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Hur känner man igen en psykopat? 
Kriminalvårdspersonals upplevelser av personer med antisocial 

personlighetsstörning 
 

Therese Nilsson 
 

 
Ingen personlighetsstörning kostar samhället mer än antisocial 
personlighetsstörning (ASP). Trots att mer än hälften av populationen 
inom kriminalvården har en personlighetsstörning är kunskapen om 
personer med ASP otillräcklig inom kriminalvården. I den här 
uppsatsen undersöktes hur personal inom kriminalvården upplever 
dessa individer. Tolv respondenter intervjuades på två slutna 
kriminalvårdsanstalter och en rättspsykiatrisk anstalt. Resultatet visade 
att personalens upplevelser av personer med ASP hade fem centrala 
kännetecken: (1) de är fokuserade på det egna nuet, (2) de är 
trevliga/manipulerande, (3) negativa besked avslöjar oberäknelighet, 
(4) de är oroliga/misstänksamma, samt (5) de klarar ej av vardagen, 
inkluderat andra människor. Den här kunskapen kan hjälpa 
kriminalvården såväl som samhället i stort att identifiera och förstå 
ASP. 
 
Nyckelord: antisocial personality disorder, psychopathy, criminality, 
interviews, personality traits. 

 
 

Inledning 
 

Psykopater är samhällets vilddjur och de charmar, manipulerar och banar sig 
hänsynslöst väg genom livet. Efter sig lämnar de krossade hjärtan, gäckade 
förväntningar och tomma plånböcker. Samvetslöst och utan känslor för andra 
människor tar de vad de vill och gör som de tycker och bryter därigenom mot 
samhällets normer och våra sociala förväntningar utan att känna skam, skuld eller 
ånger (Hare, 1997, s. 13). 

 
Trots att antisocial personlighetsstörning (ASP) är den personlighetsstörning som är en av 
de vanligaste inom kriminalvården och som kostar samhället mest pengar och lidande, är 
kunskapen om dessa individer otillräcklig inom kriminalvården och i samhället i stort 
(Hare, 1997). Genom att identifiera och förstå dessa individer i större utsträckning skulle 
stora vinster för samhället uppnås. För att söka kunskap om den antisociala personlighetens 
väsen intervjuades i den här uppsatsen personal inom kriminalvården som har arbetat nära 
personer med ASP. Ambitionen var att identifiera vad som kännetecknar personer med 
ASP. 
   Inom kriminalvården finns det många intagna med personlighetsstörningar (Hare,  
1997). Många forskare har hävdat att antisocial personlighetsstörning ska appliceras till  
alla psykopater och vice versa (Dåderman 2002). Näslund (2004) skrev att på 1970- 
talet var ordet psykopat ett allt för laddat ord, och istället pratade man om  
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sociopater, antisociala  personligheter eller ”särskilt vårdkrävande”. Enligt Hare (1997)  
skiljer diagnoserna sig dock åt då kriterierna för ASP har ett återkommande kriminellt och 
antisocialt beteende, medan psykopater karaktäriseras av ett socialt avvikande beteende i 
kombination med flera andra karaktärsdrag. 
   I denna uppsats har jag valt att beskriva både ASP och psykopati då forskning har visat 
att kriterierna för dessa diagnoser liknar varandra. Jag har dock valt att rikta in mig på ASP 
i själva den empiriska undersökningen på kriminalvårdspersonal då denna 
personlighetsstörning är mest förekommande och den diagnos som formellt används av 
dessa två diagnoser inom kriminalvården. 
   Enligt Dåderman (2002) konstruerade Hare en Psykopatichecklista (PCL, senare PCL-R) 
för att särskilja dessa diagnoser åt. Näslund (2004) förklarade att Psykopatichecklistan 
omfattar 20 frågeområden där personer som uppnår 30 eller maximalt 40 poäng kan 
klassificeras som psykopater. Frågeområdena omfattar personlighetsdrag och beteenden 
som är vanliga hos psykopater. Enligt Dåderman är kriminella en heterogen grupp, där 
många har diagnosen antisocial personlighetsstörning. Dock menade hon att inte alla är 
psykopater, utan att kriminella ska delas in i olika undergrupper med rimliga homogena 
mönster av personlighetsdrag.  
 
 
Antisocial personlighetsstörning 

 
Enligt Barlow och Durand (2002, s. 389) beskrevs ASP i DSM-IV-TR personality 
disorders som ”A pervasive pattern of disregard for and violation of the rights of others.” I 
mini-D IV står det att det genomgående mönstret av bristande respekt för och kränkningar 
av andras rättigheter som kännetecknar ASP har varat sedan 15-årsåldern och att minst tre 
av sju mönster/uttryck ska uppfyllas för att diagnosticeras som antisocial. Dessa mönster 
är: Upprepade brottsliga handlingar, har ett bedrägligt beteende, är impulsiv eller 
oförmögen att planera, är irritabel och aggressiv, nonchalerar egen som andras säkerhet, är 
ständigt ansvarslös och visar brist på ångerkänslor (Herlofson & Landqvist, 1995). 
Andershed (2002) har i en undersökning försökt göra en avgränsning mellan psykopati och 
antisocialt beteende. Det visade sig att den känslosamma aspekten av den psykopatiska 
personlighetens konstellation involverar okänsliga, känslokalla drag, som teoretiskt sett 
anses som egenskaper som särställer psykopaten från andra kriminella, utpekad som en 
undergrupp av antisociala tonåringar med mer våldsamt frekvent antisocialt beteende än 
antisociala tonåringar utan dessa drag. Dessa skillnader var oberoende av andra 
antisocialrelaterade faktorer.  
   Fridell, Hesse, Jaeger och Kühlhorn (2008) har studerat personer inskrivna med 
diagnosen ASP på en avgiftnings- och rehabiliteringsavdelning på St. Lars sjukhus i Skåne. 
Detta var under en 30-årsperiod mellan åren 1973-2004. Deras resultat visade att personer 
diagnostiserade med ASP var mer benägna än andra respondenter utan ASP, att vara 
kriminellt aktiva under en genomsnittlig tid av två decennium. Fridell et al. har kommit 
fram till att personer med ASP är framförallt män. Av de 228 respondenter med ASP var 
97% registrerade i brottsregistret. Resultatet visade att 90% av respondenterna med ASP 
hade begått egendomsbrott, och 57% av respondenterna med ASP hade begått våldsbrott. 
Drogrelaterade brott begicks av 83% av personer med ASP. Under denna 30-årsperiod blev 
38.7% av respondenterna med ASP tagna för brott, och 24.7% hade begått flera brott under 
denna period. Studien av Fridell et al. indikerar att en person som är kriminellt aktiv inom 
flera områden och drogmissbrukare, ofta begår tyngre brott som tillgreppsbrott eller enbart 
drogrelaterade brott.  
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 Personlighetsstörningar inom kriminalvården 

 
Andelen intagna med personlighetsstörningar har ökat i anstalterna efter en lagändring som 
gjordes 1992 beträffande straffrättslig särbehandling av psykiskt störda lagöverträdare. De 
personlighetsstörningar som ingår i DSM-IV, Kluster B som borderline, antisocial, 
narcissistisk och histrionisk personlighetsstörning, är vanligast i anstalterna. Av de 
personlighetsstörningar som mest förknippas med kriminellt beteende så lider 10% av den 
allmänna befolkningen av någon form av personlighetsstörning. Forskning har visat att 
fängelsepopulationen, liksom patienter inom psykiatrin, uppskattas ha ett klientel på 60-
80% med personlighetsstörningar. Detta utgör ett stort ordnings- och säkerhetsproblem 
inom kriminalvården. 
   Under hösten 2001 beslutade Kriminalvårdsstyrelsen att göra en kartläggning av de 
intagna som genom sitt beteende förorsakat kriminalvården svårigheter att möta och 
hantera dem. Ett representativt urval på 222 manliga intagna på specialavdelningar på nio 
anstalter har kartlagts med avseende på personliga förhållanden, aktuell verkställighet och 
tidigare verkställigheter. Av 222 intagna hade 116 en dokumenterad psykisk störning, 
varav hälften av alla fall hade diagnosen ASP. Därav hade 20 av de intagna diagnosen 
psykopati. Fler än hälften av respondenterna hade ett dokumenterat alkohol och/eller 
narkotikamissbruk. Enligt Jonson (2002) så rapporterades våld/hot mot personal vid 234 
tillfällen under 2001. Totalt rapporterades 147 intagna vid 675 tillfällen för sådan 
misskötsamhet som kunde placeras in under kategorin våld/hot eller annan allvarlig 
störning av ordning och säkerhet. Hälften av respondenterna var dömda för våldsbrott.  
   På anstalterna Kumla, Tidaholm, Norrtälje, Malmö Kirseberg och Hall framgår det att 
personalen fått handledning av en extern handledare på två av de fem anstalterna. På de 
andra tre anstalterna hade personalen ingen handledning. Sammantaget har personalen vid 
en enkätundersökning gällande positiva och negativa resultat och erfarenheter av 
verksamheten, visat på att de bland annat ville utbilda personal i samtalsteknik, 
konflikthantering och självskydd. De ville också ha bättre samarbete med sjukvården 
avseende medicinering av psykopater och att det skulle vara tätare personaltäthet och 
mindre grupper av intagna (Jonson, 2002). 
 
 
Personlighetsdrag och karaktärsdrag 

 
En studie som gjorts på 3687 enäggstvillingar i 7-års ålder har visat att antisociala och 
känslokalla drag är genetiska och påverkas minimalt av närmiljön (Viding, Blair, Moffitt & 
Plomin, 2005). Enligt Hare (1997) så finns det bland Nordamerikas 300 miljoner invånare, 
minst 2 miljoner psykopater.  
 
   I Näslunds bok (2004) beskrevs att Millon och Davis i USA har delat in psykopaterna i 
10 undergrupper. Dessa undergrupper ska presenteras med en kort beskrivning av var och 
en.  
   Den principlöse psykopaten har en stark narcissistisk personlighet som är bedräglig och 
han utnyttjar andra för sin egen vinnings skull. Han ser dock till att hålla sig inom lagens 
gränser. Den falske psykopaten påminner om den förra, men den falske psykopaten söker    
omgivningens gillande och vill fortsätta att vara omtyckt av dem som han svikit. Främsta  
kännetecknet är svekfullhet, men också beräknande, impulsivitet, oansvarighet, listighet 
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och  hycklande. Den risktagande psykopaten har ett stort behov av spänning och stimulans, 
som får stora konsekvenser för anhöriga och människor i hans närhet. Den girige 
psykopaten drivs av en stark avundsjuka där han tycker sig varken ha fått kärlek, stöd eller 
materiella saker och därför drivs han av en önskan att ta tillbaka det han inte tycker sig ha 
fått. Den ryggradslöse psykopaten attackerar ofta människor som liknar han själv, det vill 
säga människor som utger sig för att ha bra självförtroende när de i själva verket är rädda. 
Den explosive psykopaten har plötsliga humörsvängningar med raseriutbrott, och skiljer 
sig mycket från de andra typerna av psykopater. Dessa raseriutbrott är ofta plötsliga 
reaktioner på frustration eller rädsla. Den arge psykopaten kan liknas vid en paranoid 
personlighetsstörd och är ständigt arg. Denna psykopat har inget dåligt samvete och känner 
ingen ånger. Den grymme psykopaten är kallblodigt skoningslös och har en önskan om att 
få hämnas verkliga eller inbillade kränkningar från barndomen. Han misstror andra och  
har sadistiska och paranoida drag och beskrivs bäst som brutal, stridslysten, våldsam, bitter 
och hämndgirig. Den elake psykopaten kännetecknas bäst av sitt misstroende, sin vrede 
och sin avundsjuka på andra människor. Den elake är i motsats till övriga psykopater 
medveten om att hans ansträngningar att förtrycka andra, för att hämnas de kränkningar 
han råkade ut för i barndomen, skapar mer ilska och fientlighet hos honom. Den elake 
psykopaten har många likhetstecken vid en paranoid person och är rädd för att tvingas 
underkasta sig en auktoritet. Den tyranniske psykopaten är sadistisk och stimuleras av 
motstånd eller svaghet hos den andra parten. Han använder våld för att inge fruktan och att 
tvinga motparten till underkastelse. Både den elake och den tyranniska psykopaten är bland 
de mest skrämmande av psykopaterna skrev Näslund (2004). 
       
   Studier har visat att psykopati i vuxenlivet har sina rötter i barndomen och att psykopati 
kan diagnostiseras i barndomen och tonåren (Dåderman, 2002). När barnet växer upp och 
börjar interagera med samhället och dess olika normer och regler, kan dessa 
personlighetsdrag och beteendemönster utgöra allvarliga individbaserade riskfaktorer för 
antisocialt beteende (Andershed, 2002). Saltaris (2002) föreslog att den temperamentsfulla 
läggningen likväl som förmågan att gestalta band av tillgivenhet med tidiga vårdnadstagare 
är väl manifesterat i psykopatiska drag. Även Näslund (2004) har skrivit att ju tidigare barn 
utsätts för dåliga uppväxtförhållanden såsom kärlekslöshet, fysisk och psykisk misshandel, 
sexuella övergrepp etcetera, är risken större att barnet utvecklar antisociala drag och börjar 
med kriminalitet.  
 
 

Avsaknad av empati 

 
Enligt Porter (1996) kan negativa uppväxtmiljöer över tid medverka till att bryta ner och 
ödelägga normala humana känslor och så småningom leda till psykopati. Soderstrom 
(2003) indikerade att psykopati betraktas som en empatipersonlighetsstörning omfattad av 
specifika funktionsrubbningar i mentalitet, känslor, sammanhang och kommunikation. 
Associerade med funktionsrubbningar i området för den sociala hjärnan hämmar det 
karaktärsdrag som mognad och psykosocial anpassningsproblematik. 
   Enligt R. D. Hare (personlig kommunikation , Hösten 1999) har psykopater låg 
självinsikt. Om man inte kan förstå sig själv kan man inte förstå andra. Detta bekräftades 
även av Holm (1991) då hon skrev att om man inte kan acceptera och läsa av känslor hos 
en själv, så kan man heller inte läsa av känslor hos andra. I en studie av Eklund, 
Andersson-Stråberg och Hansen (in press) visade det att det finns ett positivt samband 
mellan en självupplevd händelse och empati.  
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    Enligt Elliot och Gillett (1992) finns det två typer av psykopater, den ursprungliga och 
den ställföreträdande psykopaten. Den ursprungliga psykopaten beskrivs som intelligent, 
charmerande med sociala färdigheter, som visar sällan oro eller ångest. Den 
ställföreträdande är impulsiv och brister i moral likväl som den ursprungliga, men den 
ställföreträdande psykopaten är tillbakadragen och antisocial och lider av hög ångest. Elliot 
och Gillett fortsätter med att säga att den ställföreträdande psykopaten med låg utbildning 
och dålig social bakgrund inte har lärt sig att ha responsstrategier på grund av hans brist på 
kontinuitet och sociala regler. Elliot och Gillett likväl som Anderson, Bechara, Damasio, 
Tranel och Damasio (1999) menade att psykopatens bristande moral har kopplingar till 
skador på frontalloben. Blair, Jones, Clark och Smith (1995) har i en studie konstaterat att 
psykopater misslyckas med att göra moraliska/konventionella skillnader för överträdelser. 
De fortsatte med att säga att det är förståeligt att psykopater är mindre benägna att ta 
hänsyn till andras lidande då de rättfärdigar både omoraliska handlingar och överträdelser. 
   Habel, Kuhn, Salloum, Devos och Schneider (2002) jämförde 17 respondenter med 
psykopatisk personlighet och 17 respondenter utan antisociala drag om de hade framgång i 
att visa känslomässigt omdöme samt framkallande av känslor. Deras hypotes var att 
personer med psykopatiska drag skulle visa försvagat känslomässigt omdöme och 
reducerad känslomässig reaktionsförmåga på positiv eller negativ stimuli gällande 
sinnesstämningar jämfört med personer utan psykopatiska drag. Resultatet visade att 
normala associationsprocesser av yttre symbolisk stimuli och emotionella reaktioner är 
försvagade hos psykopatiska personligheter. 
 
 
Våldsbenägenhet 

 
 I en studie av Munoz, Frick, Kimonis och Aucoin (2008) framkom att det är en betydlig 
växelverkan mellan känslokalla drag och verbal förmåga när man ska förutsäga våldsbrott. 
Enligt Pham, Vanderstukken, Philippot och Vanderlinden (2003) har psykopater lätt att 
distraheras när någon försöker avleda deras uppmärksamhet. Konsekvensen av detta är att 
de kan ha svårt att slutföra uppgifter som kräver planering och fokusering. Då även 
karaktärsdragen impulsivitet, oansvarslöshet och sensationssökande beteende ingår är det 
enligt Andershed (2002) inte svårt att se hur dessa karaktärsdrag ökar risken för våldsamt 
antisocialt beteende i en stressig miljö, som vid till exempel bankrån. Att de också ljuger 
och manipulerar för att få vad de vill ha, gör att psykopater har karaktärsdrag som logiskt 
sett blir direkt relaterade till deras antisociala beteende.  
   Studier av Burt och Larson (2007) visade att nervavvikelser som tidigare har varit 
kopplade till antisocial personlighetsstörning är relaterade till aggressivitet i synnerhet. 
Odgers, Repucci och Moretti (2005) menade att det finns begränsad forskning om 
psykopati bland kvinnor. De har dock kommit fram till att det inte finns något samband 
mellan psykopati och aggression bland tonårsflickor. 
   I Andersheds studie (2002) visade resultat att antisociala tonåringar med utpräglade 
känslokalla och okänsliga drag var mer våldsamma än andra antisociala tonåringar. 
Dessutom visade de upp andra typer av antisocialt beteende mer frekvent, och de var mer 
mångsidiga i sina antisociala beteenden jämfört med andra tonåringar. Detta stämde bland 
både pojkar och flickor. Resultat visade också att tonåringar med psykopatiska drag med 
ett våldsamt antisocialt beteende, också hade beteendeproblem av andra slag. Detta 
inkluderade tidiga problem i uppförandet, likväl som att de var hyperaktiva, impulsiva och 
hade svårt att koncentrera sig.  
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   Heilbrun (1982) har i en studie kommit fram till att psykopater med låg IQ är mer 
benägna att använda våld, än psykopater med högre IQ. Både kognitiv kontroll av impulser 
och empati var mindre utvecklat hos kriminella psykopater med låg IQ. Hare (1999) 
menade att efter psykopater släpps ut ur fängelset som förstagångsförbrytare, är de tre 
gånger mer benägna än andra lagöverträdare att återfalla i brott. Resultat har också visat att 
psykopater är fyra gånger mer benägna än andra lagöverträdare att återfalla i våldsbrott.  
   Hare (1999) beskrev att på en mellanmänsklig nivå är psykopater grandiosa, arroganta, 
känslokalla/hjärtlösa, dominanta, ytliga och manipulativa. De har också svårt att få ett 
starkt emotionellt band till andra människor, de brister i ånger eller skuldkänslor samt har 
ett kort temperament. Hare fortsatte med att säga att på grund av att psykopater brister i 
empati, skuldkänslor eller ånger samt är egocentriska, impulsiva och så vidare indikerar det 
att psykopater är mer benägna än andra att tänja på, och bryta mot regler och andra sociala 
normer. På grund av deras okontaktbarhet och känslokalla syn på andra människor som 
objekt, är det enklare för psykopater att se sårbarheten hos andra och att använda våld som 
ett vapen för att uppnå det de vill ha.  
 
 
Syfte och frågeställningar 

 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka hur personal inom 
kriminalvården upplever personer med antisocial personlighetsstörning. Mer precist 
undersöks tre frågeställningar för att försöka beskriva ASP:  
a) Vad upplever kriminalvårdspersonal är karaktäristiskt för en person med ASP? 
b) Hur upplever kriminalvårdspersonal att en person med ASP är? 
 c) När anser kriminalvårdspersonal att de träffat på en person med ASP? 
 
I uppsatsen kartlades också som ett underordnat syfte hur mycket träning/utbildning 
personalen hade fått i att känna igen personer med personlighetsstörningar. 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 

 
Tolv intervjuer gjordes med personal från tre slutna anstalter i Mellansverige, varav en 
rättspsykiatrisk anstalt. Respondenterna var ordinarie personal, varav fem är kvinnor och 
sju män i åldrarna 31-62 år. Medianen var 43.1 år och i genomsnitt hade deltagarna arbetat 
i 11 år inom kriminalvården. Minst antal arbetade år på anstalt var 3 år. Respondenterna 
valdes ut av deras enhetschefer, efter önskemål från författaren att respondenterna skulle 
ha erfarenhet av att ha arbetat på anstalt under en längre tid. Deras yrkesbakgrund 
varierade, under pågående intervjutillfälle var respondenterna verksamma som 
mentalskötare, kriminalvårdare, kriminalvårdsinspektör, sjuksköterska samt 
programledare. 
 
 
 
 



 7 

Material 
 
En intervjuguide upprättades med 20 frågor. Bakgrundsfrågorna som ställdes behandlade 
kön, ålder och antal yrkesverksamma år inom kriminalvården. Andra frågeområden belyste 
medvetenheten om diagnoser på respondenternas arbetsplatser, samt empati hos personer 
med ASP. Ett exempel på en fråga var: Tror du att personer med antisocial 
personlighetsstörning kan förstå hur andra människor känner? Bandspelare användes i elva 
av de tolv intervjuerna. Den tolfte intervjun skrevs för hand då respondenten inte godkände 
att en bandspelare användes.  
 
 
Procedur 
 
En allra första kontakt togs med olika psykiatriavdelningar då dessa yrkesgrupper 
förväntades ha erfarenhet av psykopater. Författaren fick beskedet att ordet psykopat inte 
var den rätta benämningen, utan att det var antisocial personlighetsstörning som användes. 
Dessutom blev författaren hänvisad till kriminalvården då psykiatrin inte var rätt forum för 
personer med antisocial personlighetsstörning.  
   Därefter togs kontakt med två slutna anstalter och en rättspsykiatrisk via telefon, där 
författaren blev kopplad till olika enhetschefer för anstalterna. Efter ett muntligt 
godkännande att intervjuer skulle kunna genomföras, skickades ett missivbrev ut till 
enhetscheferna. Intervjuerna gjordes på de olika anstalterna i rum som valdes av 
enhetscheferna. Respondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 
kunde avbryta intervjun när som helst. Respondenterna garanterades också konfidentialitet, 
där de informerades att det endast var författaren och handledaren som har tillgång till 
materialet. Därefter fick de läsa igenom intervjuguiden innan intervjun påbörjades. 
Intervjuerna varade ungefär en halvtimme. Elva av de tolv respondenterna godkände att en 
bandspelare användes. Den tolfte intervjun skrevs för hand. Löfte gavs om återkoppling av 
resultatet efter studiens avslutande.  
 
 
Databearbetning 

 
Ett första steg var att intervjusvaren transkriberades i Word. De tre frågor som handlade 
om hur man upplever en person med ASP (Vad upplever kriminalvårdspersonal är 
karaktäristiskt för en person med antisocial personlighetsstörning? Hur upplever 
kriminalvårdspersonal att en person med antisocial personlighetsstörning är? När anser 
kriminalvårdspersonal att de träffat på en person med antisocial personlighetsstörning?) 
slogs ihop och analyserades. Svaren på dessa tre frågor gicks igenom och en detaljerad 
lista på kännetecken på ASP upprättades med 32 kännetecken. Därefter gicks den listan 
igenom för var och en av de tolv respondenterna. Det bockades av för varje intervju om ett 
kännetecken fanns med i just den intervjun. Detta resulterade i en procentsiffra för hur 
många deltagare som nämnt varje kännetecken. För att få en mer kärnfull beskrivning av 
hur ASP upplevs grupperades sedan de 32 kännetecknen till nio mer allmänna 
kännetecken. Procentsiffror togs fram för dessa nio allmänna kännetecken på samma sätt 
som för de 32 kännetecknen. För att få en ännu mer kärnfull beskrivning grupperades de 
nio kännetecknen slutligen till fem ännu mer allmänna kännetecken. 
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Resultat 
 
I resultatdelen beskrivs hur de 12 intervjupersonerna upplevde personer med ASP och om  
de tyckte att de fått någon utbildning generellt sätt i att känna igen personer med     
personlighetsstörningar.  
 
 
Hur upplever personal inom kriminalvården personer med antisocial   

  personlighetsstörning? 

 
Kännetecken på hur personalen karaktäriserar en person med ASP presenteras i 
resultatdelen på tre nivåer: (a) Först ges en detaljerad lista över 32 kännetecken på ASP 
(Tabell 1), (b) därefter ges en mer sammanfattad lista med nio kännetecken (Tabell 2) och 
(c) slutligen ges en maximalt sammanfattande lista i fem kännetecken som är specifikt för 
ASP (Tabell 3).  
 
Den första analysen som gjordes av frågorna 8, 9 och 11 i intervjuguiden som handlade om 
hur ASP upplevs analyserades till 32 kännetecken (Tabell 1). 
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Tabell 1  
Frekvensfördelning över trettiotvå kännetecken på antisocial personlighetsstörning enligt 

personal inom kriminalvården 
     Kännetecken Antal personer som 

nämnde kännetecknet 
Andel av 
intervjupersonerna som 
nämnde kännetecknet 

1. Brist på känslomässigt register 4 33% 
2. Trevliga  4 33% 
3. Inställsamma 3 25% 
4. Vid negativt visas en mörk,  
           aggressiv sida  

8 66% 

5. Främst män 1 8% 
6. Ser inte konsekvenserna 1 8% 
7. Manipulerande/luras 4 33% 
8. Ofta en missbruksproblematik 1 8% 
9. De vill att det ska göras saker åt  
           dem, inte med dem  

1 8% 

10. Problematisk barndom  1 8% 
11. Behandlar andra dåligt 2 17% 
12. Distanslösa  1 8% 
13. Empatibrist 3 25% 
14. Narcissism/tar plats  7 58% 
15. Egocentrisk, grandiosa  
            självbilder, självupptagenhet 

6 50% 

16. Asociala 4 33% 
17. Svårt att komma nära, möter ofta  
           en fasad, ett skal  

2 17% 

18. Verbala  3 25% 
19. Oroliga 4 33% 
20. Återfallsförbrytare 2 17% 
21. Misstänksamma  3 25% 
22. De är oftast inte våldsamma,   
            utagerande  

1 8% 

23. Man vet först efter man har haft  
            längre samtal med dem 

9 75% 

24. Charmerande människor  2 17% 
25. Känner ingen skuld, skam, ånger  1 8% 
26. Känner sig orättvist behandlade 2 17% 
27. Man ser på blicken  2 17% 
28. Man märker det på beteendet, (tex  
            nyckfullhet) 

8 66% 

29. Klarar ej av vardagliga rutiner 5 41% 
30. Oplanerade, ostrukturerade 2 17% 
31. Svårt sköta hygien och sina rum 2 17% 
32. Lever i ett inrutat mönster  1 8% 

 
De 32 kännetecknen sammanställdes därefter till nio kännetecken för antisocial 
personlighetsstörning.”. Detta skedde genom att slå samman kännetecken i Tabell 1 till 
mer omfattande kännetecken i Tabell 2. Det kunde till exempel innebära att slå samman 
kännetecknen ”oroliga” och ”misstänksamma” till oroliga/misstänksamma. Vissa 
kännetecken som var tillräckligt omfattande är detsamma i Tabell 1 och Tabell 2. Vissa 
kännetecken som bara hade nämnts av en person och inte fler placerades i kategorin 
”övrigt”. I Tabell 2 har vart och ett av kännetecknen nämnts av minst två personer och är 
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alltså innehållsmässigt likadan som Tabell 1 fast på en abstraktare (mer sammanfattad) 
nivå. 
 
Tabell 2  
Nio kännetecken på antisocial personlighetsstörning enligt personal inom kriminalvården 
Kännetecken Ingående kännetecken från 

Tabell 1 
Hur stor andel av personalen 
som nämnde kännetecknet 

1. Fokus på sig själv    
    snarare än andra 

1, 13, 14, 15, 25 67% 

2. Trevliga/  
    manipulerande 

2, 3, 7, 17, 18, 24 67% 

3. Negativa besked  
    avslöjar oberäknelighet 

4, 23, 26, 28 100% 

4. Kriminella/  
    Återfallsförbrytare 

20 16% 

5. Oroliga/    
    Misstänksamma 

19, 21 50% 

6. Man ser på blicken 27 17% 
7. Klarar ej av vardagliga  
    rutiner 

29, 30, 31, 32 42% 

8. Asociala 16 33% 
9. Övrigt    5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22,  25% 

 
 
I Tabell 3 har de nio kännetecknen för antisocial personlighetsstörning sammanfattats i fem 
ännu mer abstrakta kännetecken. Respondenterna upplevde att personer med antisocial 
personlighetsstörning (1) har fokus på det egna nuet, (2) är trevliga/ manipulerande, (3) 
avslöjar sin oberäknelighet vid negativa besked, (4) är oroliga/ misstänksamma samt (5) ej 
klarar av vardagen, inkluderat andra människor. Det kännetecken som nämnts av alla 12 
respondenterna var att negativa besked avslöjar oberäknelighet (se Tabell). 
 
   Tabell 3 
Fem kännetecken på antisocial personlighetsstörning enligt kriminalvårdens personal 
Kännetecken Ingående kännetecken från 

Tabell 1 
Hur stor andel av personalen 
som nämnde kännetecknet  

1. Fokus på det egna nuet 1, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 25,  75% 
2. Trevliga/  
     manipulerande 

2, 3, 7, 17, 18, 24 67% 

3. Negativa besked    
    avslöjar oberäknelighet 

4, 23, 26, 28, 27 100% 

4. Oroliga/  
    misstänksamma 

19, 21 50% 

5. Klarar ej av vardagen,  
    inkl andra människor 

16, 20, 29, 30, 31. 32 50% 

 
Nedan beskrivs de fem kännetecknen på ASP och exemplifieras med citat. 
 
 Fokus på det egna nuet. Under denna rubrik ingick bland annat egocentricitet och brist på 
känslomässigt register. En av intervjupersonerna sa att ”De är.. konsekvensapatiker. De 
kopplar inte handling och konsekvens, de tror inte att deras handlingar får någon 
konsekvens. Eller de anser att det inte ska få någon konsekvens.” En annan intervjuperson 
sa att ”Det brister lite i logiken också på grund av att de här är så…egocentrerade. Det är 
oftast ett bra tecken till att börja med…att de har ett väldigt självhävdelsebehov och att de 
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är egocentrerade som jag sa tidigare och sen att det saknas någonting. Den här 
empatiförmågan som de flesta har…Det saknas där, och ju mer man träffar dem och ju 
oftare man träffar dem så känns det som man träffar personer som bara har ett ytligt 
skal…Det är väl mer avsaknaden av saker som gör att man känner igen dem.” 
 
 Trevliga/manipulerande. Intervjuerna visar att psykopater är trevliga tills det går emot. En 
intervjuperson sa att ”Det är superspännande att iaktta de här personerna. Hur de…beter 
sig och hur de jobbar som jag skulle vilja säga för det verkar nästan som att det är ett 
heltidsjobb, för det handlar om att…Att vinna eller kanske överleva inte vet jag…och se 
hur mycket, vad det händer i till exempel en personalgrupp när man har med en sån här 
person att göra…och hur det sätter igång och berör. Ett exempel så hade vi i en 
personalgrupp så visste vi att vi skulle få en… Alltså han gick väl under benämningen 
psykopat. Han kom från en annan avdelning och vi visste precis hur det var…att han lite 
grann naturligtvis, hade övertaget men att han höll det ju jämt på en balans och han skulle 
komma till oss och då sa vi ”Det här ska vi inte alls bry oss om”, det var nej. Det lyckades 
vi med, men alla våra avlämningar som var ungefär då på en trekvart talade vi då bara om 
en person. Vi klarade att hålla honom så som vi hade bestämt men allting gick åt till att tala 
om den här personen, så det berör, det är ingen som går obemärkt förbi.” En annan 
intervjuperson sa att ”Manipulerande är ju dem också och det kan man speciellt se när det 
kommer ny personal och så där…då försöker de på alla sätt…och manipulera och 
luras…det är ju ett typdrag för dem här faktiskt.” 
 
Oroliga/misstänksamma. Under denna rubrik har intervjupersonerna nämnt aggressivitet, 
samt att personer med ASP inte kan ta konflikter. En intervjuperson sa ”De kan ju inte ta 
konflikter, de kan inte ta någonting. Du kan inte skämta med dem för herregud, ibland när 
man säger någonting man ska skämta med dem…då ser man ju på dem att de fattar ju 
inte…för då blir de ju förbannade…de tror ju att det är något som man vänder mot dem 
då.” En annan intervjuperson sa ”De har ju svårt att umgås normalt med vanliga människor 
som så att de kan ju inte sitta stilla, de har ju den här oron i kroppen och allt vad det 
innebär.” En annan intervjuperson sa ”De har inga trösklar till exempel när det gäller 
aggressivitet. Det behövs ingenting förrän de tänder till. Det är ju därför de kanske slår 
ihjäl folk för den där gränssättningen..”  
  
 Negativa besked avslöjar oberäknelighet. Fler än hälften av intervjupersonerna sa att man 
vet först efter man har haft längre samtal med dem att de har en antisocial 
personlighetsstörning. En intervjuperson sa ”Man vet först efter man har samtalat 
längre…haft längre samtal med dem. Det behöver inte vara strukturerade samtal utan att 
man diskuterat vilket samtalsämne som helst men man upptäcker att det finns brister… 
som jag sa förut; känslomässiga brister. En intervjuperson sa till exempel att ”Och de kan 
vara väldigt inställsamma så länge allt går bra, men så fort det bär emot så brukar det bli 
någon sorts urladdning.” En annan intervjuperson sa ”När allt flyter på och är okej, men så 
fort det är någonting så kommer de där svarta ögonen fram och de börjar gapa och skrika 
och kalla en för allt möjligt.” En intervjuperson sa ”Det går väl bra så länge de får sköta sig 
själva så att säga…men händer det någonting, vi ska göra någon rättelse…så kan de bli 
väldigt  frustrerande och aggressiva. Dem tål inte en tillrättavisning på så sätt och agerar 
utåt och blir rätt så farliga när de sätter den sidan till.”   
 
 Klarar ej av vardagen. Under denna rubrik nämndes bland annat kännetecknet asociala 
och oplanerade, ostrukturerade. En intervjuperson sa ”De kan inte klara av den här 
vanliga…vardagliga händelserna vi har som människor va…att man går upp och går till 
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jobbet som en vanlig människa…De har ju inte samma synsätt utan de tycker att de kan 
komma när de vill till arbetet…De har inte den här sociala träningen som vi andra.” En 
annan intervjuperson sa ”De kan inte umgås.. i en större grupp eller i någon aktivitet.. Det 
blir kaos för dem liksom.., eller så drar de sig undan.” 
 
 
Hur mycket utbildning har personalen fått i att känna igen 

personlighetsstörningar? 

 
Elva av de tolv respondenterna upplever att den träning de har fått i att känna igen personer 
med personlighetsstörning är arbetslivserfarenhet, bortsett från att fem av respondenterna 
uppger att de gått en tvådagarskurs i psykologi och psykiatri vid grundutbildningen. Fyra 
av respondenterna upplevde att de inte fått någon träning i att känna igen personer med 
personlighetsstörningar. En intervjuperson sa ”Under åren har man varit på några 
psykiatriutbildningar. Jag har även gått en sån här SARA utbildning Det är om risk för 
återfall i partnervåld. Och sen lär man sig själv liksom och….att känna igen tendenser på 
dem… Och många gånger är det ju med såna här P7or och såna större utredningar för en 
rättspsykiatrisk undersökning är ju oftast med i deras journaler där man kan läsa. Ofta när 
det är grövre brott då att dem får går igenom en sån rättspsykiatrisk undersökning. En P7:a 
kan ju vara en sida.” En annan intervjuperson sa ”Det kan inträffa även i kriminalvården 
att.. om jag som anställd är för oerfaren blåögd inför människor man träffar o.. handskas 
med där man också kan lindas in i något som jag har svårt att ta mig ur sen.” 

 
 

Diskussion 
 

 Huvudresultatet var alltså att kriminalvårdspersonalen upplevde att personer med ASP har 
fem centrala drag: (1) de är fokuserade på det egna nuet, (2) de är trevliga/manipulerande, 
(3) negativa besked avslöjar oberäknelighet, (4) de är oroliga/misstänksamma, samt (5) de 
klarar ej av vardagen, inkluderat andra människor. Dessa fem drag var de drag som 
nämndes av flest respondenter. 

 

 

Kriminalvårdspersonalens upplevelser av personer med antisocial   

personlighetsstörning 
 
    Fokuserade på det egna nuet. Resultatet i denna uppsats visar att kriminalvårdspersonal 
upplever att personer med ASP är fokuserade på det egna nuet. Under denna rubrik nämner 
intervjupersonerna att personer med ASP har karaktärsdragen och personlighetsdragen 
empatibrist, narcissism, egocentriska, grandiosa självbilder, självupptagenhet, känner ingen 
skuld, skam, ånger samt behandlar andra dåligt. Detta bekräftas genom Hare (1999) där 
han beskriver psykopater som grandiosa, känslokalla/hjärtlösa, och brister i ånger eller 
skuldkänslor.  
    Trevliga/manipulerande. Intervjupersonerna beskriver personer med ASP som  
trevliga/manipulerande. Samtidigt framkommer det i intervjuerna att om det är något som 
bär emot reagerar personerna med ASP annorlunda genom att bli aggressiva. Andershed 
(2002), likväl som Hare (1997) beskriver psykopater som att de ljuger och manipulerar för 
att få vad de vill ha. Detta personlighetsdrag kan vara förödande för människor i allmänhet, 
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men också för kriminalvårdspersonalen då de kan manipuleras om de inte har tillräcklig 
erfarenhet av personer med ASP. Detta bekräftas även av en av intervjupersonerna i ett av 
citaten. 
    Oroliga/misstänksamma. Resultatet visar också att personer med ASP också beskrivs 
som oroliga/misstänksamma, vilket gör att dessa intagna kan bli våldsamma eller att andra 
hotfulla situationer uppstår då de misstror andra människor. I Näslunds bok (2004), skriver 
hon att den grymme psykopaten misstror andra och har sadistiska och paranoida drag och 
beskrivs bäst som brutal, stridslysten, våldsam, bitter och hämndgirig. Att personer med 
ASP är våldsamma bekräftas även genom forskning av bland annat Hare (1999) och 
Andershed (2002). Andershed (2002) menar att vissa personlighetsdrag hos personer med 
ASP ökar risken för våldsamt antisocialt beteende i en stressig miljö. Att vara intagen 
bland många andra kriminella, kan räknas som en stressig miljö. Forskning av Jonsson 
(2002) visar att intagna, där mer än hälften av respondenterna hade diagnostiserats med en 
personlighetsstörning, hade 147 intagna vid 675 tillfällen rapporterats för våld/hot mot 
personal.  
  Negativa besked avslöjar oberäknelighet. Under denna rubrik har respondenterna uppgett 
att man märker att det är en person med ASP först efter att man haft ett längre samtal med 
dem. Samtidigt uppger respondenterna att vid negativa besked så visas en mörk, aggressiv 
sida. Även under denna rubrik kan det bekräftas att deras manipulativa sida visas genom 
att man inte märker efter ett längre samtal med dem att de har en personlighetsstörning. 
Det bekräftas även av Pham et al. (2003) att det är en betydlig växelverkan mellan 
känslokalla drag och verbal förmåga när man ska förutsäga våldsbrott. Detta kan ha ett 
samband med incidenter med hot/våld som rapporterats enligt Jonson (2002).  
   Då intagna får ett negativt besked, det kan exempelvis vara avslag på en permission, kan 
speciellt personer med ASP antas få ett utbrott så att en hotfull situation uppstår. Å andra 
sidan menar Hare (1999) såsom Holm (1991) att psykopater har låg självinsikt och kan 
man inte förstå sig själv kan man inte förstå andra. Eklund et al. (in press) har visat i sin 
studie att det finns ett positivt samband mellan empati och liknande självupplevda 
händelser. Om psykopaten brister i både självinsikt och empati kanske man kan förstå att 
han inte kan sätta sig in i hur han skadar andra genom sitt beteende. 
   Klarar inte av vardagen, inkluderat andra människor. Under denna rubrik har 
respondenterna svarat bland annat att personer med ASP är asociala, återfallsförbrytare och 
oplanerade. I Mini-D IV (Herlofson & Landqvist, 1995) ingår återfallsförbrytare och 
oplanerade som två av kriterierna för att diagnostiseras som ASP. Även Hare (1997) 
beskriver personer med ASP som personer med ett återkommande kriminellt och 
antisocialt beteende. Pham et al. (2003) menar att personer med ASP har svårt att slutföra 
uppgifter som kräver planering. Min slutsats är att i det stora hela har 
kriminalvårdspersonal en god inblick i vad som kännetecknar en person med ASP, vilket 
respondenterna uppger att de har fått erfarenhet av genom arbetslivserfarenhet. 
Respondenterna nämner de flesta kriterierna för ASP enligt Mini-D IV (Herlofson & 
Landqvist, 1995).  
 

 

Hur mycket utbildning har personalen fått i att känna igen 

personlighetsstörningar? 
 
En ambition med uppsatsen, om än underordnad, var att kartlägga hur mycket 
träning/utbildning personalen hade fått i att känna igen personer med 
personlighetsstörningar. Elva av de tolv respondenterna uppgav att den erfarenhet de hade 
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av personer med ASP hade de fått genom arbetslivserfarenhet, bortsett från att fem av 
respondenterna uppgav att de gått en tvådagarskurs i psykologi och psykiatri vid 
grundutbildningen. Det visade sig att fyra av de tolv respondenterna angav att de inte hade 
fått någon träning i att känna igen personer med personlighetsstörningar. Att fyra av 
respondenterna inte fått någon träning i att känna igen personer med 
personlighetsstörningar kan anses som anmärkningsvärt, då forskning visar att fler än 
hälften av de intagna inom kriminalvården har en personlighetsstörning. Då forskning visar 
(Hare, 1999; Andershed, 2002) att personer med ASP är våldsamma samt manipulerande, 
kan fortlöpande utbildning med fler än tvådagars utbildning inom psykologi och psykiatri 
bland annat förhindra att det uppstår incidenter på anstalterna.  
 
 
Reliabilitet och validitet 

 
I denna uppsats har jag riktat in mig på både kriminalvårdspersonal och personal inom 
rättspsykiatrin som studieobjekt för att få en bredare kompetens. Ett annat resultat skulle 
kunna ha uppvisats om intervjuerna hade gjorts på enbart kriminalvårdspersonal. Resultatet 
hade också kunnat vara annorlunda om intervjuer hade gjorts på nyanställd personal, då 
respondenterna i denna uppsats hade jobbat på anstalt i minst tre år. Ett önskemål från mig 
när jag talade med enhetscheferna var att jag ville ha respondenter som hade arbetat på 
anstalt under en längre tid. Detta hade jag kunnat specificera bättre, som exempelvis att 
respondenterna måste ha arbetat i minst sex månader. Nu föll det sig att det var ordinarie 
personal jag intervjuade i alla 12 intervjuerna, men det var inte ett krav från början. För att 
få en större generaliserbarhet hade antalet respondenter kunnat vara större. Det är dock 
tillförlitlighet angående de flesta av de fem karaktärsdragen på så sätt att en majoritet av 
respondenterna nämnde detta. Då resultatet visade att alla 12 intervjupersonerna nämnde 
kännetecknet negativa besked avslöjar oberäknelighet tycks man kunna lita speciellt på 
detta. Det kan dock diskuteras om de abstraktare rubrikerna av Tabellerna 2 och 3 i 
resultatdelen hade kunnat tolkas annorlunda.  
 
 
Förslag på framtida forskning 

 
I kommande forskning skulle det kunna vara intressant att jämföra nyanställd personal 
inom kriminalvården, med ordinarie personal med minst tre års arbetslivserfarenhet om det 
skiljer sig i igenkännandet av personer med ASP. Vidare skulle man kunna se om det också 
skiljer sig i antalet incidenter som personalen har varit med om. Man skulle kunna jämföra 
både kön och ålder, med antal år arbetade på anstalt.  
   Om ordinarie personal inom kriminalvården med minst tre års arbetslivserfarenhet 
upplever att de endast fått en tvådagarsutbildning i psykologi och psykiatri, då kan man 
fråga sig hur mycket utbildning nyanställd personal får i att känna igen personer med ASP.  
   Psykopaten är bra på att manipulera folk, den här uppsatsen kastar ljus över hur vi känner 
igen honom. Om du möter en person som är fokuserad på det egna nuet snarare än på andra 
människor eller framtiden, är trevlig tills det går emot, är misstänksam och har svårt att 
klara av relationer så kan det kanske vara bra att vara på sin vakt. 
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