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Sammanfattning 
 

Forskning gjord på vuxna med psykopatisk personlighetsstörning, 
samt ungdomar med psykopatiliknande egenskaper har visat på 
samband med kriminalitet. Detta förde fram frågan huruvida det var 
möjligt att identifiera psykopatiliknande egenskaper redan hos barn? 
Skulle detta i så fall vara en särskilt problematisk grupp? Skulle denna 
grupp av barn med psykopatliknande egenskaper skilja sig från andra 
grupper av barn i utagerandeproblematik? Studien gjordes i form av 
två olika frågeformulär, som tilldelades förskollärare och barnets 
föräldrar på förskolor i Örebro, Kumla samt Linköping. 
Försökspersonerna bestod av 309 barn i åldrarna 3-5 år. Resultatet 
visade att det fanns en grupp av barn med psykopatiliknande 
egenskaper. Barnen i denna grupp samt i en grupp av barn med hög 
impulsivitet hade särskilt hög grad av utagerandeproblematik.  

 
Nyckelord. Psykopatisk personlighetsstörning, förskolebarn, 
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Abstract 
 

Adults and youths with psychopathic personality disorder have been 
associated with criminal activities. This raised the question whether it 
was possible to identify psychopathic traits in young children? If so, 
would it be a problematic group of children? Would the group of 
children with psychopathic traits be different from other groups of 
children in externalizing behaviours? This research was done through 
two different questionnaires, one was given to teachers at pre-school 
and the other one was given to the child’s parents. The study included 
309 children, in the age of 3-5 years. The research was done in three 
medium sized cities in Sweden. The result showed that there was a 
group of children with psychopathic traits. The group of children with 
psychopathic traits, together with a group of children with high 
impulsivity both showed behaviours that correspond with externalizing 
behaviours.  
 
Keywords: Psychopathic personality disorder, children, pre-school, 
questionnaire, externalizing behaviour 
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En jämförelse mellan barn med psykopatiliknande egenskaper och andra barn i 
utagerandeproblematik 

 

Alla människor har väl någon gång använt sig av en vit lögn för att undvika en problematisk 

situation, kanske agerat egocentriskt vid något tillfälle eller känt sig känslomässigt avtrubbad 

för en stund. När beteenden och känslor som dessa är mer konstanta och återfinns i 

kombination med varandra och andra specifika problematiska karaktärsdrag, då kan det 

handla om psykopatisk personlighetsstörning.  

Psykopatisk personlighetsstörning utgör en del av ett helhetsbegrepp, nämligen 

antisocial personlighetstörning. Psykopatisk personlighetsstörning beskrivs som en 

konstellation där tre områden blir berörda, (1) interpersonella, (2) affektiva och (3) det 

beteendemässiga (American Psychiatric Association, 2000; Andershed & Forsman, 2004; 

Hare, 2003). Personer med psykopatisk personlighetsstörning tenderar att vara lögnaktiga, 

sakna empati och ha ett manipulativt sätt. De blir lätt rastlösa, tenderar att vara mycket 

impulsiva och blir snabbt uttråkade. Om de finner egen vinning i det, så kan de också vara 

inställsamma, vänliga och charmiga, men svänger snabbt tillbaka till sitt känslokalla agerande 

(Frick, O´Brien, Wootton & McBurnett 1994; Porter och Woodworth 2006). 

Studier visar att vuxna personer med psykopatisk personlighetstörning tenderar att 

utföra kriminella handlingar i ung ålder. Vidare visar studier att psykopatisk 

personlighetstörning förutsäger ett mönster av aggressivitet, proaktivt våld (våld för att uppnå 

mål), sadistiska inslag, samt våld mot samma person flera gånger och våld som resulterar i 

allvarligare skador (Forth & Book, 2007; Frick, 2007; Porter & Woodsworth, 2006). Vuxna 

personer med psykopatisk personlighetstörning döms för brott dubbelt så ofta som personer 

utan psykopatisk personlighetstörning. En jämförelse mellan personer med psykopatisk 

personlighetsstörning och personer utan psykopatisk personlighetsstörning som har blivit 

dömda för brott, visar att det är fem gånger så stor risk för personer med psykopatisk 
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personlighetsstörning att återfalla i kriminalitet under en femårsperiod efter frisläppning från 

fängelset. Denna höga andel av brottslighet är något som följer personer med psykopatisk 

personlighetsstörning genom hela deras kriminella karriär (Porter & Woodsworth, 2006).   

De flesta studier inom området för psykopatisk personlighetsstörning har fokuserat på 

vuxna, men under det senaste årtiondet har man även börjat intressera sig för 

psykopatiliknande egenskaper hos ungdomar och äldre barn (Glenn, Raine,Venables & 

Mednick, 2007). Vid mätning av psykopatisk personlighetsstörning hos vuxna och ungdomar 

används ett instrument som heter Psychopathy Checklist-Revised respektive Psychopathy 

Checklist-Youth Version (PCL-R) respektive (PCL-YV) som har utvecklats för användning 

inom forskning, klinisk- och rättsmedicinska områden (Hare, 2003). Man använder sig av 

semistrukturerade intervjuer, samt information från arkiv och närstående. För att man ska 

uppnå kriterierna för psykopatisk personlighetsstörning krävs att man har uppnått 30 poäng 

(Hare & Neumann 2006; Randall 2006). För yngre barn har ett nytt instrument just utvecklats 

som heter The Child Problematic Traits Inventory (CPTI), som avser att mäta 

psykopatiliknande egenskaper hos mycket små barn, från åldern tre år och uppåt (Andershed 

& Forsman, 2004).  

En longitudinell studie visar att psykopatiliknande egenskaper i ungdomsåren (13 års 

ålder) förutsäger psykopatisk personlighetstörning i vuxen ålder (24 års ålder). Med få 

undantag menar forskning på senare tid att psykopatiliknande egenskaper hos ungdomar  

liknar psykopatisk personlighetsstörning hos vuxna på så sätt att de innefattar liknande 

konstellationer. Ungdomar med psykopatiliknande egenskaper tenderar att uppvisa 

känslomässiga störningar, precis som vuxna, vilket kan resultera i sociala problem. Vidare 

uppvisar ungdomar med psykopatiliknande egenskaper svårigheter i skolan, ofta i form av 

skolk och avstängning. Ungdomar med psykopatiliknande egenskaper uppvisar också hög 

grad av aggression och de är också involverade i slagsmål mycket oftare än ungdomar utan 
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psykoatiliknande egenskaper. Det framhålls alltså att vuxna med psykopatisk 

personlighetsstörning och ungdomar med psykopatiliknande egenskaper är relaterade till 

varandra gällande grundläggande dimensioner av personlighet (Forth & Book 2007; Frick, 

2007; Lynam, Caspi, Moffitt, Loeber & Stouthamer-Moeber, 2007). När det gäller aggressiva 

handlingar så är ungdomar med psykopatiliknande egenskaper både reaktivt aggressiva (svar 

på provokation) och proaktivt aggressiva (för att uppnå ett mål) medan ungdomar utan 

psykopatiliknande egenskaper främst tycks vara reaktivt aggressiva (Forth & Book, 2007).  

Likheterna mellan vuxna med psykopatisk personlighetsstörning och ungdomar med 

psykopatliknande egenskaper alstrar frågan huruvida psykopatiliknande egenskaper är 

närvarande och mätbara redan hos små barn?  

Något som talar för att psykopatiliknande egenskaper är mätbara redan hos små barn 

är att forskning visar att allvarligt normbrytande beteende kan börja manifesteras redan under 

de två första levnadsåren (Andershed & Andershed, 2005). Psykopatiliknande egenskaper hos 

små barn kan till exempel uttrycka sig i att barnet är mycket impulsiv och orädd, inte visar 

några känslomässiga reaktioner gentemot sin omgivning eller ljuger och slåss mer än andra 

barn i samma ålder (Andershed & Forsman, 2007). En annan fråga som uppkommer när det 

gäller psykopatiliknande egenskaper hos barn är huruvida egenskaper som dessa är stabila 

över tid? Ett antal studier på barn har gjorts gällande psykopatiliknande egenskaper och 

åtminstone en av dessa undersöker just stabilitet över tid (Andershed, under tryck). 

Majoriteten av dessa studier visar på en moderat till hög korrelationsstabilitet under  

barndomen och i ungdomen och sedan även från ungdom till vuxen. Flertalet studier har 

gjorts bara på pojkar, men de studier som även har medtagit flickor visar på liknande resultat.  

Vanligtvis visas moderat till hög stabilitet under flera år, gällande till exempel känslomässiga 

karaktärsdrag, impulsivitet, uppförandestörning samt andra likartade beteenden (Andershed, 

under tryck).  
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Som nämnts tidigare har ett mätinstrument, Child problematic Traits Inventory (CPTI), 

utvecklats för att i forskningssyfte kunna mäta psykopatiliknande egenskaper hos barn från tre 

års ålder och uppåt (Andershed & Forsman, 2004). Instrumentet har hittills använts i en 

studie, som var den första studien där mätningar gjordes på barn så unga som 3 till 5 år. I 

studien deltog 173 barn (av 182 tillfrågade, 95 %) från 9 olika förskolor i en mellanstor stad i 

Sverige. Det fanns tre centrala områden som visade vägen för utvecklandet av 

mätinstrumentet CPTI: (1) Fokus lades på möjligheten att mäta egenskaper, relevanta för barn 

inom de tre dimensionerna (interpersonella, affektiva och beteendemässiga aspekter) som är 

vedertagna som psykopatiliknande egenskaper. Detta baserades på tidigare forskning och 

teori. (2) Eftersom att det handlar om ett relativt stort ålderspann inom den potentiella 

undersökningsgruppen, så ville man utveckla frågor som var universella för barn i olika 

åldrar. Med särskilt fokus på de egenskaper som var mätbara redan vid tre års ålder och som 

sedan manifesteras på liknande sätt genom barndomen, från tidig till sen barndom. (3) Man 

ville att förskolelärarna skulle göra bedömningar av barnens interpersonella, affektiva och 

beteendemässiga egenskaper. Resultatet av denna studie visade att psykopatiliknande 

egenskaper verkar vara mätbara på ett meningsfullt sätt redan hos små barn genom 

användandet av det nya mätinstrumentet CPTI (Andershed & Forsman, 2004).  

Vi vet alltså att det finns tydliga likheter mellan vuxna med psykopatisk 

personlighetsstörning och ungdomar med psykopatiliknande egenskaper. Vidare vet vi att 

allvarligt normbrytande beteende kan manifesteras redan under de två första levnadsåren och 

att psykopatiliknande egenskaper hos barn visar på en moderat till hög stabilitet över tid. Så 

vad visar forskning gjorda på barn angående kopplingen mellan psykopatiliknande 

egenskaper och andra problematiska beteenden? I en av studierna vände man sig till 154 barn 

i åldrarna 6 till 13 år och hade som syfte att undersöka bristande empati som ett mått på 

psykopatiliknande egenskaper. För varje barn fick lärarna skatta närvaro av symptom på 
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bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet (ADHD), trotssyndrom (ODD) och 

uppförandestörning (CD), enligt kriterier från DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2000). Resultatet visade att de barn som diagnostiserats med bristande 

uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet (ADHD) och trotssyndrom (ODD) / 

uppförandestörning (CD) hade psykopatliknande egenskaper som är associerade med 

psykopatisk personlighetsstörning hos vuxna, som till exempel ett belöningsdominant 

beteendemönster och avsaknad av rädsla. Dessa barn visade sig också vara mindre stressade 

över sitt problembeteende, något som också det överensstämmer väl med forskning på vuxna 

med psykopatisk personlighetsstörning (Barry, Frick, DeShazo, McCoy, Ellis & Loney, 

2000). Det finns dock problem med denna studie, och en fråga som man ställer sig: var 

mätning av bristande på empati verkligen ett bra sätt att identifiera psykopatliknande 

egenskaper? Eftersom att psykopatisk personlighetsstörning inte endast består av bristande 

empati, utan även det interpersonella och det beteendemässiga störningarna, så finns det stora 

luckor i studien. Det är inte befogat att endast mäta den känslomässiga störningen och utefter 

det tro att man kan identifiera psykopatliknande egenskaper hos barn. Alla de tre 

psykopatidimensionerna måste mätas för att man ska kunna tala om psykopatiliknande 

egenskaper hos barn. Kvarstår gör ändå att intressanta kopplingar gjordes mellan barn som 

hade diagnostiserats med ADHD, ODD/CD och vuxna med psykopatisk 

personlighetsstörning. Sammanfattningsvis tyder forskning på att psykopatiliknande 

egenskaper verkar möjligt att mäta på ett meningsfullt sätt bland små barn. Forskning har 

också visat på intressanta kopplingar mellan psykopatiliknande egenskaper och beteenden hos 

barn och vuxna med psykopatisk personlighetsstörning.  

Utifrån de brister som finns i tidigare forskning bör man först och främst ställa sig 

frågan om hur många meningsfulla kluster (grupper) av barn som kan identifieras med hjälp 

av de tre psykopatidimensionerna? Finns det kluster av barn som har höga poäng på alla tre 
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psykopatidimensionerna? Vilka skillnader och/eller likheter kan utläsas mellan de olika 

klustren när det gäller de tre psykoptidimensionerna? Vidare också huruvida 

psykopatibegreppet är användbart för att identifiera en speciellt problematisk grupp av 

förskolebarn (åldern 3-5 år) när det gäller utagerandeproblematik? Baserat på tidigare 

forskning bland vuxna, samt ungdomar och äldre barn kan man förvänta sig att det kluster av 

barn med psykopatiliknande egenskaper har fler problemområden; så som symptom av 

bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet (ADHD), symptom av uppförandestörning 

(CD) och trotssyndrom (ODD), proaktiv och/eller reaktiv aggression.  

 Metod 

                     Deltagare 

Förskolor i Kumla kommun (total population ca: 20 000, antal 3-5 åringar ca: 740), Linköping 

(totalpopulation ca: 140 000, antal 3-5 åringar ca: 4 600) och Örebro (totalpopulation ca: 129 

000, antal 3-5 åringar ca: 4 200), inkluderades i studien. I Kumla deltog 6 förskolor,  

inkluderande 11 avdelningar, i Linköping deltog 1 förskola, inkluderande 2 avdelningar och i 

Örebro deltog 10 förskolor, inkluderande 28 avdelningar. Av de 486 utdelade 

frågeformulären, inhämtades respons från 298 (61 %) förskolelärarformulär, och 239 (49 %) 

föräldrarformulär. Frågeformulär om 228 (47 %) barn var ifyllda av både förskolelärare och 

föräldrar. När det gäller bortfall, 43 (8,85 %) av föräldrarna ville inte delta i projektet; 3 (0,6 

%) av föräldrarna ville inte svara på frågeformulären med hänsyn till deras barn; och 0 (0 %) 

nekade deltagande för förskolelärarna. Tre (0,6 %) frågeformulär hämtades aldrig från 

förskolan av föräldrarna. Återstående formulär inhämtades av föräldrarna, men återlämnades 

aldrig till förskolan. 

   Material 

Tre skalor användes för att mäta psykopatiliknande egenskaper, dessa tre kommer alla från 

Child Problematic Traits Inventory (Andershed & Forsman, 2007). Svarsalternativen var 
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utformade längs en 4-gradig likert skala (1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer inte särskilt bra, 

3 = Stämmer ganska bra, 4 = Stämmer mycket bra). Förskolärarskattat grandiost, lögnaktigt 

och manipulativt beteende var den första skalan och bestod av 8 frågor. Exempel på frågor i 

denna skala; ”verkar se sig själv som överlägsen jämfört med andra”, ”att ofta ljuga verkar 

vara helt normalt för honom/henne” och ”är överlägsen och arrogant mot andra”. Cronbach´s 

alpha, α = ,90. Förskolelärarskattad bristande empatisk förmåga var den andra skalan som 

användes och bestod av 10 frågor. Exempel på frågor som mätte bristande empatisk förmåga; 

”uttrycker sällan medkänsla för andra”, ”upprörs inte av att andra kommer till skada” och 

”uttrycker inte skuld och ånger i samma utsträckning som andra barn i samma ålder”. 

Cronbach´s alpha, α = ,93. Förskolelärarskattad impulsivitet, behov av stimulering var den 

tredje och sista skalan för mätning av psykopatiliknande egenskaper och den bestod av 10 

frågor, exempel på frågor från denna skala; ”gör ofta saker utan att tänka sig för innan”, 

”förbrukar ofta saker direkt snarare än sparar” och ”verkar ha stort behov av omväxling och 

spänning”. Cronbach´s alpha, α = ,92.  

Föräldrarskattade uppförandestörningssymptom mättes med hjälp av 17 frågor och 

svaralternativen var utformade längs en 3-gradig likert skala (1 = stämmer inte, 2 = stämmer 

någorlunda eller ibland, 3 = stämmer mycket bra eller ofta). Frågorna var tagna från Child 

behavior checklist, CBLC (Rescorla, Achenbach, & Ivanova, et al., 2007). Exempel på frågor 

som mätte uppförandesstörningssymptom; ”hamnar ofta i slagsmål”, ”grym, elak mot eller 

plågar andra” och ”förstör familjemedlemmars eller andra barns saker”. Cronbach´s alpha, α = 

,76.   

Föräldrarskattat trotssyndromssymptom bestod av 5 frågor och kom även dessa från 

CBCL och svarsalternativen var utformade längs en 3-gradig likert skala (1 = stämmer inte, 2 

= stämmer någorlunda eller ibland, 3 = stämmer mycket bra eller ofta). (Rescorla, Achenbach, 
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& Ivanova, et al., 2007). Exempel på frågor som mäter trotssyndromssymptom; ”påstridig, 

säger emot” och ”envis, tjurig eller retlig”. Cronbach´s alpha, α = ,84.  

Lärarskattat trotssyndromssymtom mättes med 30 frågor och inkluderade frågor om 

aggressivt beteende samt normbrytande beteende och dessa skalor kom från Teacher Report 

Form 6/18 (Rescorla, Achenbach, & Ginzburg et al., 2007; Ivanova et al., 2007). Även dessa 

svarsalternativ var utformade längs en 3-gradig likert skala (1 = stämmer inte, 2 = stämmer 

någorlunda eller ibland, 3 = stämmer mycket bra eller ofta). Frågor som ställdes var till 

exempel; ”argumenterar mycket”, ”retsticka” och ”explosivt eller oförutsägbart beteende”. 

Cronbach´s alpha, α = ,91.  

Lärarskattad proaktiv  aggression (Brown, Atkins, Osborn, & Milnamow, 1996) mättes 

med 10 frågor längs en 3-gradig likert skala (1 = aldrig, 2 = ibland, 3 = mycket ofta). Frågor 

som avsåg att mäta proaktiv aggression var till exempel ”hittar på elaka bus”, ”tar saker från 

andra elever” och ”går på, småretas med andra”. Cronbach´s alpha, α = ,76.  

Lärarskattad reaktiv aggression mättes med hjälp av 6 frågor, som var hämtade från 

samma material som proaktiv aggression (Brown et al., 1996) och mättes också den längs en 

3-gradig likert skala (1 = aldrig, 2 = ibland, 3 = mycket ofta). Exempel på ställda  

frågor; ”blir arg vid tillrättsvisningar”, ”skyller på andra” och ”blir arg utan anledning”. 

Cronbach´s alpha, α  = ,65. 

Lärarskattat ADHD-symptom mättes med hjälp av DuPaul´s ADHD rating scale IV 

(DuPaul, 1991) och mättes längs en 3-gradig likert skala (1 = stämmer inte, 2 = stämmer 

någorlunda eller ibland, 3 = stämmer mycket bra eller ofta). Denne innehöll frågor som ”har 

svårt att vänta på sin tur”, ”har svårt att hålla kvar uppmärksamheten under längre tid” och 

”undviker eller tycker inte om uppgifter som kräver mental uthållighet”. Cronbach´s alpha α = 

,90.    
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Procedur 

I Kumla och Örebro presenterades information angående projektet först på chefsnivå. Det var 

också cheferna som lovade deltagande på deras personals vägnar. Efter kontakten med chefer, 

så kontaktades förskolerektorer och med deras medgivande så kontaktades enskilda förskolor.  

I Linköping kontaktades rektorn för förskolan av en forskningsassistent och efter det 

kontaktades förskolan direkt. Forskningsassistenterna besökte förskolorna och de fick muntlig 

samt skriftlig information. Förskollärarna informerades om att de skulle fylla i 

frågeformulären om de barn som de kände bäst. Föräldrarna fick skriftlig information via 

förskolorna, tillsammans med möjligheten att avstå från deltagande, både från sitt eget 

deltagande samt möjligheten att avgöra att förskolelärarna inte skulle delta om just deras barn. 

Föräldrar och förskolelärarna fick max fyra veckor på sig att fylla i frågeformulären, efter två 

veckor gavs en påminnelselapp ut till föräldrarna. Föräldrarna lämnade sitt frågeformulär till 

förskolelärarna, som i sin tur lade frågeformuläret i en låda, för att det skulle hållas anonymt. 

Alla frågeformulär hämtades på förskolorna av forskningsassistenter. Deltagande förskolor 

fick en barnbok och på alla avdelningar arrangerades ett lotteri med möjligheten att vinna ett 

biobiljettspaket för deltagande föräldrar. Studien var godkänd av en etisk kommitté vid 

Karolinska institutet (Dnr 2007/1034-31/2). 

Statistiska analyser 

I föreliggande studie valdes en hierarkisk klusteranalys enligt ward´s metod, för att kunna 

identifiera grupper av barn med liknande konstellationer över de tre psykopatidimensionerna. 

De tre psykopatidimensionerna var lärarskattade. Syftet var att, om möjligt kunna identifiera 

en grupp av barn som hade hög grad av psykopatiliknande egenskaper. För att sedan kunna 

utläsa skillnader i uppförandestörningssymptom, trotssyndromssymptom, instrumentell- och 

reaktiv aggression, samt symptom av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet 
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(ADHD) mellan klustren gjordes envägs variansanalyser (ANOVA) med Tukey’s post-hoc 

test. Vidare har Cronbach´s alpha gjorts på alla skalor, och flertalet visar på hög reabilitet. 

Resultat 

För att ta reda på hur många meningsfulla kluster (grupper) av barn som var möjligt att 

identifiera utifrån de tre psykopatidimensionerna (lärarskattade) gjordes en hierarkisk 

klusteranalys enligt ward´s metod, syftet var därtill att undersöka huruvida det existerade ett 

kluster av barn som uppvisade hög grad av psykopatiliknande egenskaper. Vidare också om 

det var möjligt att identifiera särskilt problematiska kluster av barn med hjälp av de tre 

psykopatidimensionerna.  

Med hjälp av de tre psykopatidimensionerna undersöktes hur många meningsfulla 

kluster som kunde utläsas. Efter att ha jämfört olika klusterlösningar mot varandra visade det 

sig att en fyraklusterlösning i särklass var den mest meningsfulla klusterlösningen, den 

förklarade 60.1% av variansen. Det visade sig alltså möjligt att identifiera fyra meningsfulla 

och distinkta kluster av barn (se Figur 1). Kluster 1 (n = 48) uppvisade hög grad av 

psykopatiliknande egenskaper, kluster 2 (n =155) uppvisade låg grad av psykopatiliknande 

egenskaper, kluster 3 (n = 44) uppvisade hög grad av bristande empatisk förmåga och kluster 

4 (n = 29) uppvisade endast hög grad av impulsivitet.  

Vilka skillnader och/eller likheter kan utläsas mellan dessa fyra klustrade grupper när 

det gäller de tre psykopatidimensionerna? För att ta reda på detta gjordes variansanalyser 

(ANOVA) med Tukey´s post-hoc test. Det visade sig finnas en signifikant skillnad mellan 

kluster 1 och alla de övriga klustren (se Tabell1). Kluster 1 uppvisade signifikant högre siffror 

på alla tre psykopatidimensionerna i jämförelse med alla de andra tre klustren. Kluster 4 

uppvisade signifikant högre siffror på impulsivitet och behov av stimulering i jämförelse med 

kluster 2 och 3. Förutom impulsivitet och behov av stimulering uppvisade inte kluster 4 någon 

annan signifikant skillnad, på någon av de andra två psykopatidimensionerna. Kluster 2 
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uppvisade låg grad av psykopatiliknande egenskaper och var inte signifikant större än något 

annat kluster. Inte heller kluster 3 uppvisade någon signifikant skillnad gentemot något av de 

andra klustren, bara lite högre medelvärden än kluster 2. Kluster 1 var alltså det kluster som 

uppvisade alla dimensioner av psykopatiliknande egenskaper och visade sig vara signifikant  

större än alla andra kluster. Kluster 4 uppvisade alltså tecken på impulsivitet och behov av 

stimulering, som var en av tre dimensioner som mätte psykopatiliknande egenskaper. 

Kan psykopatibegreppet vara användbart för att identifiera speciellt problematiska 

kluster av förskolebarn när det gäller utagerandeproblematik? För att ta reda på nyss nämnda 

fråga gjordes variansanalys (ANOVA) med Tukey´s post-hoc test. Det visade sig finnas vissa 

skillnader mellan de fyra klustren gällande trotssyndromssymptom (föräldra- och 

förskolelärarskattat), uppförandestörningssymptom, proaktiv- och reaktiv aggression samt 

ADHD-symptom. Följande resultat kan utläsas (se Tabell 1). De barn som ingick i kluster 1 

samt i kluster 4 ansågs av förskolelärare och föräldrar vara problematiska även i andra 

områden. Särskilt utmärkande var kluster 1 på lärarskattat trotssyndromssymptom, där kluster 

1 hade signifikant högre siffra än alla de andra klustren. Däremot var kluster 1 och kluster 4 

likvärdiga gällande förskolelärarskattat trotssyndromssymptom, där båda klustren hade 

signifikant högre siffror än kluster 2 och 3. Inga signifikanta skillnader har påvisats mellan 

kluster 1 och kluster 4, gällande föräldrarskattat trotssyndromssymptom, proaktiv- och reaktiv  

aggression eller ADHD-symptom, enda skillnaden var att kluster 1 hade lite högre 

medelvärden än grupp 4. Kluster 1 hade signifikant högre siffror på proaktiv aggression i  

jämförelse med både kluster 2 och 3. Kluster 3 uppvisade uppförandestörningssymptom och 

ADHD-symptom. Enda skillnaden var att kluster 1 återigen hade högre medelvärden än  

kluster 3 även på uppförandestörningssymptom och ADHD-symptom. Kluster 2 är den enda 

gruppen som inte uppvisade några problemområden överhuvudtaget. Tydligt visas att  
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psykopatibegreppet kan anses vara användbart vid identifiering av problematiska kluster av 

barn.              

psykopatibegreppet kan anses vara användbart vid identifiering av problematiska kluster av 

barn.              

                 Figur 1                  Figur 1 
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Tabell 1 

Jämförelser mellan de fyra klustren, gällande CPTI-faktorer, uppförandestörningssymptom och trotsyndromssymptom, proaktiv- och reaktiv 
aggression, samt ADHD-symptom.  
 Kluster         
 1: Hög på 

psykopatiliknande 
egenskaper               
(n = 48) 

2: Låg på 
psykopatiliknande 
egenskaper              
(n = 155) 

3: Bristande 
empatisk 
förmåga         
(n = 44) 

4: Hög 
impulsivitet        
(n = 29) 

  

  

CPTI-faktorer  M (SD)     fg F
Grandios, lögnaktig och manipulativ (ls) 1,39 (1,42)2,3,4 -,49 (,33)  ,29 (,80) -,04 (,56) 272 80,68*** 
Bristande empatisk förmåga (ls) 1,56 (,92)2,3,4 -,58 (,34) ,65 (,50) -,56 (,28) 272 254,27*** 
Impulsivitet och behov av stimulering (ls) 1,52 (,60)2,3,4 -,71 (,39) ,12 (,63) ,86 (,48)2,3 272  
       

     

  

296,04***

Utagerandeproblematik  
Uppförandestörningssymptom (fs) ,50 (1,52)2 -,12 (1,03) -,12 (,49) ,12 (,73) 197 3,26* 
Trotssyndromssymptom (fs) ,61 (1,19)2,3 -,22 (,91) -,10 (,79) ,29 (,97) 204 7,58*** 
Trotssyndromssymptom (ls) 1,33 (1,53) 2,3,4 -,44 (,37) -,14 (,47) ,53 (,90) 2,3 243 61,70***
Proaktiv aggression (ls) ,72 (1,24)2,3 -,24 (,92) -,10 (,74) ,31 (,93) 196 9,22*** 
Reaktiv aggression (ls) ,35 (1,24) -,04 (,96) -,13 (,92) ,14 (,80) 199 1,69 
ADHD-symptom (ls) ,65 (1,06)2 -,29 (,89) ,09 (1,00) ,28 (1,00) 192 9,32*** 
              
Not. Alla medelvärden är ANOVA, med Tukey´s post-hoc test, uppges i Z-värden. Upphöjda siffror visar vilka/vilket kluster som 
är signifikant skilda från varandra. ls = lärarskattad, fs = föräldrarskattad.  
* p < ,05; ** p < ,01; ***p < ,001       
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Diskussion 

 
Något som under de senaste åren har diskuterats är huruvida psykopatiliknande egenskaper är 

mätbara hos barn, och tills ganska nyligen har detta varit ett relativt outforskat område. I 

föreliggande studie utkristalliseras tydligt fyra grupper av barn, där barnen i den första 

gruppen uppvisar hög grad av psykopatiliknande egenskaper, barnen i den andra gruppen av 

barn uppvisar låg grad av psykopatiliknande egenskaper, barnen i den tredje uppvisar hög 

grad av bristande empatisk förmåga och slutligen uppvisar barnen i den fjärde gruppen hög 

grad av impulsivitet. Dessa grupper av barn uppvisar också olika grad av 

utagerandeproblematik. Barnen i grupp 2 har ingen eller låg grad av utagerandeproblematik, 

medan barnen i främst grupp 1 och 4, och i viss mån också grupp 3 uppvisar hög grad av 

utagerandeproblematik. Sammanfattningsvis kan det faktum att en grupp av barn som 

uppvisar hög grad av psykopatiliknande egenskaper (grupp 1) identifieras i samplet lyftas 

fram som ett stöd för att psykopatiliknande egenskaper är mätbara redan hos förskolebarn. 

Vidare tycks det även vara möjligt att identifiera grupper av förskolebarn med problematiska 

egenskaper, genom de tre dimensionerna av psykopatiliknande egenskaper.  

Tidigare forskning visar på att de tre psykopatiliknande egenskaperna är mätbara hos 

förskolebarn genom det nyutvecklade mätinstrumentet, CPTI (Andershed & Forsman, 2007).  

Föreliggande studie stödjer dessa tidigare resultat, eftersom den påvisat att grupper av barn 

med problematiska egenskaper, inklusive en grupp av barn med hög grad av 

psykopatiliknande egenskaper, kan identifieras. Vidare har tidigare studier (Barry, et al., 

2000) påvisat ett samband mellan ADHD och uppförandestörning eller trotssyndrom och 

egenskaper som är associerade med psykopatiliknande egenskaper. I föreliggande studie visas 

på samma sätt att barnen i den grupp som uppvisar hög grad av psykopatiliknande egenskaper 

också uppvisar hög grad av uppförandestörningssymptom, trotssyndromsymptom, samt 

ADHD-symptom.  
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 Ett något oväntat resultat visade sig vara att barnen i gruppen med hög grad av 

impulsivitet (grupp 4) uppvisar problem inom samma områden som barnen i gruppen med 

hög grad av psykopatiliknande egenskaper (grupp 1). Det förväntade resultatet var snarare att 

barnen i gruppen med hög grad av psykopatiliknande egenskaper, skulle ha varit den i 

särklass mest problematiska gruppen. Istället visade det sig inte finnas några större skillnader 

mellan grupperna med avseende på uppförandestörningssymptom, trotssyndromssymptom, 

proaktiv aggression samt ADHD-symptom. En annan intressant iakttagelse är att resultatet 

skiljer sig något åt när man jämför föräldra- och lärarskattade trotssyndromssymptom. Vid 

lärarskattade trotssyndromssymptom så utgör barnen med hög grad av psykopatiliknande 

egenskaper (grupp 1) den mest problematiska gruppen. När det istället är föräldrar som står 

för bedömningen, så är både barnen med hög grad av psykopatiliknande egenskaper (grupp 1) 

samt barnen med hög grad av impulsivitet (grupp 4) problematiska. Vad detta beror på, kan 

jag endast spekulera kring. För det första är det viktigt att vara medveten om att föräldrar och 

förskolelärare ser barnen i olika sammanhang och barnens beteende kan mycket väl skilja sig 

åt beroende på om barnet är hemma eller på förskolan. Klart är att förskolelärarna bör ha den 

bästa barnkännedomen, åtminstone på ett mer generellt plan, och dessutom har de möjligheten 

att jämföra barnen med varandra. Det finns belägg för att förskollärare är bättre på att bedöma 

utagerandeproblematik än föräldrar, när det gäller barn i förskoleålder (Hinshaw, Han, 

Erhardt, Huber, 1992). Förskollärarna, som troligen har någon slags pedagogisk utbildning 

samt är vana att hantera barn, kanske i högre grad anser att de impulsiva beteendena är en del 

av en normal utvecklingskurva, medan föräldrarna i högre grad anser att de är ett 

problembeteende. Ett och samma beteende kan alltså uppfattas som en del av en normal 

utveckling av förskollärare, samtidigt som det uppfattas som ett problematiskt beteende av 

föräldrarna, vilket skulle kunna förklara skillnaderna mellan lärarskattade och 

föräldraskattade trotssyndromssymptom. Man skulle också kunna tänka sig att det så att 



                                                                            Psykopatiliknande egenskaper hos barn 18

impulsivitet ensam gör att barnet uppfattas som problematisk? Kanske är det så att 

impulsivitet är en starkare prediktor för vad som uppfattas som problematiskt beteende, än de 

känslomässiga och grandiosa dimensionerna? Det vore en intressant vinkel för framtida 

forskning.  

I tidigare studier av barn har endast en av de tre dimensionerna använts som ett mått på 

psykopatiliknande egenskaper, nämligen bristande empati (Barry, et al., 2000). Det ter sig 

felaktigt att utgå från endast en av tre dimensioner, för att sedan dra slutsatser om en hel 

konstellation av egenskaper, och föreliggande studie utgör en vidareutveckling av tidigare 

forskning. I tidigare forskning (Andershed & Forsman, 2007) har man heller inte använt sig 

av både förskolelärare och föräldrars uppfattning vid skattning av barnen, vilket denna studie, 

åtminstone i viss utsträckning gör, och därmed utgör den en viktig grund för fortsatt forskning 

i området.  

En viktig svaghet med studien är att antalet deltagare är relativt lågt, vilket gör att man 

ska vara försiktig med att generalisera resultaten. Ytterligare en svaghet är att frågeformuläret 

till föräldrarna var relativt omfattande och det kan tänkas att föräldrarnas engagemang inte 

kunde upprätthållas igenom hela formuläret. Vidare tar resultatet inte hänsyn till 

könsskillnader på ett djupare plan än att antal pojkar och flickor rapporteras (Figur 1). Detta 

kan också ses som en begräsning med studien. Detta beror på att grupperna och skillnaderna 

mellan pojkar och flickor är så pass liten att det därför inte är relevant att tala om 

könsskillnader. En sista betänklighet är att de tre dimensionerna av psykopatiliknande 

egenskaper endast är skattade av förskolepersonal och inte av barnets föräldrar, något som 

vore intressant för framtida forskning att ta hänsyn till. Detta skulle också möjliggöra en 

mycket intressant jämförelse mellan förskollärarnas och föräldrarnas uppfattning av barnet. 
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Det faktum att både förskollärare och föräldrar har fyllt i frågeformulären är en styrka, 

på så sätt att det har stärkt resultatets tillförlitlighet. Det finns många fördelar med att 

förskollärarna har deltagit i studien: Dels så har de stor erfarenhet av barn och kan jämföra  

barnens beteende mot varandra och på så sätt skilja mellan beteendestörningar och 

åldersrelaterade problem som är en del av normalutvecklingen. Dels kan man anta att 

förskollärarna är mer neutrala än vad barnets föräldrar möjligen skulle kunna vara. 

Förskollärarnas uppfattning är alltså av yttersta vikt, vilket dock inte förringar vikten av 

föräldrarnas uppfattning. Eftersom att barnets beteende och relationer på förskolan antagligen 

skiljer sig från barnets beteende i hemmet, och eftersom barnets liv påverkas av och 

inkluderar samspel med föräldrarna, så är  också de en självklar och viktig informationskälla. 

I och med att både förskollärare och föräldrar har deltagit med sina uppfattningar om barnen, 

så har sannolikt en stor del av barnets liv, åtminstone i kontexthänseende, kunnat ringas in. 

Väl medveten om att fler jämförelser mellan föräldrar och förskollärare hade kunnat 

genomföras. Det vore en ytterst intressant aspekt att i framtiden fullständiggöra en sådan 

jämförelse. Något som ytterligare stärker studien är jämförbarheten med andra städer med 

liknande demografi som Örebro. Den här studien inkluderar förskolor från innestad och 

ytterkanter, samt stora och små förskolor, vilket betyder att den sannolikt omfattar en stor 

variation av människor, förutsättningar samt kulturer.  

Vikten av att identifiera problembeteenden i ett tidigt skede, framhålls i litteraturen (se 

Andershed & Andershed, 2005). Klart och tydligt är att normbrytande beteende, såväl som 

aggressivt beteende kan påvisas långt tidigare än i ungdomsåren. När åtgärder sätts in först i 

ungdomsåren, är risken stor att dessa beteenden redan har befästs för individen och att de 

därför är svårare att bryta detta beteendemönster och hitta rätt behandlingsmetoder. Om fokus 

istället läggs på att identifiera och sätta in förebyggande åtgärder hos barn i riskzonen, så är 

chansen större att dessa beteenden kan förhindras. För de barn som uppvisar normbrytande 
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beteende redan i låg ålder, ökar beteendeproblemen både i mängd och allvarlighetsgrad under 

barndomen och sedan också upp i tonåren. Den här gruppen löper större risk att avancera till 

ett kriminellt och antisocialt beteende, även upp i vuxenålder, i jämförelse med den grupp där  

problemen uppstår först i tonåren (Frick, 2007). Detta är starka argument till varför man bör 

identifiera problembeteenden i ett tidigt skede. Förebyggande åtgärder behöver sättas in tidigt 

och därför bör också forskning fortsätta att utvecklas när det gäller identifiering av 

problembeteenden redan hos förskolebarn. Samtidigt kan det te sig märkligt och obehagligt att 

säga att problembeteenden som till exempel psykopatiliknande egenskaper och hög grad av 

impulsivitet är mätbart redan hos förskolebarn. Problembeteenden uppstår och utvecklas 

sannolikt av en rad olika anledningar. En förklaring till hur problembeteenden utvecklas är att 

det kan finnas medfödda svagheter hos barnet, med andra ord det kan handla om ärftliga 

faktorer. Det kan också bero på dålig miljö och dålig uppfostran. Det mest troliga är att både 

arv och miljö ligger till grund för utvecklandet av problembeteenden, och att flertalet faktorer 

är inblandade i en problematisk utveckling. Psykopatiliknande egenskaper är därför sannolikt 

inte hela svaret på frågan varför vissa barn går en negativ utveckling till mötes, men de kan 

utgöra en viktig del av en förklaring.  

Det krävs mer än en vit lögn för att ta sig ur en krånglig situation, det krävs också långt 

mycket mer än att känna sig känslomässigt avtrubbad för en stund för att diagnostiseras med 

psykopatisk personlighetsstörning. Psykopatisk personlighetsstörning är komplicerad, 

omfattande och svårbehandlad hos vuxna personer och just därför är dess uppkomst och 

utveckling så oändligt viktigt att förstå. Vikten av att lära sig mer om uppkomsten av 

psykopatisk personlighetsstörning borde verkligen framhållas. Eftersom att detta i en 

förlängning skulle kunna resultera i minskad kriminalitet och onödigt våld. Genom att 

identifiera barn med psykopatiliknande egenskaper redan i förskoleålder, skulle förebyggande 

åtgärder kunna sättas in i ett tidigt skede och bättre resultat skulle kunna uppnås. Vilket  
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sannolikt också skulle minska det lidande som den enskilde personen och dennes anhöriga 

samt omgivning tvingas utstå. 
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