig på inlärningspsykologiska principer (Clarkin et al., 2010). Ibland efterfrågar dock dessa 

personer psykoterapi eller berättar om händelser och tankar som kan få oss att fundera över om det 

vore vettigt att föreslå detta.   

Uppsatsens namn är ett citat från en ung klient jag träffade för några år sedan och visar hur viktigt 

det är med s.k. psykoedukation, d v s att innan man påbörjar en behandling informera, ja faktiskt 

”utbilda”, patienten om sin egen diagnos, de svårigheter denna medför och vad man kan göra för att 

förbättra tillståndet. Flera författare återkommer till detta och det beskrivs i litteraturgenomgången.  

Området är viktigt och tragiken i denna diagnos är stor - många av de som haft det svårast tidigt i 

livet blir hårda och kalla inför andra människors lidande och utsätter andra för övergrepp. Den 

dagen en människa går över gränsen och skadar en annan människa allvarligt försvinner ofta 

omgivningens förståelse och det finns inte längre någon väg tillbaka. Om personen ”tillfrisknar” 

och börjar inse vad han kan ett långt liv i skuld och en känsla av att inte ha något 

existensberättigande ta vid. Att komma in i ett tidigt skede och förhindra upprepade våldshandlingar 

framstår därför som mycket angeläget, framförallt för presumtiva offer men också för personen 

själv.  

BAKGRUND	  
PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR	  
Personlighetsstörningar är genomgripande störningar i personligheten som avviker markant från det 

vi uppfattar som normalt. I DSM-IV karaktäriseras personlighetsstörning som ”ett varaktigt mönster 

av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens 

sociokulturella miljö”(APA 2002). 
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ANTISOCIAL	  PERSONLIGHETSSTÖRNING	  

Historisk	  återblick	  

Antisocial personlighetsstörning är en av tre diagnoser som i DSM IV ingår i det s.k. kluster B 

(utagerande problematik). Den infördes som diagnos i DSM-II (1968) och ersatte då diagnosen 

sociopatisk personlighet som fanns i den första upplagan av DSM (1952). I den tredje upplagan av 

DSM (III) hade man planerat att täcka in begreppet psykopati men eftersom läkare i allmänhet inte 

ansågs kompetenta att bedöma personlighetsdrag koncentrerade man sig på antisociala och 

kriminella beteenden skriver Pitchford (2001) och menar att detta har suddat ut skillnaden mellan 

psykopater och kriminella där de flesta av den senare kategorin inte är psykopater.   

Tidigare hade man talat om psykopati, ett begrepp som beskrevs för första gången av Phinel som 

”galenskap utan delirium” och ännu tidigare i begreppet ”moral insanity” av Prichard (1935). Det 

moderna begreppet psykopati beskrevs för första gången i det klassiska verket The mask of sanity 

1941 av Cleckley (Pitchford, 2001). Hare är den som skrivit mest om psykopati och psykopater och 

han konstruerade även den psykopatichecklista (PCL) som använd inom Kriminalvården, i 

rättspsykiatriska undersökningar och inom den rättspsykiatriska vården.  

Diagnosen	  enligt	  DSM	  IV	  

Diagnosen ställs ofta enligt diagnosmanualen DSM IV och ser då ut på följande sätt:  

”Det finns ett mönster av ringaktning mot andra människor vilket pågått sedan 18 års ålder vilket är 

indikerat av minst tre av följande: 

Misslyckande med att följa sociala normer med respekt för lagliga beteenden indikerat av 

upprepade handlingar som legat till grund för gripande. 

1. Falskhet, indikerat av upprepade lögner, användande av alias eller att ha lurat andra för egen 

personlig vinnings skull. 

2. Impulsivitet eller misslyckande med att planera i förväg. 

3. Irritabilitet och aggressivitet indikerat av upprepade slagsmål eller överfall. 

4. Vårdslöshet och bristande respekt inför egen och/eller andras säkerhet. 

5. Ihärdig vårdslöshet indikerat av upprepade misslyckanden i att ha koncist arbete. 

6. Brist på samvete indikerat av bortrationalisering eller oberördhet av att man behandlat någon 

illa, skadat, eller stulit från någon annan.                                                                                     

B.  Personen är minst 18 år (för personer under 18 år se uppförandestörning).                                                                                        

C. Det finns indikatorer för uppförandestörning före 15 års ålder.                                                                                                               

D.     Det antisociala beteendet finns inte exklusivt under schizofreni eller en manisk episod. 

(APA, 2002) 
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Det har funnits en omfattande kritik mot DSM IV:s diagnos av APS, att den fäster alltför stor vikt 

vid det observerbara beteendet.  I DSM 5 kommer man att fokusera mer på bristerna i 

personligheten som avser framförallt den emotionella och interpersonella domänen. (Hesse 2010) 

PSYKOPATI	  
Hare anses idag vara den främsta experten på fenomenet psykopati och han skrev redan 1997 den 

bok som senare översattes till svenska under titeln Psykopatens värld. Det råder viss oenighet kring 

de likheter och skillnader som finns avseende diagnoserna APS och psykopati. Diagnosen psykopati 

finns varken beskriven i DSM- eller ICD 10 som är en annan vanlig diagnosmanual. Hare menade 

att DSM III:s definition av antisocial personlighetsstörning framförallt var en diagnos som beskrev 

antisociala och kriminella beteenden. I den svenska översättningen menar fackgranskaren dock att 

den senaste versionen av DSM (IV) tagit till sig Hares kritik vad gällde diagnosen APS och att ”den 

nya definitionen ligger mycket närmare Hares psykopatibegrepp (Hare 1997, s 35).  

Psykopatichecklistan,	  PCL	  

Diagnosen psykopati ställs idag vanligen med hjälp av den s.k. psykopatichecklistan. Den består av 

20 items, typiska egenskaper för psykopati, och skattas i en skala 1- 3. Dessa vägs sedan in i fyra 

olika fasetter; interpersonell, affektiv, livsstil, antisocial. Man räknar samman dessa och får ett 

värde som vanligtvis är under 20 men kan vara ända upp till 40. Om man har värdet 30 eller mer 

kan man ställa diagnosen psykopati (Hare, 2003). 

 

Hur	  förhåller	  sig	  antisocial	  personlighetsstörning	  till	  psykopati	  

Det finns, oaktat det fackgranskaren i Hares bok Psykopatens värld skriver, ingen tydlig gräns 

mellan hur man beskriver tillstånden psykopati och APS. De flesta tycks dock vara överens om att 

det finns en skillnad och menar att psykopati definieras ”med hjälp av både karaktärsdrag och 

socialt avvikande beteende” (Hare 1997).  I Sverige har professor Henrik Andershed vid Örebro 

universitet i sin doktorsavhandling försökt att avgränsa psykopati mot annat antisocialt beteende. I 

avhandlingen framkom att psykopaters känslomässiga konstellation innehöll många okänsliga och 

känslokalla drag och att detta var egenskaper som utmärker psykopater från andra kriminella, 

antisociala tonåringar med ett mer våldsamt frekvent antisocialt beteende än antisociala tonåringar 

utan dessa drag (Andershed 2002). Han talar dock inte om diagnosen APS utan avgränsar alltså 

tillståndet psykopati mot annat antisocialt beteende. APS definieras utifrån specifika beteenden som 

man stipulerar beror på ett underliggande problem i personligheten och där begreppet psykopati 

innefattar ett ännu bredare spektrum av problem och en mer omfattande svårighetsgrad (Hesse 

2010).  
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ETIOLOGI	  
I en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet framhålls att 1 % av befolkningen står för 63 % av 

alla våldsbrott och att dessa beror på problem med antisocialt beteende som debuterar mycket tidigt, 

redan i förskole- och skolåldern. De barn som under uppväxten uppvisade olika former av 

aggressivt antisocialt beteende löpte en ökad risk att utvecklas i en antisocial- och psykopatisk 

riktning (Wallinius, 2012).  

I en undersökning har man funnit att genernas betydelse för uppkomsten av APS är något mindre än 

miljöfaktorerna. Detta gällde dock inte de s.k. psykopatiska dragen (känslokyla) där ärftligheten var 

betydligt högre och därför undersöktes vidare i en stor tvillingstudie samma år. Resultatet var 

omvänt hos de barn som uppvisade ett antisocialt beteende men hade en mycket låg grad av 

känslokyla – där spelade ärftligheten en mycket liten roll (Emmelkamp & Kamphuis, 2011).  

När det gäller psykopater har man under de senaste årtiondena gjort en hel del forskning på deras 

neurobiologiska funktion med olika former av experiment och hjärnavbildningar. Man har funnit 

avvikelser i hjärnans struktur och funktion i delar av frontalloberna, orbifrontala cortex och 

dorsolaterala prefrontala cortex och i temporalloberna (amygdala) och att dessa hänger ihop med 

våldsamt, antisocialt och psykopatiskt beteende. Fynden är dock motsägande i olika undersökningar 

och man har tolkat det som att det finns två undergrupper; primär och sekundär psykopati. Primära 

psykopater skulle då vara mer kontrollerade och sekundära mer impulsiva. En möjlig skillnad 

mellan dessa två subgrupper kan vara den empatiska förmågan som då skulle vara högre hos 

impulsiva psykopater. (Wahlund et al., 2009)  

Det finns omfattande forskning kring de uppväxtförhållanden och föräldrastilar som hos barn kan 

leda till beteendestörningar av typen uppförandestörning (riskfaktor för att senare i livet utveckla 

APS). I barnets normalutveckling krävs att vissa prosociala uppgifter klaras av, nämligen;  

1. Interpersonell problemlösning, att klara av att lösa interpersonella problem utan att använda 

sig av aggressivt beteende. De flesta barn klarar av detta redan under förkoleåldern men 

utvecklingen fortsätter under hela barndomen.  

2. Ärlighet. Genom att den kognitiva och verbala förmågan ökar under förskolestadiet klarar de 

flesta barn denna utvecklingsuppgift som har stor betydelse för en prosocial utveckling.  

3. Respekt för auktoriteter. Denna process börjar också under förskoleålderns och löper som en 

röd tråd ända upp till adolescensen och dessa är ofta viktiga som prosociala modeller.  

4. Respekt för egendom, att kunna skilja på vad som tillhör de själva och vad som tillhör andra.  

5. Oberoende är en vanlig källa till konflikt mellan barn och föräldrar men i takt med att 

barnets mognad fortskrider är det normalt att bli mindre och mindre beroende av de vuxna 

vårdarna. (Lardén 2009, s 24-25).  
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De barn (och föräldrar) som inte klarar av dessa prosociala uppgifter riskerar att ledas in i en 

antisocial utveckling. Barnet försöker istället påverka och hantera omgivningen med olika 

antisociala beteendebanor som gradvis ökar i styrka och allvarlighetsgrad.  Den tidigaste s.k. banan 

är auktoritetskonflikt och den har oftast sitt ursprung i barnets svåra temperament. Nästa bana är 

antisociala handlingar utan våld, de brukar benämnas koverta, t ex lögn, snatteri och senare 

vandalisering och att anlägga bränder. Den tredje banan benämns overt och handlar om aggressiva 

handlingar mot andra, att retas och mobbas, fysiska slagsmål och senare gängslagsmål. Alla barn 

och ungdomar som börjar begå antisociala handlingar kommer inte att nå de allvarligaste stadierna 

men de som gör det tar även med sig beteenden från de tidigare stadierna. Det är alltså inte så att 

overt beteende utesluter kovert osv. utan barnet utökar gradvis sin antisociala repertoar (Lardén, 

2009).  

Utvecklingen till ett antisocialt beteende börjar oftast i hemmet under förskoleåldern. Ett vanligt sätt 

att förklara detta är genom Patterssons s.k. tvångsteori (coercion theory) där man ser utvecklingen 

mot antisocialitet i fyra steg, där det sista steget är ett fullt utvecklat antisocialt beteende. Tvånget är 

själva kärnan i teorin och utvecklas och växer i takt med att barnet använder fientliga beteenden och 

bemöts på ett sådant sätt att det blir möjligt att utveckla dessa beteenden. Barnet lämnas åt sig själv, 

utan disciplin och tillsyn, två lika viktiga faktorer för att utveckla dess självkontroll (Patterson, 

1983). 

Tidiga	  behandlingsinsatser	  

Tidiga behandlingsinsatser är den ideala insatsen för att bromsa en tidig antisocial utveckling hos 

barn och unga och idag finns flera evidensbaserade metoder som bygger på dessa systemteoretiska 

och inlärningsteoretiska principer som beskrivits ovan, t ex FFT (Funktionell Familjeterapi), MTFC 

(Multidimensional Treatment Foster Care), MultifunC (Multifunktionell behandling på institution 

och i närmiljö) m fl. Trots detta är det ovanligt att man når en majoritet av dessa personer och de 

flesta kommer därför att vara nästan vuxna och hanteras av framförallt rättssystemet innan de får 

vård för sina problem (Wallinius, 2012).  

Antisocial	  personlighetsstörning	  och	  behandling	  hos	  vuxna	  

Givet den enorma skada som människor med APS utsätter andra människor för vore det naturligt att 

tillståndet skulle ha hög prioritet när det gäller behandling. Så har dock inte varit fallet utan 

diagnosen har framförallt använts för att utesluta patienter från behandling. Psykoterapeuter har 

ofta i sin verksamhet avvisat människor med APS. Under de senaste åren har det dock skett en 

försiktig förändring och APS har växt fram som en behandlingsbar diagnos. Denna utveckling har 

framförallt skett pga.. behandling med kognitiv beteendeterapi och mentaliseringsbaserad 

psykoterapi. Det har skett en signifikant ökning av antalet artiklar som beskriver antisocial 
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personlighetsstörning och behandling, denna ökning gäller dock inte i samma utsträckning för 

undergruppen psykopati och behandling. När det gäller psykopati har fokuset hittills mest varit hur 

man ska utforma de rättsvårdande miljöerna för denna grupp. Man hävdar generellt att tillståndet är 

oåtkomligt för psykologisk behandling och t o m att det kan förvärras. Det forskningsmässiga 

underlaget för dessa påståenden är dock mycket litet (Hesse, 2010).  

SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR 

Majoriteten som lider av APS efterfrågar inte psykoterapi, det framkommer i denna 

artikelgenomgång och det är också min egen erfarenhet. Men några gör det, av skäl som vi ibland 

kanske inte förstår, och en del erbjuds och föreslås psykoterapi inom ramen för det rättsvårdande 

systemet. Syftet med denna uppsats är att ta reda på mer om psykoterapi vid antisocial 

personlighetsstörning. Området är mycket lite beskrivet och forskat på i Sverige men det finns mer i 

internationell litteratur. Det är viktigt att känna till den forskning och kliniska kunskap som finns 

beskriven innan man börjar arbeta med målgruppen. Det finns farhågor att vissa 

psykoterapimetoder och terapeutiska interventioner kan förvärra tillståndet, något som självklart är 

mycket allvarligt. Omvänt finns det interventioner och förhållningssätt som inte är skadliga och 

forskning med lovande resultat.  

Frågeställningar;  

ü Vilka egenskaper bör man särskilt beakta hos personer med antisocial personlighetsstörning 

vid urvalet till psykoterapi? 

ü  Vad kan man förvänta sig vad gäller behandlingsbarhet?  

ü  Vilka svårigheter kan uppstå i psykoterapi, särskilt vad gäller relationen psykoterapeut - 

patient? 

METOD	  
Metoden är en litteraturstudie och jag har relativt brett sökt efter fakta som kan besvara mina 

frågeställningar. Jag startade med att söka i Umeå universitetsbiblioteks artikelsök som söker på 

samtliga stora databaser. Jag började med att söka på orden ”antisocial personality disorder and 

psychotherapy” och ”NOT children” och ”NOT adolescent”. Det senare för att jag fick upp flera 

barn- och familjestudier som visserligen var intressanta men rörde sig utanför mitt område. Jag fick 

trots denna snäva sökning upp över 200 artiklar och jag såg vid en snabb genomgång att de inte 

huvudsakligen handlade om psykoterapi för målgruppen. Jag gick därför vidare med att lägga till 

”AND Antisocial personality disorder in title” och ”AND psychotherapy in abstract”.  Jag fick då 

24 artiklar som mer motsvarade mina frågeställningar. Sedan gick jag ändå tillbaka till de 200 
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artiklarna och skummade igenom söklistan för att se om jag utifrån rubrikerna kunde se att jag 

missat någon. Det kunde jag inte.  

Två artiklar kom upp i dubblett och två artiklar handlade om diagnostik. Resten var på annat språk 

än engelska eller var inte tillgängliga elektroniskt. De valde jag också bort, förutom en artikel som 

fanns i en bok jag skaffade. En artikel visade sig vara en fallbeskrivning av en kvinna med en annan 

kluster B störning nämligen  borderline. Slutligen hade jag 9 artiklar som beskrev psykoterapi med 

klienter med APS ur olika infallsvinklar. Vid genomläsning av artiklarna upptäckte jag annan 

intressant litteratur som jag valde att ta med i bakgrunden. Jag gjorde en sökning på Google scholar 

och hittade en intressant och nyskriven bok av en svensk psykolog och numera även doktorand, 

Sigvard Lingh; Psykopater och Sociopater – ett spektrum (2012) som i ett kapitel beskrev terapi 

med målgruppen på ett intressant sätt som kompletterade artiklarna. Sedan tidigare kände jag till en 

bok av Martin Lardén som handlar om KBT för tonåringar med psykosociala problem och en ny 

svensk doktorsavhandling från Lunds universitet, Aggressive antisocial behavior.  Dessa har jag 

använt i bakgrundsdelen. Vid genomläsningen av en artikel av Hesse (2010), som jag p.g.a. titeln 

enbart trodde handlade om diagnostik och därför hade tänkt använda i bakgrunden, upptäckte jag att 

den även beskrev behandling både utifrån klinisk och forskningsmässig erfarenhet. Eftersom den 

beskrev behandling delvis utifrån lite andra perspektiv tog jag med den också. Sammantaget hade 

jag nu 10 artiklar och en bok och dessa har fått utgöra underlaget för denna litteraturstudie.  

Säkerligen finns fler artiklar som beskriver psykoterapi med målgruppen även om jag inte fick fram 

dem genom mitt söksätt. När jag läst igenom referenserna i de i studien ingående artiklarna har jag 

sett andra artiklar, men också i hög grad samma artiklar som jag valt att läsa. Trots att urvalet av 

artiklar inte på något sätt är komplett har det varit tillräckligt för att uppnå det man inom kvalitativ 

metod kallar ”mättnad” i analysdelen. Frågeställningarna har besvarats med en bredd både utifrån 

terapimetod, forskning respektive mer klinisk erfarenhet samt även utifrån ett historiskt perspektiv.  

I sammandragen har jag huvudsakligen lyft fram de områden i artiklarna som besvarar 

frågeställningarna. För att komma fram till de teman jag lyfter fram i analysdelen har jag använt 

min egen erfarenhet av patientgruppen för att värdera och upptäcka dessa viktiga områden som 

återkommer i flera artiklar och i litteraturen. Jag använde en färgpenna för att koda de olika stycken 

som kunde falla in under temana och läste artiklarna ett flertal gånger för att se att jag inte missat 

något. Det faktum att jag har en egen erfarenhet av behandling av målgruppen har gjort det lättare 

för mig att ”plocka ur russinen” ur materialet. Detta finns naturligtvis även en risk med detta att 

framställningen blir alltför personligt färgad.  
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AVGRÄNSNING	  
Jag har inte gjort en uppdelning i olika terapiformer, mina frågeställningar handlar om bemötande 

och s k common factors som kan vara av intresse vilken terapiform man än arbetar efter. Jag har 

inte heller gått djupare in i exakt hur man lägger upp en terapi med målgruppen, även om detta 

beskrivs av några författare. I sammanfattningen av de olika artiklarna berörs detta översiktligt. I 

den mån jag funnit litteratur som beskrivit behandling av målgruppen utifrån en positiv approach 

har jag valt det framför litteratur som befäster det vi redan vet, d v s att det är svårt. 

DEFINITION	  AV	  BEGREPP	  
Jag använder begreppet antisocial personlighetsstörning (APS) såsom det beskrivs i DSM-IV och 

denna definition används genomgående av författarna till de olika artiklar jag läst. En del författare 

använder APS och psykopati synonymt. När det gäller psykoterapi definierar jag det som en 

behandlingsmetod som leds av psykoterapeuter (eller psykologer) och som syftar till att varaktigt 

förändra och förbättra patientens självbild, uppfattning om andra och/eller ett förändrat beteende 

mot sig själv och andra. De terapimetoder som baserar sig på inlärningspsykologiska principer 

syftar oftast inte till en förändring av själva grundproblematiken men jag tolkar det som att man 

inom dessa metodformer tänker sig att ett förändrat beteende så småningom kan leda till en 

förändrad personlighetsorganisation. De terapiformer som huvudsakligen beskrivs inom litteraturen 

är olika former av modifierade psykodynamiska metoder (t ex mentaliserings- och 

anknytningsfokuserade) samt metoder som bygger på inlärningspsykologiska principer.  

ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  
Metoden är en litteraturstudie av publicerade och granskade källor. När det gäller mina egna 

erfarenheter av patientgruppen har jag inte varit explicit med dessa.  

RESULTAT	  
LITTERATUREN	  I	  SAMMANDRAG	  UTIFRÅN	  FRÅGESTÄLLNINGARNA	  

1. Psychodynamic	   Treatment	   of	   Antisocial	   Personality	   Disorder.	   By	   J.Reid	   Meloy	  

Ph.D.;A.B.P.P.,	  Jessica	  Yakeley,	  M.B.	  B.Chir.,	  MRC	  Psych.	  (2010)	  

Artikel som sammanfattar aktuell forskning på området. Senare studier har påvisat abnorma brister 

i patientgruppens kognitiva fungerande och i den känslomässiga responsen. Detta tillsammans med 

en medvetenhet om att APS är en anknytningsstörning har inneburit ett förnyat intresse för 

psykodynamiska metoder. Författarna framhåller det viktiga i att bestämma graden av psykopati i 

varje enskilt fall eftersom det finns studier som påvisar stora skillnader i behandlingsutfall beroende 

på poäng på PCL-skalan. De föreslår även att man gör ytterligare individuella bedömningar genom 
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att använda psykologiska och neuropsykologiska test som Rosarch och Mmpi-2. Dessa påvisar ofta 

både strukturella och funktionella brister i hjärnan som kan vara bra att känna till för terapeuterna.  

Gruppterapi har visat sig vara mest effektivt för målgruppen och detta kan man förstå utifrån deras 

bristande kapacitet att reflektera över känslor och tankar samt att tolerera intern ångest, d v s en 

minimal mentaliseringsförmåga. Gruppen fungerar som en container för patientens projektioner och 

som ett extra-jag som kan tänka och reflektera för patienten. Detta leder så småningom till en ökad 

jagstyrka. Individuell terapi kan med fördel komplettera gruppterapi och en kort tid av individuella 

samtal kan behövas för att förbereda patienten inför för gruppterapin.  När det gäller familjeterapi 

finns positiva studier rörande barn och unga men inga avseende vuxna. Det är dock känt att även 

om psykopatiska individer inte har någon respekt för samhället och för kulturella värderingar kan de 

ha en ”narcissistisk lojalitet” och respekt för sin familj. Familjeterapi kan även vara användbart för 

att bryta det sociala arvet - när en psykopatisk förälder har barn som uppvisar tendenser till 

uppförandestörning. 

 

Vid urvalet/lämplighetsbedömningen är det viktigt att utröna patientens förmåga och intresse att 

utveckla en nyfikenhet om sin inre värld och om han ”själv äger” sina problem. Gynnsamma 

kriterier för urvalet är låg till måttlig grad av psykopati, närvaro av ångest och/eller depressiva 

känslor, en viss erfarenhet av anknytning till andra människor, närvaro av högre (neurotiska) 

försvarsmekanismer.  Det finns en lätt ihågkomlig akronym för kliniker att använda; ”The prescens 

of ABC; anxiety, bonding and conscience” (s 321). Psykoterapi erbjuds med fördel när individer 

med antisocial personlighetsstörning befinner sig i en strukturerad miljö, helst på en institution. 

Frestelsen att agera ut ökar när patientens inre värld öppnas upp och ångest och aggressiva impulser 

synliggörs. Antisociala patienter kan ha svårt att tolerera tystnad, kompletta sessionslängder och kan 

oftast inte klara av tolkningar av den inre världen, åtminstone inte i ett tidigt skede eftersom de 

saknar den förställnings- och symboliseringsförmåga som krävs. Terapeuter som arbetar med 

målgruppen förespråkar därför korta och enkla kommentarer om patientens sinnestillstånd, t ex att 

sätta ord på tankar och känslor samt att använda enkla metaforer för att introducera ett symboliskt 

tänkande. På detta sätt hjälper terapeuten patienten att nå den inre värld där våldsamt beteende 

uppstår och att gradvis förstå hur aggressivt beteende och substansmissbruk kan utgöra ett skydd 

mot en ännu värre smärta. Patienter som utsatts för försummelse och övergrepp av sina föräldrar 

kan ha mycket svårt att acceptera att en annan människa värnar om dem och tänker på deras bästa. 

En av uppgifterna i psykoterapi blir därför att patienten gradvis kan nå en insikt i att människor 

skiljer sig åt i förmåga till empati och omsorg om andra.  
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Författarna varnar slutligen för den stora risk som finns att psykopatiska personligheter börjar 

använda den kunskap de får i psykoterapi och uttrycker en skenbar ånger. Denna risk finns alltid 

hos patienter som har utvecklat ett s.k. ”falskt själv. Processerna är ofta mycket subtila och kan 

endast upptäckas genom en intuitiv känsla av att något inte stämmer, att något med den patient, som 

verkar göra beteendemässiga framsteg, ”ringer falskt”. När det gäller överföringsrelationen 

framhåller författarna att den stora majoriteten av kliniker som arbetar med de med psykopatiska 

drag känner en primitiv skräck, även i avsaknad av hotfullt beteende. Det är viktigt att utforska 

denna känsla för att förstå patientens patologi.  

2. Attachment,	   mentalization	   and	   antisocial	   personality	   disorder:	   The	   possible	  

contribution	   of	   mentalization-‐based	   treatment	   av	   Gill	   McGauley	   a	   b	   ,	   Jessica	  

Yakeley	  c	  ,	  Andrew	  Williams	  c	  &	  Anthony	  Bateman	  d	  e	  (2011)	  

Artikeln beskriver kunskapsunderlaget för behandling vid antisocial personlighetsstörning och 

undersöker tillämpning av mentaliseringsbaserad psykoterapi för patientgruppen i form av en 

pilotstudie.  

Patienter med APS har en störd anknytning och en mycket låg mentaliseringsförmåga. Detta får 

stora konsekvenser för våldsamt beteende, behandlingsföljsamhet och har en negativ inverkan på 

psykoterapeuter som försöker arbeta med dem. ASP kan ses som en genomgripande störning i 

utvecklingen och man visar på en bio-psykosocial modell av interaktionen mellan arv och miljö. De 

barn som senare utvecklar APS har under de tidiga åren utsatts för omfattande hot mot 

anknytningsrelationen i form av förluster, separationer, omsorgssvikt, misshandel och sexuella 

övergrepp. Många av barnen utvecklar uppförandeproblem före adolescensen. Utifrån det här 

perspektivet kan man förstå APS som en störning där biologiska markörer interagerar med en 

bristfällig tidig miljö och resulterar i störningar i normalutvecklingen. Det finns flera studier (bl a 

en svensk innefattande 14 män dömda till rättspsykiatrisk vård och kriminalvård) där man använt 

sig av intervjuformuläret AAI (vuxenanknytningsintstrument) för att fastställa personer 

diagnosticerade med APS anknytningsmönster. Det visade genomgående att ett otryggt och 

avvisande anknytningsmönster (Ds) dominerade, skriver författarna, men påpekar också att 

studierna behöver replikeras.  

Erfarenhet av vanvård och misshandel leder till ett avståndstagande från anknytningspersonerna och 

i förlängningen till bristande mentalisering. Att patienter diagnostiserade med ASP har en 

signifikant lägre mentaliseringsförmåga påvisades i en studie av Levinson och Fonagy 2004. 

Patienter med APS kan dock uppvisa en ökad mentaliseringsförmåga inom vissa områden, t ex 

kring förmågan att utnyttja andra människor. Denna förmåga är dock mycket begränsad och kan 
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inte jämföras med den mentaliseringsförmåga som krävs för att hantera komplexa sociala 

situationer. De patienter som har denna förmåga faller ofta inom den lilla subgrupp av patienter som 

har uttalade psykopatiska drag - ”mindreading without empathizing” (s 380). Vid 

mentaliseringsbrister är personen mer benägen att uppleva sin egen och andras mentala tillstånd i 

fysiska och kroppsliga ”modes” och detta predisponerar personen att begå våldshandlingar. 

Individer med hög grad av otrygg avvisande anknytning (Ds) förnekar ofta betydelsen av mänskliga 

relationer. Denna ”avhumanisering” i kombination med en bristande mentaliseringsförmåga 

underlättar för personen att begå våldshandlingar. En redan sänkt mentaliseringsförmåga minskar 

dessutom ännu mer i samband med en hög arousalnivå och personen kan gå in i ett tillstånd av s.k. 

psykisk ekvivalens som innebär att man inte kan skilja mellan egna inre upplevelser och andras.  

Våldet kan utlösas både till följd av att man missbedömer omgivningen eller som en ”evakuering” 

av outhärdliga tankar och känslor som personen inte klarar av att reflektera kring.  

Syftet med studien har varit att undersöka om våld och aggression kan minska som en följd av MBT 

i öppenvård under 18 månader. Inklusionskriterierna var att patienterna var män och hade en DSM-

diagnos av ASP och en historia av våldsbrott. Uteslutningskriterier var höga psykopatipoäng (över 

30 enligt PCL-R), en historia av psykosgenombrott och ett aktivt missbruk. Två terapeuter träffade 

klienterna veckovis i gruppterapi och detta kombinerades med individuella sessioner som syftade 

till att stödja patienternas pågående deltagande i gruppterapin. Psykiatrisk uppföljning tillhandahölls 

av en psykiater och psykofarmaka kunde ges vid komorbida tillstånd.  En biträdande psykolog 

bedömde klienterna inför gruppterapin och var 14:e dag efter gruppsessionen fick klienterna fylla i 

ett formulär som rapporterar aggressivt och våldsamt beteende och deltagarna fick särskilt frågan att 

de ska tänka över sitt beteende de senaste veckorna.  Författarna konstaterar att många unga hade 

svårt att erkänna att de hade pågående svårigheter varför patientgruppen kom att innehålla män i 

åldern 35 – 55 år. De flesta hade sökt hjälp för depression och ångest och deras antisociala 

personlighetsstörningsdiagnos hade upptäckts senare.  Många, men inte alla, var dömda för grova 

våldsbrott, däribland mord. De flesta hade fortfarande en våldsam livsstil och majoriteten hade 

moderata poäng (20-30) på PCL-R. Flera hade en historia av alkohol- och narkotikamissbruk och 

samtliga rapporterade långvariga svårigheter i mellanmänskliga relationer.  

Preliminära resultat: OAS-M visade att patienterna skattade sin aggression mot andra och dem 

själva som minskande under de första 6,5 månaderna av behandlingen medan deras skattning av 

irritation förblev konstant. Ett annat test visade att deltagarna var bekymrade över flera av sina 

symtom, särskilt de som handlade om depression, ångest och fientlighet. Samtliga rapporterade en 

minskning av lidandet av sina symtom under en 6 månaders period.  
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Ett av huvudsyftena med att inrätta ett MBT-program för patienter med APS var att undersöka 

huruvida det var möjligt att engagera och upprätthålla ett behandlingsprogram med denna mest 

svårbehandlade patientgrupp.  Många patienter med APS har svårt att erkänna sina svårigheter, de 

kan visserligen söka frivilligt för olika symtom, men har sedan svårt att stanna kvar under hela 

bedömningsfasen. För att förmå de att stanna kvar i behandling krävs ofta att man ägnar stor tid 

initialt åt ett psykoedukativt förhållningssätt för att förklara behandlingen.  Vid tiden för att 

rapporten skrevs pågick behandlingsprogrammet fortfarande och bara en patient hade genomgått 

det. Av totalt 11 som hade påbörjat var 5 kvar i behandling. Även om terapeuterna verkade inom en 

mentalisationsmodell var det nödvändigt med modifikationer av tekniken.  

Terapeuternas erfarenheter: Antisociala patienter har ofta ett mycket utmanande sätt att presentera 

en händelse för en grupp. Mentala tillstånd av icke-mentaliserande och psykisk ekvivalens 

dominerar vilket innebär att patientens redogörelse blir fragmenterad och färgad av antagandet att 

omgivningen förstår exakt vad de menar. Terapeuten måste därför ständigt vara beredd på att gripa 

in och intervenera för att klarifiera vad patienten menar. Författarna beskriver hur de flera gånger 

bevittnat att när patienten kommer i kontakt med en affektivt laddad händelse så är det som om de 

återupplever händelsen i stunden och omedelbart hamnar i emotionell arousal. I dessa stunder är 

det användbart att kunna ta hjälp av gruppdeltagarna för att åstadkomma ett mer reflekterat 

perspektiv på händelsen.   

Terapeuterna beskriver hur de genomgående, när konflikter diskuteras, har upplevt att patienterna 

blir upprörda om de ombeds att reflektera över hur den andra personen kan tänkas se på saken och 

felaktigt tolkar detta som att terapeuten tar den andre personens parti. Ett nödvändigt första steg blir 

därför att uppmuntra patienten att fokusera på sina egna inre känslotillstånd och hur de fungerar, för 

att kunna känna av andra, istället för att be dem att fundera över hur en annan person känner. Även 

när terapeuten ber patienten beskriva sina egna känslor kring en händelse kan det försätta honom i 

ett tillstånd som han inte klarar av att mentalisera kring och istället känner sig dum och 

förödmjukad. Dessa affekter kan ofta inte härbärgeras utan försätter patienten i ett tillstånd där 

förmågan att mentalisera helt upphör. I dessa lägen måste terapeuten vara beredd att intervenera till 

ett ”stop-rewind”- läge och avleda patienten till dess att hans tillstånd av arousal minskar. 

Terapeuterna uppmuntrar de övriga gruppmedlemmarna att försöka sätta fingret på vad som gjorde 

patienten så upprörd och erbjuder sitt eget perspektiv – en modellmentalisering – till gruppen. Det 

är mycket viktigt att identifiera dessa hot mot självkänslan (”being disrespected”) och de 

outhärdliga känslorna av skam eftersom dessa är en utlösande känsla för våldsamt beteende.  
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3. Psychotherapists'	  Countertransference	  Reactions	  Toward	  Clients	  with	  Antisocial	  

Personality	   Disorder	   and	   Schizophrenia:	   An	   Empirical	   Test	   of	   Theory.	   Av	  

Schwartz	  Robert	  C.,	  Smith,	  Shannon	  D.,	  Chopko,	  Brian	  (2007)	  
 

Empirisk studie som undersöker motöverföringsreaktionerna hos behandlare som arbetat med APS 

och Schizofrena patienter. Man testar de klassiska psykoanalytiska teorierna om motöverföring vid 

dessa patientgrupper mot empirin. Deltagarna var 73 forskarstuderande från masterprogram och 

doktorandprogram som fick titta på inspelade terapier med psykoterapeuter och klienter från de två 

grupperna. Deltagarna visste inte vad syftet med studien var eller vilka diagnoser patienterna hade. 

Som metod använde man sig av demografiskt frågeformulär, inspelade klientsamtal och IMI 

(Impact Message Inventory). Det var genomgående att de som tittade på terapier med schizofrena 

patienter reagerade med känslor av värme och omhändertagande medan personer som bevittnade 

terapier med patienter med APS reagerade med ilska, fientlighet och förakt.  

4. Psychotherapy	  for	  delinquents?	  av	  Richards,	  I.	  	  &	  Sullivan,	  A.	  (1996)	  

En klinisk empirisk studie bestående av 45 pojkar och 2 flickor vid en mottagning för unga 

lagöverträdare. Medelåldern var 17 år och urvalet/remissförfarandet till mottagningen skedde 

genom problemets allvarlighetsgrad och hur omfattande det psykologiskt behandlingsbehov var. De 

flesta var återfallsbrottslingar och brotten var av mycket allvarligt slag. Påverkan och utfall mättes 

gemensamt av båda författarna genom att bedöma förändring/förbättring på tre nivåer på följande 

parametrar: grad av terapeutisk allians, mängd psykologiskt arbete som utförts (t ex viljan att 

försöka sätta ord på tankar och känslor samt att beröra tidigare konfliktladdad områden), utfall 

avseende attityd och psykologiskt fungerande (t ex självuppfattning, vilja att ta ansvar etc.), utfall 

avseende beteende (mängd antisocialt beteende).  

En stark terapeutisk allians uppnåddes med 12 (25,6%) av försökspersonerna. Med 22 

(46,8%) bedömdes alliansen som måttlig, och i 13 fall (27,6%) som minimal. Elva (23,4%) 

patienter hade bearbetat en stor mängd psykologiskt arbete, 14 (29,8%) hade bearbetat måttligt och 

22 (46,8%) begränsat. Utfallet avseende attityd och psykologiska faktorer var stort i åtta fall 

(17,0%), måttligt i 13 fall (27,6%) och minimalt i 26 fall (55,4%). Man noterade en 

beteendeförbättring i 13 fall (27,6%), måttlig i 19 fall (40,5%) och minimala 15 fall (31,9%). 

Försökspersonerna som hade bäst utfall när det gällde attityder och beteendeförändringar hade 

stannat kvar i terapi under en längre tidsperiod (mer än 6 månader), hade utvecklat en starkare 

allians med terapeuten och hade gjort ett psykologiskt arbete som bedömdes som stort.  

Författarna lyfter fram en modell för beskrivning av terapin och utformande av ett 

behandlingskontrakt med tre stora områden som måste beröras och som dessa patienter ofta tar upp 
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i inledningen till terapin genom den vanliga frågan ”vad är det för mening att prata”? Vad som 

måste beröras är;  

• Händelser i det förflutna – psykoterapi med brottslingar måste beröra omfattande svek i 

utvecklingen och de trauman som bearbetas är ofta av ett mycket betydande slag.  

• Händelser i nutid – patienten kommer att försöka minimera sitt förövarbeteende och detta 

blir även en kontroll av terapeutens värderingar. Det blir avgörande hur väl terapeuten 

lyckas visa på parallellen och det ohållbara i att ha erfarenhet av egen utsatthet och att 

utsätta andra. Patienterna kommer till varje pris att vilja undvika detta och hävda att allt 

som behövs är en nystart – att glömma och börja om.  

• Det sista området som behöver klargöras redan i inledningsfasen är; känslor och försvar. En 

omfattande och tragisk problembild av det här slaget låter sig inte enkelt inordnas i en vanlig 

psykoterapeutiskt kontext. För att det ska bli möjligt måste de försvar och coopingstrategier 

som patienten använt upp på bordet. Patienterna har under utvecklingen inte fått erfara hur 

ångest och frustration kan tolereras inom personen - utan har varit tvungna att externalisera 

sin smärta.  

När det gäller bemötande är det välkänt att “vanlig vänlig uppmärksamhet” inte hjälper. En 

kombination av ”låg empati och hög äkthet” föreslås istället och kan förstås utifrån patientgruppens 

stora känslighet mot överdriven positivism istället för äkthet och en stor känslighet för bedrägeri 

och bluff. De motöverföringsreaktioner som framkallas av vissa i patientgruppen kan vara 

betydande och det finns därför en ständig risk att de leder till en överdriven positiv hållning hos 

terapeuten. En modell för att arbeta med patientgruppen presenteras slutligen utifrån en artikel av 

Holmes från 1993; A secure base, Talking (exploration), Affect, When to finish. 	  

5. A	   treatment	   guideline	   for	   people	   with	   antisocial	   personality	   disorder:	  

Overcoming	  attitudinal	  barriers	  and	  evidential	  limitations	  av	  C.,	  Duggan	  (2009)	  

	  

Klargörande artikel av författarna till the NICE guideline (National Institute for Care and 

Exellence i Storbritannien) om varför man trots det bristande forskningsunderlaget för att föreslå 

behandling för patienter med APS ändå valde de ställningstaganden man gjorde.  

 

Professionella inom vården har länge haft en ambivalent och relativt negativ inställning till 

behandling av människor med APS, därför är beslutet att skapa en riktlinje för behandlingen ett 

modigt steg skriver man. Riktlinjen har även en förebyggande effekt då den även undersöker 

åtgärder för uppförandestörning i barndomen. APS utgör ett betydande problem både för den 

enskilde och samhället och har en prevalens på 1-6 % i den vuxna befolkningen. Tillståndet är 
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förenat med stor samsjuklighet, framförallt med andra personlighetsstörningar och axel 1- tillstånd, 

men även med en ökad dödlighet i unga år p.g.a. destruktivt beteende. Trots den höga prevalensen, 

samsjukligheten och tillståndets svårighetsgrad finns det mycket som tyder på att patientgruppen 

avvisas från behandling. En anledning är kopplingen till kriminalitet där många anser att 

patientgruppen bättre tas om hand inom det repressiva systemet. Även om det är en obestridlig 

överlappning mellan ASP och kriminalitet finns det också en tydlig avgränsning; bara 50 % av 

intagna i fängelse uppfyller kriterierna för APS och bara hälften av de individer som ute i samhället 

har fått diagnosen har varit arresterade.  En andra förklaring till målgruppens styvmoderliga 

behandling kan vara p.g.a. personlighetsdragen regelbrytande, egocentricitet, bedräglighet och ett 

ignorerande av andras känslor som ofta inte är attraktiva områden för kliniker att arbeta med.  

	  

Förutom	  att	  de	  sannolikt	  ärvt	  ett	   speciellt	  känsligt	   temperament	  växer	  människor	  med	  APS	  

upp	   med	   föräldrar	   som	   är	   hårda	   och	   inkonsekventa	   –	   med	   hög	   sannolikhet	   att	   placeras	   i	  

samhällsvård.	  Denna	  kombination	  av	  tidig	  utstötning	  leder	  till	  en	  underprestation	  i	  skolan	  och	  

senare	  ofta	  i	  en	  auktoritetsfientlig	  attityd	  som	  i	  sin	  tur	  skapar	  en	  oförmåga	  att	  antingen	  be	  om	  

eller	  att	   ta	  emot	  hjälp.	  Man	  definierar	  därför	  människor	  med	  APS	  som	  ”treatmentrejecting”,	  

att	   jämföras	  med	  patienter	  med	  t	  ex	  borderline	  personlighetsstörning	  (BPS)	  som	  snarare	  är	  

”treatmentseeking”.	   När	  människor	  med	   APS	   söker	   behandling	   är	   det	   ofta	   pga.	   komorbida	  

tillstånd	   som	   missbruk,	   depression	   och	   ångest	   eller	   pga..	   lagföring.	   I	   kombination	   med	   en	  

ljummen	  inställning	  till	  behandling	  och	  med	  en	  hög	  grad	  av	  icke	  slutförande	  resulterar	  detta	  

sällan	  i	  positiva	  resultat.	  Det	  är	  ofta	  även	  svårt	  att	  identifiera	  den	  mest	  lämpliga	  behandlingen.	  	  

	  

Två nya systematiska reviews av psykologiska och farmakologiska behandlingar kunde endast hitta 

5 studier som uppfyllde Cochrane-kriterierna för en acceptabel randomiserad kontrollerad studie 

och samtliga dessa undersökte snarare drogmissbruk än de specifika drag som kännetecknar APS. 

Gruppen som skulle skapa en NICE riktlinje för APS ställdes därför inför två svåra val; antingen att 

inte säga något alls om behandling för gruppen, med påföljd att en redan marginaliserad grupp 

ställdes ännu längre utanför, eller att säga något som man ännu inte hade vetenskapligt stöd för. 

Man valde ett tredje alternativ; i samband med att de ombads att säga något om förebyggande 

metoder för barn och unga, och fick tillfälle att studera den omfattande litteratur som fanns på 

området, utvidgade man målgruppen till att omfatta våldsamt beteende och andra komorbida 

tillstånd. Man fann att farmakologisk behandling inte hade någon direkt effekt. För de med 

utagerande beteende och andra beteendestörningar fann man att gruppterapi med kognitiva och 

beteendemässiga interventioner som syftar till att minska brottslighet och andra antisociala 

beteenden bör beaktas. Baserat på systematiska genomgångar av tvärsnittsstudier från 

vårdinrättningar och organistationer som arbetar med denna patientgrupp kom man fram till att 
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behandlingen i ännu större utsträckning än vad gäller andra psykiska störningar bör ske genom 

samverkan mellan alla vårdgivare. Dessa människor har ofta mycket omfattande vård och 

myndighetskontakter.  

 

Slutligen skriver man att man vill betona en positiv approach eftersom litteraturen på området blir 

mer och mer positiv. Detta skulle kunna bli en motvikt till den pessimistiska hållning som många 

patienter med diagnosen mött genom hela livet och det är inte otroligt att denna förföreställning hos 

behandlarna påverkat behandlingsutfallet negativt. Om vi har tur, avslutar man, kan denna mer 

positiva hållning hos behandlarna leda till att patienter med APS blir mer samarbetsvilliga. APS är 

ett tillstånd som leder till stora samhälliga kostnader och en stor skada för den närmaste 

omgivningen. Därför ligger det i allas intresse att hantera detta på ett bättre sätt än tidigare 

	  

6. Do	  early	  therapeutic	  alliance,	  motivation,	  and	  stages	  of	  change	  predict	  therapy	  

change	  for	  high-‐risk,	  psychopathic	  violent	  prisoners?	  Av	  Polaschek	  &	  Ross	  (2010)	  

	  

Empirisk studie som mäter relationen mellan tidig terapeutisk allians, terapeuters globala skattning 

av motivation till förändring och förändringen av dynamiska riskfaktorer i ett tidigt skede under en 

8 månaders högintensiv gruppbehandling på kognitiv och beteendeterapeutisk grund med 

högriskfångar med höga poäng på psykopatichecklistan. Den undersökte också vilka faktorer som 

bäst kunde förutse positivt terapiutfall. Slutsatsen blev att de intiala skattningarna inte alls 

påverkade hur utfallet blev utan det var de fångar vars allians ökade mest under hela 

behandlingsförloppet som gjorde mest förändringar. Man föreslår därför att framtida forskning inte 

bara bör undersöka initial terapeutisk allians utan även om den fortsätter att utvecklas positivt under 

hela behandlingen. Resultatet kastar också tvivel över det gängse sättet att mäta tidigt engagemang i 

förändringsprocessen för att avgöra vem som har bäst potential att tillgodogöra sig behandling i 

form av psykoterapi.  

7. Psychotherapeutic	   Processes	   and	   Outcomes	   in	   Outpatient	   Treatment	   of	  

Antisocial	  Behavior:	  An	   Integrative	  Psychotherapy	  Approach	  av	  Günter	  Krampen	  

(2009)	  

Deskriptiv engruppsstudie av 28 icke slumpmässigt utvalda patienter och 5 psykoterapeuter som 

beskriver en behandling med integrativ psykoterapi (kognitiv beteendeterapi, avslappningsövningar 

och psykodynamiska metoder). Patienternas dominerande symtom var på utagerande och våld och 

de kliniska intervjuerna enligt DSM-IV resulterade i primära diagnoser av 17 antisociala 

personlighetsstörningar, 6 anpassningsstörning i barndomen, framförallt uppträdandestörning och 5 

impulskontrollsstörningar. Behandlingen pågick under 7 – 19 månader och man följde upp 
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patientgruppen över en femårsperiod genom registerutdrag (polis etc), yrkesmässig anpassning och 

social integration. I slutsatserna föreslås hur man planerar ett behandlingsprogram för målgruppen 

med integrativ psykoterapi. Man fick kunniga handledare i samtliga ingående teorier (KBT, PDT 

och avslappning) och träning i ett integrativt förhållningssätt. Terapeuterna växlade och 

behandlingen inleddes med 2-3 gånger per vecka för att senare övergå i en timme per vecka. 

Långtidsuppföljningen visar positiva resultat avseende samtliga områden som mättes. Dock måste 

studien replikeras pga.. intern validitet. Växlingen av terapeuter och avslappningsövningar var 

viktiga inslag menar man. Det är viktigt att inte arbeta ensam med patientgruppen.  

8. Happiness	  and	  related	  remission	  in	  patients	  with	  antisocial	  personality	  disorder	  

av	  Willem	  Martens	  (2006)	  

Teoretisk genomgång och fallbeskrivning av en ung man, 27 år, som dömts för ett dubbelmord och 

diagnosticerades med APS. Författaren framhåller vikten av att få tillgång till affekten glädje för att 

tillfriskna från antisocial personlighetsstörning. Man tänker sig ofta att glädje är ett viktigt mål för 

psykoterapi, att patienten ska kunna leva ett liv i glädje och tillfredsställelse i den mån verklighetens 

begränsningar tillåter. Patienter med ASP uppvisar en signifikant brist på socioemotionell kapacitet 

och saknar förmåga att bygga långvariga och nära relationer. Affekten glädje kan kopplas till en 

känsla av frihet, till att frikoppla positiv energi genom hela den process av emotionell, social, 

moralisk och karaktärsdanande mognad som växer fram genom hela terapiprocessen. Författaren 

föreslår därför att man på olika sätt försöker stimulera glädje och nyfikenhet hos dessa patienter 

vars hela liv dittills handlat om utsatthet, avståndstagande, försummelse och dåligt inflytande från 

kaotiska familjeförhållanden och att detta kan sätta igång ett tillfrisknande. Fallbeskrivningen visar 

även hur viktigt det är att inte bara ägna sig åt terapi utan att dessa patienters hela livssituation 

måste förbättras. Patienten började ta igen grundskolan, fick farmakologisk behandling för 

impulsivitet och tendensen till ”sensation seeking”, genomgick KBT-behandling samt fortsatte 

sedan på universitetet för att bli antropolog där han fick vänner och gick i långvarig forensisk 

psykoterapi (7 år). Han hade vid skrivandet varit fri i 12 år, var gift och hade många vänner, ett 

stabilt arbete och hade inte återfallit i brott 

9. Ability	  to	  form	  an	  alliance	  with	  the	  therapist	  :	  a	  possible	  marker	  of	  prognosis	  for	  

patients	  with	  antisocial	  personality	  disorder	  av	  Gerstley	  L,	  McLellan	  AT,	  Alterman	  

A.I.,	  Woody	  G.E.,	  Luborsky	  L.,	  and	  Prout	  M.	  (1989)	  

Det finns en oenighet bland kliniker kring vilka kriterier man ska använda sig av för att 

diagnosticera tillståndet APS. Många menar att genom att fokusera enbart på beteendet så missar 

man den underliggande personlighetspatologin. Men det finns desto mer enighet kring de dåliga 
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behandlingsresultaten och den sämsta tänkbara behandlingen tycks vara individualpsykoterapi. 

P.g.a. detta stigma och den dåliga prognosen framstår det som mycket viktigt att urskilja 

heterogenitet för att identifiera de patienter som skulle kunna dra nytta av psykoterapi. Så har man t 

ex funnit att opiatmissbrukare som diagnosticeras med APS kan dra nytta av 6 månaders individuell 

psykoterapi. Man har även funnit att en livslång depressionsdiagnos skiljer ut de patienter som kan 

dra nytta av psykoterapi från de där det inte är någon mening att erbjuda det.  

Detta är en studie som omfattade 110 manliga patienter i ett metadonprogram som randomiserades 

till antingen enbart drogrådgivande behandling, stödjande och utryckande psykoterapi plus 

drogrådgivande eller KBT och drogrådgivning. Man använde sig av formuläret The Helping 

Alliance Questionnaire (HAQ) för att mäta graden av allians mellan behandlare och patient. 

Resultaten visade att några patienter som hade diagnosticerats med antisocial personlighetsstörning 

var kapabla att forma en allians med psykoterapeuten och dessa kan också dra nytta av psykoterapi. 

Förhoppningsvis kommer man framöver att kunna särskilja de patienter som kan dra nytta av 

psykoterapi mer ingående men till dess finns ingen anledning att kategoriskt neka en hel 

patientgrupp psykoterapi utan man bör med hjälp av en ”provomgång” om 3 – 4 sessioner 

undersöka om relationen är värd att fortsätta skriver författarna.  

10. Psykopater	  &	  Sociopater	  –	  ett	  spektrum	  av	  Sigvard	  Lingh	  (2012)	  

En svensk psykolog och doktorand vid Uppsala universitet som för in begreppet vardags-

psykopater och menar att detta är patienter som man kan komma i kontakt med på en vanlig 

psykoterapimottagning och därför bör kunna hantera och upptäcka som psykoterapeut. Den 

avgörande skillnaden mellan psykoterapi med klienter med psykopati och andra är att man som 

psykoterapeut ”inte kan förvänta sig att få kontakt med patienten via hans eller hennes känsloliv” 

(Linge 2012, s 387). Flera författare har framhållit risken för att ett psykoterapeutiskt arbete kan 

fungera som ”antiterapi” och göra personen mer slipad i sitt antisociala beteende. Lingh framhåller i 

sin bok den sociala och inre ensamhet som en psykopatisk person lever i som beskrevs redan 1978 

av Reid i den mycket citerade artikeln ”The sadness of the psychopaths”.  

Lingh beskriver flera egenskaper som man kan upptäcka och förstå hos en psykopat, t ex ”den långa 

blicken” som är en blick rakt in i den andra personens ögon under tystnad och som varar betydligt 

längre än vad som är normalt (upp emot en halv minut), något som upplevs som mycket obekvämt 

för de flesta människor. Denna kan enligt Lingh ha åtminstone fyra orsaker;  

1. ”Att provocera den andre till att fortsätta prata till dess han glömmer sin egen fråga eller tar 

upp något som kanske inte var så välunderbyggt i en strävan efter att förklara sin avsikt. Då 

hugger psykopaten på det - förstås.  
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2. Att avsiktligt söka läsa av den andre för att finna dennes motiv 

3. Att försöka skuldbelägga; ”Vad är det du säger till mig?” 

4. Ett neurologiskt fenomen sedan amygdala hamnat i en ”processloop” vid otillräcklig 

information.” (Lingh 2012, s 225) 

Angående den sista punkten skriver Lingh ”när man ser något man inte känner igen eller förstår så 

stirrar man”. Psykologen Coleman förklarar detta i boken Känslans psykologi som att amygdala har 

blivit kapat (”hijacked”) och Lingh diskuterar även att det kan ha med en traumatisk uppväxt att 

göra en förmåga, som tvingats fram hos barnet, att oavbrutet ha koll på föräldrarnas känsloläge i 

syfte att skydda sig själv. 

11. What	  should	  be	  done	  with	  antisocial	  personality	  disorder	   in	   the	  new	  edition	  of	  

the	   diagnostic	   and	   statistic	   al	  manual	   of	  mental	   disorders	   (DSM-‐IV)	  av	  Morten	  

Hesse.	  (2010)	  

Artikel av Morten Hesse, psykolog och professor vid Århus universitet, där han kommenterar 

forskningsläget och egna erfarenheter av målgruppen både kliniskt och genom olika 

forskningsprojekt och studier.  

Hesse inleder med att beskriva att APS först nyligen börjat beskrivas som en behandlingsbar 

diagnos och att denna utveckling skett framförallt inom KBT och MBT. Det finns en skillnad 

mellan hur man beskriver behandling vid APS jämfört med vid psykopati trots att det handlar mer 

om gradskillnad en artskillnad mellan de båda tillstånden. Den nya versionen av DSM kommer 

dessutom att sudda ut skillnaderna mellan dessa två störningar ännu mer. En övergripande åsikt är 

att psykiska störningar bör diagnostiseras för att dessa patienter ska få den optimala behandlingen. 

Ett annat skäl kan vara att skydda samhället mot farliga personer. Om patienter med APS inte 

erhåller behandling bör skälet vara att det inte finns någon behandling som kan hjälpa eller att alla 

dessa patienter är ”treatment rejecting”. En sökning på pubmed avseende APS och behandling ger 

över 2000 artiklar medan en sökning på psykopati och behandling ger runt 400 artiklar. Den mesta 

forskningen kring psykopati handlar om riskhantering och diagnostisering. Vad kommer att hända 

när APS ersätts med psykopati i nya DSM frågar sig Hesse, kommer fokuset att förflyttas från 

behandling till att utarbeta verktyg för farlighetsbedömningar? 

I en ny artikel rörande APS och behandling visade det sig att patienter diagnostiserade med APS var 

villiga att genomgår behandling. I en pågående studie har Hesse och kollegor upptäckt att patienter 

med APS är motiverade att genomgå behandling och även kommer till sessioner om de blir 

informerade om sin problematik på ett omsorgsfullt sätt och erbjuds en behandling som kan hjälpa.  
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Forskning kring olika former av psykopati har visat att det finns åtminstone två subtyper, en grupp 

med höga psykopatipoäng som har en mycket låg empatisk förmåga och mycket lite ångest och 

depressiva symtom. De slår högt på test som påvisar känslomässig kyla och narcissism och har en 

stark tendens till instrumentellt våld. Den andra subtypen har en hög grad av ångest och depressiva 

symtom och en hög samsjuklighet tillstånd av typen borderline. Den senare gruppen kan antas 

respondera bättre på behandling och man har funnit att de har en förmåga att skapa en 

behandlingsallians. En förändring i DSM-manualen mot kärnsymtomen för psykopati kan leda till 

att kliniker missar denna undergrupp som antas vara behandlingsbar. APS och psykopati är förenat 

med stort lidande hos personen själv men kanske ännu mer hos människor i deras närhet. Om 

förändringen i DSM leder till att  behandling som visat sig lovande upphör att studeras är det 

tragiskt menar Hesse.  

TEMATISERING	  
	  

”The	  hard	  to	  like”	  

Uttrycket härrör från en bok av den norske socialarbetaren och forskaren Kari Killén Heap som 

heter Försummade familjer (1983) där hon beskriver dessa människor utifrån ett mer socialt 

perspektiv. Hon hävdar att anledningen till att denna klientgrupp, trots sitt mycket omfattande 

hjälpbehov, inte får den hjälp de behöver är just detta att de är så svåra att tycka om. Nästan 

samtliga författare till artiklarna som ingår i denna studie beskriver samma sak och antyder att 

patientgruppen kanske har ett alltför dåligt rykte om dålig prognos, ett rykte som egentligen saknar 

empirisk grund. Författarna bakom NICE guideline för APS beskriver också att ett av de stora 

hindren för människor med APS att få rätt hjälp är deras osympatiska personlighetssdrag med 

ständiga regelbrott, egocentricitet, bedrägligt beteende och ignorerande av andras känslor - dessa är 

oftast inte populära områden för kliniker att arbeta med menar man. Vidare skriver de att de är 

”treatmentrejecting”, att jämföra med t ex människor med den andra personlighetsstörningen i 

kluster B som är ”treatmentseeking”. Man går t o m så långt att man antyder att det är svårt att veta 

om patientgruppens negativa inställning bara har med dem själva att göra eller om det faktiskt är så 

att de negativa förväntningarna samvarierar på ett olyckligt sätt med behandlingsutfallet. (Duggan 

2009). Det har skett en sammanblandning med kriminalitet som är något olycklig menar både Linge 

och författarna till the NICE guidline for APS. Det finns visserligen en stark koppling till 

kriminalitet men bara ungefär hälften av de intagna på en kriminalvårdsanstalt lider av APS och 

bara omkring hälften av befolkningen som lider av APS har någonsin varit arresterade.  
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Grad	  av	  lidande	  

Många patienter som lider av APS mår inte dåligt i den meningen att de har en hög ångestnivå eller 

upplever depressiva symtom. Det är egentligen ganska självklart att det är svårare att arbeta 

psykoterapeutiskt med människor som upplever en låg grad av personligt lidande. De har små skäl 

att söka psykoterapi och om de ändå påbörjar sådan behandling är det svårt att hitta känslomässigt 

material att arbeta med. Senare studier har dels visat att det verkar finnas två subtyper av patienter 

med APS och att den grupp som lider av ångest- och depressivitetssymtom har bättre utfall i 

behandlingen och en förmåga att skapa en allians med terapeuten. En lätt akronym att använda är 

”The presens of ABC; anxiety, bonding and conscience” (Meloy m fl, s 321).  

Realistiska	  mål	  

I all psykologisk behandling stipulerar man att ju svårare tillstånd (t ex personlighets-störningar 

kontra mer neurotisk problematik) desto mer begränsat behandlingsutfall. Detta betyder dock inte 

att behandling inte kan ha någon positiv effekt. Att ha realistiska mål med patienter som är så 

allvarligt skadade är något som många författare återkommer till. Det handlar oftast inte om en total 

förändring av personligheten, en sådan är inte möjlig när man har att göra med så genomgripande 

skador i utvecklingen utan det handlar om att modifiera både personligheten och beteendet. Att göra 

livskvaliteten högre och förbättra beteendet mot andra människor.  

 En	  svår	  behandlingsrelation	  

Motöverföringen hos psykoterapeuter som arbetar med patienter med APS innehåller ofta känslor 

av fientlighet och aggressivitet. Detta har beskrivits av flera kliniker och kunde nyligen även visas 

empiriskt genom en studie där man lät psykoterapistuderanden titta på filmade terapier med 

schizofrena patienter och patienter med APS. När det gäller överföringsrelationen framhåller flera 

författare att den stora majoriteten av kliniker som arbetar med patienter med psykopatiska drag 

känner en primitiv skräck även i avsaknad av hotfullt beteende. Det är viktigt att utforska denna 

känsla för att förstå patientens patologi. Någon författare menar även att om denna känsla är extrem 

även hos en mycket erfaren kliniker så bör man avstå från att påbörja psykoterapi.  

 

Tolkningar måste fokusera på här och nu, inte handla om rekonstruktioner av tidigare händelser. 

Man ska undvika s k fria associationer, terapeuten ska vara mer styrande, allt för att hålla ångesten 

på en acceptabel nivå. Detta är väl känt i all terapi även med andra patientgrupper att det är viktigt 

att hålla sig inom patientens toleransfönster för att arousalnivån varken ska bli för hög eller för låg. 

Antisociala patienter går snabbt in i tillstånd av hyperarousal varför man måste vara mer försiktig i 

sina interventioner som psykoterapeut.  
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Flera författare återkommer till att kvaliteten i alliansen mellan terapeut och patient är avgörande 

för behandlingsutfallet. Intressant är dock att en studie visar att man måste mäta alliansen efterhand. 

Den initiala alliansskattningen betydde mycket lite för behandlingsutfallet. Det var i de terapier där 

alliansen ökade mest som utfallet blev mest positivt. Bästa approachen tycks vara ”låg empati och 

hög äkthet” (Richards, I. & Sullivan, A., 1996).  Patienter med APS kan vara mycket känsliga för 

om terapeuten blir alltför översvallande, vilket kan vara en realistisk risk med tanke på att 

motöverföringen som uppstår kan vara av betydande karaktär.  

     	   	  	  	  	  	  	  	  Aldrig	  ägna	  sig	  åt	  enbart	  psykoterapi 

Många författare lyfter fram behovet av att arbeta i team, andra att använda sig av integrativa 

psykoterapeutiska metoder där en välbehövlig synergieffekt kan uppstå (1+1=3). Vad samtliga 

verkar överens om är att man inte bara ska ägna sig åt psykoterapi – utan att hela livssituationen 

måste förbättras. En författare lyfter i sammanhanget upp affekten glädje som en mycket viktig 

faktor att aktivt försöka lyfta fram i terapin. Den allra bästa effekten av psykoterapi får man i 

institutionella miljöer menar många, i kombination med miljöterapi kan effekterna bli stora.  

 Behandlingsbarhet	  –	  moralisk	  skyldighet	  att	  försöka?	  	  

De behandlingsstudier som gjorts hittills visar på ett mycket osäkert resultat. Ändå återkommer 

flera författare till att man, trots detta, bör försöka göra vad man kan för att åstadkomma någon 

förbättring av tillståndet. Motiveringen är att människor med APS gör så mycket skada för andra 

människor och är en stor kostnad för samhället.   

Så skriver t ex författarna bakom the NICE guideline för APS att - eftersom klienter med APS och 

psykopatiska drag är och länge har varit så illa sedda av de som är satta att vårda dessa personer – 

så är det inte orimligt att detta förhållande påverkat behandlingsutfallet negativt i de studier och 

uppföljningar som gjorts. Man förespråkar därför en positiv approach med målgruppen och vill 

avvakta ytterligare forskning på området.  

Flera av författarna beskriver de stora svårigheter som finns men många menar också att man bör 

försöka att behandla och att ryktet vad gäller den fullständiga obehandlingsbarheten är överdriven. 

Metaundersökningar visar på mycket små förändringar när man bedriver terapi med målgruppen 

men en av de som skrivit och forskat mest, Salekin, skriver också, utifrån en 

behandlingsgenomgång av 42 studier, att man inte kan dra slutsatsen att psykopati är ett icke 

behandlingsbart tillstånd. Den enorma ökningen av publikationer i klinisk psykologi för 

målgruppen handlar framförallt om dess etiologi, diagnos, komorbidet, psykopatologi och 

symtomalogi – det finns fortfarande få studier av behandlingsutfall (Krampen, 2009).  
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Ny forskning som beskriver de onormala kognitiva och emotionella reaktionerna som finns hos 

människor med psykopatisk personlighet och den medvetenhet som finns idag om att antisocial 

personlighetsstörning är en anknytningsstörning har lett till ett förnyat intresse för psykodynamiska 

metoder (Meloy & Yakeley, 2010).  

Ett stort problem i sammanhanget är att de ofta inte självmant söker psykoterapi eller annan vård. 

Deras historia av hårda och inkonsekventa föräldrafigurer och en känsla av utanförskap som följt 

med från tidiga skolår upp genom hela livet har lett till en auktoritetsfientlig hållning. Det finns 

studier som visar att över 90 % av patienterna med psykopatisk personlighet avbryter behandlingen 

och att även de som själva accepterat valet av behandling avbryter i betydligt högre grad än andra. 

(Lingh, 2012) 

DISKUSSION	  
Mina frågeställningar i litteraturstudien har blivit besvarade. De egenskaper man särskilt bör beakta 

vid psykoterapi med patientgruppen är graden av psykopati där flera författare skriver att man inte 

bör ta med patienter som har mycket höga värden (30-40) på PCL-skalan. Det finns dels studier 

som visar att bristande behandlingsutfall korrelerar starkt med denna faktor men några menar att 

patienter med höga psykopatipoäng även kan öka sin förmåga till mentalisering och beroende på att 

de saknar förmåga till empati kan de använda dessa egenskaper för att skada andra människor. 

Hesse (2010) menar att det inte finns tillräckligt med forskningsstudier som stödjer detta påstående 

men det verkar finnas en omfattande klinisk erfarenhet som flera författare beskriver och som 

verkar rimlig. Vidare bör man titta på graden av eget lidande och förmågan att knyta an till 

terapeuten och skapa en behandlingsallians.  

När det gäller behandlingsbarheten har det blivit tydligt att man inte kan ha för hög målsättning. 

Det handlar mer om en modifiering av personligheten, än en total förändring. Många författare 

beskriver detta, egentligen självklara, att sådana här genomgripande störningar i utvecklingen inte 

enkelt och alltför framgångsrikt låter sig behandlas. Detta kan vara svårt att acceptera som 

psykoterapeut tror jag. Det är sorgligt att vissa skador, även om de huvudsakligen är psykologiska, 

leder till så omfattande skador i det neurobiologiska fungerandet att det är ”för sent” att göra något 

åt det till fullo i vuxen ålder. De slutsatser som Wallinius (2012) drog i sin doktorsavhandling 

framstår som mycket angelägna, att man måste fokusera på tidiga insatser för dessa barn med 

uppförandestörning och andra beteendestörningar som kan leda till APS och psykopati i vuxen 

ålder.  

När det gäller de svårigheter som kan uppstå i relationen psykoterapeut patient tycks det antisociala 

beteendet i sig kunna leda till att psykoterapeuter i motöverföringen känner ilska och även förakt. 
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Några författare menar även att dessa känslor hos behandlare kan ha haft en negativ påverkan på 

behandlingsutfallet. Patienter med APS är ”treatmentrejecting” vilket först och främst leder till att 

de ofta inte ens söker psykoterapi. Men även bland de som gör det finns en inställning att inte ta 

tillvara relationer, att inte uppskatta en annan människas hjälp utan man har en djup misstro mot de 

som är till för att hjälpa. Det finns specifika svårigheter som är förknippade med graden av 

psykopati där hög grad kan leda till känslor av skräck hos även mycket erfarna psykoterapeuter. 

Flera författare framhåller att denna känsla måste tas på stort allvar och någon menar att man ska 

avbryta en terapirelation om detta uppstår p g a risk både för terapeuten och patienten. Det senare 

låter mycket rimligt, vad är det för psykoterapeut som ens kan tänka sig att fortsätta en terapi där 

man känner stark skräck under större delen av sessionerna? Det framstår som gränslöst men det kan 

säkert finnas en risk att man som terapeut fastnar i osunda bindningar till patienter med dessa 

problem, särskilt om man arbetar ensam. Kanske kan man förstå detta utifrån det s.k. 

Stockholmssyndromet som beskrevs efter gisslandramat vid Norrmalmstorg 1973.  Flera författare 

beskriver även att man, för att nå framgång, inte ska arbeta ensam med denna patientgrupp utan ha 

ett nära samarbete med myndighetspersoner och andra vårdgivare som patienten har kontakt med. 

Det kan nog vara viktigt utifrån terapeutens säkerhet också.  

Jag bestämde mig för denna litteraturstudie för att bringa lite klarhet i ett område som är mycket lite 

beskrivet på svenska. Samtidigt som det har blivit tydligare har det också blivit mer oklart och jag 

tror att känslan av otydlighet beror på den omfattande heterogeniteten i diagnosen och hur dessa 

påverkar viktiga områden i psykoterapi. Många författare använder psykopatisk och antisocial 

personlighetsstörning relativt synonymt. I diagnosmanualen DSM-IV finns inte psykopati som 

begrepp med och diagnosen APS kan där ställas enbart utifrån ett antal antisociala beteenden som i 

princip skulle kunna bero på olika typer av underliggande personlighet. När man talar om 

psykopatisk personlighet menar man ofta en mycket omfattande störning i affektivt och 

känslomässigt fungerande och en i stort sett obefintlig empatisk förmåga. Denna störning leder ofta, 

men inte nödvändigtvis, till ett antisocialt beteende. Robert Hares beskrivning av psykopati 

omfattade både interpersonella/affektiva och beteendemässiga drag. I den nya versionen av DSM 5 

kommer tillståndet att beskrivas mer som Hares psykopatichecklista.  

Det finns all anledning att ställa sig frågande till diagnosen APS såsom den beskrivs i DSM IV. I 

princip skulle nästan alla unga människor som växt upp i socialt utsatta miljöer med hög grad av 

antisocialt tänkande och beteende kunna få denna diagnos. Frågan är om det är fruktbart att 

psykologisera en så tydlig koppling till en social uppväxtmiljö. Inom sociologisk och 

socialpsykologisk teori har man historiskt beskrivit fenomenet antisocialitet på ett annat sätt. 

Stämplingsteorin, med Howard S Becker som främsta företrädare, beskriver t ex hur avvikande 

beteende inte är en egenskap hos individen utan skapas i interaktion med omgivningen. I Sverige 
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har professorn och narkotikaforskaren Ted Goldberg beskrivit denna avvikelsespiral i utvecklingen 

av kriminalitet och narkotikamissbruk. (Hilte 1996) 

I DSM IV är grundkravet för att man alls ska kunna ställa någon personlighetsstörningsdiagnos ”ett 

varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett 

förväntas i personens sociokulturella miljö” (Mini D-IV, s 215).  Frågan är om man kan avgöra 

detta som kliniker när man enbart träffar den enskilde patienten och inte har den kulturkompetens 

som krävs för att bedöma hur man vanligtvis lever i socialt utsatta miljöer. I en fördjupningsuppgift 

tidigare under utbildningen avslutade jag med denna dikt, skriven av en ung man på en SIS-

institution någonstans i Sverige. Jag tycker att den passar bra för att åskådliggöra och sedan sätta 

punkt för problematiseringen över hela diagnosen APS: 
	   Här finns bara grabbar                                                                                                            

Här finns bara grabbar som är galna en ond jävla bana                                                                                                                         
polisen cirkulerar de slutar aldrig spana  
klart som fan de e jobbigt men mannen vi e vana                                                                                                   
de så vi lever bror välkommen till min gata                                                                                                         
hand i hand med satan på så sätt blev jag skapad                                                                                                 
försöker va en bra man bort från knas stress o drama                                                                                             
de e knas hela tiden så jag sitter ner o skriver o tänker på gamla tider                                                                                                                        
tänker o tänker på minnen mina dagar har inte varit lätta                                                                                                          
finner mina känslor                                                                                                                                          
inombords o berättar 

  /Toni LA (ur boken Jag har hittat mitt svar, SIS unga berättar 2012). 

Trots dessa invändningar över diagnosen om den sätts för lättvindligt, vilket DSM IV ger utrymme 

för, är det uppenbart att den kan fylla en viktig funktion för att beskriva omfattande och djupgående 

svårigheter som kan vara svåra (men inte omöjliga) att arbeta med i psykoterapi.  

Sammantaget har en bild av ett svårt tillstånd som man bör ta på största allvar växt fram men det 

har också blivit tydligt att patientgruppen är mycket styvmoderligt behandlad av oss som är satta att 

hjälpa och att denna avvisande attityd hos terapeuter inte har stöd i behandlingsforskning. Jag 

tycker att det är upprörande, dessa patienter är ett av samhällets stora ”sorgebarn”, som växt upp 

under svåra förhållanden och där utstötningsprocessen startat redan i förskola och skola. Sedan 

fortsätter detta bemötande även i vuxen ålder av oss professionella när vi kommer i kontakt med 

dessa patienter. Jag kände mig starkt berörd av denna insikt som nådde mig under genomläsningen 

av artiklarna både för egen del och hos andra professionella jag mött. Även om det finns 

förklaringar tycker jag att det fullständigt oacceptabelt. Samtidigt tror jag att ju mer kunskap som 

blir känd om den biopsykosociala förklaringsmodellen och insikten om att tillståndet är en 

anknytningsstörning kan leda till en ökad förståelse hos psykoterapeuter och ett bättre bemötande. 

Det behövs betydligt mer psykoterapiforskning för målgruppen. Jag skulle själv gärna vara med i en 

sådan studie.   
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