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Det talas ofta om ”psykopater” och ibland också om ”sociopater”. Lite lättbegripligare 
termer som används är ”människoförbrytare” respektive ”samhällsförbrytare”. Psykologen 
Sigvard Lingh har gett ut en omfattande bok (467 sidor, ca 2000 referenser - många kan letas upp 
på ”Google Scholar” på nätet). Boken behandlar en mängd frågor rörande de nämnda grupperna. 
Skriften är resultatet av ett mångårigt intresse och arbete med det aktuella området från Sigvard 
Linghs sida. Boken är utgiven på Recito förlag och tillgänglig i välsorterade nätbokhandlar. Den 
framstår för mig som en mycket bred och i många källskrifter förankrad uppsättning 
föreläsningar, där även Linghs erfarenheter som psykolog kommer till tals. Den kan även ses 
som en översiktlig handbok. I boken finns material och referenser att  hämta för såväl 
forskningsintresserade som på fältet verksamma professionella grupper typ psykologer, poliser, 
socialarbetare, jurister, kriminalvårdspersonal, sjukvårdspersonal, personalrekryterare och 
personaladministratörer. Intresserade lekmän kan gärna byta ut en och annan deckarläsning mot 
den här skriften. Den är så spännande att jag själv hade svårt att avbryta läsandet, när jag gått in 
på ett flertal ställen i texten. Som läsare känner man igen ett och annat beteende som man utsatts 
för och börjar fundera över om en del personer som man mött eller arbetat tillsammans med 
borde betecknats som psykopater. Och att en del företag borde betecknas som sociopater är lätt 
att tycka.   
 
Det finns även en omfattande checklista med vars hjälp man kan syna både andra och sig själv. 
Psykopati är ju inget enkelt dualistiskt fenomen som tudelar mänskligheten. Det förekommer 
mängder av arter och grader. En viktig fråga är också om det är de individinriktade psykopaterna 
som mördar, rånar och misshandlar som är värst eller de ofta mer osynliga samhällsförbrytarna 
som hittar legala eller illegala sätt att sno åt sig andras ihoparbetade besparingar eller skadar oss 
genom att producera och försälja t.ex. giftiga, riskabla etc, apparater eller preparat. Eller de som 
utifrån personlig girighet skapar finanskriser. Även en så pass respektabel verksamhet som 
forskning har sin kvot av psykopater och sociopater tycker jag mig kunna konstatera. Vid Örebro 
universitet har forskare under många år arrogant manipulerat sig in i klassrummen i grundskolor 
och gymnasier i regionen och genomfört stora massenkäter, teoretiskt frivilliga när eleverna väl 
sitter på plats och enligt läroplaneringen  skulle haft lektion. Det är frågan om repeterade stölder 
av stora mängder lektionstid och som bland annat kan leda till att elever får mindre undervisning 
och därmed blir underkända eller får lägre betyg.  
 
Och är vi kanske alla, noga granskade, lite mer eller mindre psykopatiska och försöker projicera 
in det onda utanför oss själva genom att yla om elaka psykopater? Hur många av oss köper t.ex. 
kläder tillverkade för svältlöner under omänskliga arbetsvillkor? Hur många har struntat i att 



betala för sig (på någon annans bekostnad) eller inte återlämnat en lånad bok, som står på vår 
hylla?  
 
En stor mängd spännande och intressanta områden berörs i bokens avsnitt. Där diskuteras  
inte bara begreppet psykopati, orsaker och kritik kring begreppet. Här berörs t.ex. sådant som 
psykoanalytiska aspekter på psykopati, hur man identifierar vardagspsykopater, psykopatens 
offer, psykopatens känsloliv, aktiva och passiva psykopater, pseudopsykopati av olika slag,  
barnpsykopati, behandling och förebyggande arbete. Till skillnad från en avhandling fokuserad 
på någon frågeställning inom området psykopati och sociopati utgör boken en  
bred redogörelse och diskussion – ett spektrum -  rörande kunskapsområdet psykopati och 
sociopati. Boken blir därmed brett användbar. 
 
Det är en välbehövlig bok som Sigvard Lingh uppenbarligen mödosamt och envist arbetat fram. 
Den behövs både som kunskapsredogörande och problematiserande utgångspunkt för 
projektarbeten, studentPM,  uppsatser och  forskningsprojekt och som handbok för praktiskt 
verksamma som inte kan undgå att möta psykopater. Boken är något för forskningsbibliotek, 
kommunbibliotek och arbetsplatsbibliotek och för professionella och enskilda som har beröring 
med eller intresse av sociopatiska och psykopatiska beteenden.   
 
Och nog borde både deckarförfattare och deckarläsare ha  något att hämta? 
 
En kritisk fråga från mig är om begreppet ”psykopati” hjälper eller skymmer den teoretiska 
sikten rörande de ofta allvarliga fenomen som förs in under begreppet? I vart fall används 
begreppet frekvent.  
 


