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Problemformulering  

 Hvordan kan en psykopat gå så langt?  

 

 Hvad er det der får en psykopat til at eskalere? 

 

 Definitionen på en psykopat  

 

 Hvordan ser fremtiden ud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Græske bogstav psi, der bruges  

som forkortelse af ordet psykopati   
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Definitionen på psykopati? 

 

Nu om dage hedder psykopati: dyssocial personlighedsforstyrrelse. 

 

En psykopat er et menneske, som ikke kan leve sig ind i andre menneskers følelser. Personen har svært ved 

at styre sine handlinger. De er ligeglade med, om de sårer andre mennesker psykisk og fysisk. En psykopat 

har meget selvtillid. Mange blander tit selvværd, selvtillid og selvfølelse sammen. Selvværd er den værdi 

man giver sig selv, selvtillid er den tillid man har til sig selv og selvfølelsen er den følelse man har ved at 

være sig selv. 

 

Grunden til dyssocial personlighedsforstyrrelse kan være dårlig opvækst eller misbrug af alkohol eller 

stoffer. Størstedelen af de personer som har dyssocial personlighedsforstyrrelse er mænd. Det er rigtig 

svært at behandle en person, som har dyssocial personlighedsforstyrrelse, fordi de ikke selv har nogen 

anelse om at der er noget galt med dem. De beskylder alle andre for deres fejl.  

 

De mennesker, som lider af diagnosen, kan godt behandles ved at gå til terapi eller tage medicin. Men de 

skal gå op i det. Hvis de går til terapi, er det i grupper, fordi de har brug for at se et andet menneske, som 

også er psykopat, så de kan se, at de er lige som dem.  

 

Nogle tilfælde er rigtig slemme. Fx Peter Lundin, som de fleste ved hvem er. Manden der myrdede sin mor 

og begravede hende på en strand i 1991. Derefter slog han i år 2000 sin kæreste og hendes to børn ihjel og 

parterede dem. Delene fra ligene blev aldrig fundet. Peter Lundin er bare et eksempel på psykopater, som 

ikke har empati (kan ikke sætte sig i andre menneskers position og forstå dem). 

Hvor mange psykopater? 
 

Ca. 2-3 procent af befolkningen er psykopater. Taget fra Danmarks synspunkt hvor vi regner med 

5,6 mio. vil over 186.000 have stillet diagnosen psykopati, altså personlighedsforstyrrelser.  Der er 

faktisk så mange mænd med psykopatiske træk, at ca. hver 20. mand virker som en psykopat, 

uden at få gjort noget ved at, de har trækkende. Det beviser dermed at der er utroligt mange 

antisociale ude i Danmark og verden. Man kan hurtigt blive snydt af det ydre, for inde under den 

normale hud, de normale øjne og hænder kan der være en tyran – en psykopat.  
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Hvad får en psykopat til at eskalere?  
 

Lige fra få uger efter fødslen kan man muligvis se psykopatiske træk, som med tiden vil blive værre 

og værre. Der vil tydeligvis være mange store humørsving i barndoms – og ungdoms årene, hvor 

personen ganske vel kan være sød og charmerende og pludselig vende til det helt modsatte. 

Grunden til at man for det meste ser kvindelige ofre for både fysisk og psykisk vold af en psykopat 

fordi at der tydeligt er langt flere mænd end kvinder, der bliver født eller udviklet til psykopater. 

Det vil på normalt vis starte med at en dreng som bliver født og opfostret af moderen, også 

selvom faderen er der, vil være problemer og lang vej imellem dem.  

Psykopaten vil nok eskalere hvis han bliver udsat for isolation altså at han lever i sin egen verden, 

men dog er på sidelinjen af det rigtige liv. Den fødte psykopat vil måske vise mangel på kærlighed 

og empati fra forældrene. Også selvom der under normale omstændigheder vil blive behandlet 

som et almindeligt barn, med den samme ”dose” kærlighed. Der vil bare være et større behov og 

mangelfølelse omkring empati. Men det kan også være helt anderledes, derfor er der mange slags 

personlighedsfortyrrelser. Børn der er opvokset i et hjem hvor forældrene har været meget 

fraværende, kan også meget hurtigt få træk af det psykopatiske. Også hvis forældrene måske 

drikker, eller er ude i andre former for misbrug, vil der være stor afstand og ingen tæt relation fra 

barnet til forældrene og dermed vil der måske blive påbegyndt en lang og hård rejse med 

psykopati. Psykopati kan også være en arvelig sygdom, det vil sige at hvis f.eks. ens far eller mor 

har diagnosen, vil der være større chance for at man selv bliver ramt ved fødsel, isolation eller 

dårlig behandling.  

Selv hvis diagnosen har været stillet i mange år, kan psykopaten eskalere rimeligt pludseligt. Det 

vil i mange tilfælde være sådan at han starter med brug for opmærksomhed fra flere end en, altså 

at han muligvis har både kone og kæreste og forskellige børn med dem begge, leve to forskellige 

liv, i to forskellige verdener. Hvor han vil lyve sig ud med dumme forklaringer, som han ingen 

steder vil komme med. I mange tilfælde ser man at han prøver at bortforklare hans lange tid ude, 

og lange nætter ved at sige at han er på arbejde, forretningsrejser eller kongres. Psykopater er 

meste i at manipulere, og det vil derfor være svært ikke at tro på ham i starten. Ved at have to 

kvinder i sit liv vil behovet for empati og kærlighed måske blive stillet. Det kan også godt ske at det 

kun er én af hans ”damer” vil blive behandlet dårligt og den anden får måske både søde ord og 

blomster. Der vil i mange tilfælde også blive stillet spørgsmål fra ofrets vinkel, som er relateret til 

hvorfor han er så lang tid ude, aldrig er hjemme, er kold overfor hende eller lignende. Der vil man 

tydeligt kunne se hvordan sygdommen eskalere inde i manden. Det er sådanne spørgsmål som 

måske vil få personen til at gå amok, eller ligefrem komme langt ud i kriminalitet overfor ofret, i 

form af at slå, sparke eller værre ting.  
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Hvordan kan en psykopat gå så langt? 
 

Grunden til at en psykopat kan finde på at slå på andre mennesker og i værste tilfælde slå andre 

mennesker ihjel, er at de bliver skubbet ud til deres grænse i løbet af ingen tid. Hvis man siger til 

dem at de er dumme og klamme eller truer dem, bliver de rasende. Det bedste man kan gøre mod 

en person, som er psykopat er at tale pænt til dem, give dem ret i hvad de siger og lade være med 

at presse dem langt ud over deres grænse.   

Fremtid for psykopater 

 
Det er de færreste psykopater som kommer i behandling. Det er også de færreste som faktisk får hjælp af 

en behandling. Selvfølgelig kan der gives redskaber til at komme videre, men meget få kommer ud af 

sygdommen, da det også er arveligt. Der findes et produkt, til helbredelse af sygdommen som hedder 

Tegretol, som også er et lægemiddel mod epilepsi. Der er også samtale grupper hvor der er flere af ”deres 

slags,” så de kan se at der er andre som dem selv, og lære af det på den måde. Det vil måske også i 

fremtiden blive indført at man inden man bliver født skal have en gentest, som kan sige om man bliver født 

som psykopat, eller om man har træk af det.  

Digt  
 

Det hele kører og alting snurrer. 

Følelserne flyver, kompasset lyver. 

Grænse sang, ja der var engang.  

vejen tilbage lyder lang og umådelig trang 

 

Hvor skal dette ende, hvad skal jeg erkende 

at jeg har satset, troet og stolet på en fjende. 

Hvem er jeg, der så lidt forstår, en dum idiot der intet formår. 

Nej, så hellere nøjes, med det der er mit, for egentligt at det heller så skidt. 

Hvem har da lykke og evig ro, jeg tvivler at nogen, på dette vil tro. 

Livet er gave med besvær og møje, hvad er der nu galt i at lade sig nøje. 

Jeg klarer mig nok, og bærer min læst, hvem siger ikke, at her har jeg det bedst. 

For det er jo nok, som min mand altid siger, jeg jo ikke den kønneste af alle piger. 
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Konklusion  
 

Vi har arbejdet rigtig godt sammen og vi har nået frem til et godt resultat. Vi har brugt vores tid 

rigtig godt. Det har været et svært emne fordi vi aldrig har forstået de forskellige begreber før. Vi 

forstår dem nu og vi har lært hvordan en psykopats hjerne ”fungerer”. 

 Vi har lært om mange forskellige ting. Fx vidste vi ikke at der var noget som rent faktisk hed 

psykopati. Vi troede bare at psykopat var et skældsord. Der er mange store ting, som er helt nye.   
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Kildefortegnelse  

Hjemmesider  
 http://lisegaarden.dk/klinik-og-kontakt 

 

 http://www.psyke.dk/psykopaticase.html - brev 

 

 http://www.soulunited.dk/?page_id=3527 

 

 http://www.psyke.dk/Psykopaten.hvorfor.html 

 

 http://www.netdoktor.dk/fokus/psykopater.htm 

 

 http://lisegaarden.dk/psykopat?gclid=CP276cSNrK4CFYYXzQod2B9VRQ 

 

 http://www.bt.dk/krimi/lundin-saadan-draebte-jeg 

 

 http://www.netpsykiater.dk/htmsgd/dyssocial.htm 

 

 http://www.psykoweb.dk/selvtillid/1i.htm 

 

 Film: 
 Rejseholdet afsnit 10, del 29 og 30  

Bøger: 
 Børnenes store leksikon side 326, 2 afsnit 

 ”Abnormal psychology” side 592 

 

interviews: 
 Lise Siedler 

 Henriette Heiberg 
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