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Resumé 

Formålet med denne opgave er at kigge på den dyssociale personlighedsforstyrrelse, samt se hvilke 

forhold der spiller ind på dannelsen. Dette er gjort gennem en redegørelse af hjernens opbygning 

samt nervecellers funktion. Endvidere er der gennem indførelse af psykologisk teori samt 

virkelighedseksempler indført de miljømæssige faktorer for dannelsen af sygdommen. Derunder 

bliver der senere i opgaven fokuseret på nyere forskning, der undersøger biologiske sammenhænge 

mellem psykopati og hjernen. Denne forskning omhandler hjernescanninger samt serotonin 

koncentration, der begge viser en klar forskel hos psykopater. Viden omkring hjernen, de 

miljømæssige faktorer samt den nye forskning sætter slutteligt frem til en perspektivering omkring 

fremtidige behandlingsmuligheder, der både skal indeholde arvelige-og miljømæssige aspekter. 

Konklusionen fører netop frem til, at psykopati både er en konsekvens for arv og miljø. 
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Indledning 

Underholdningsbranchen er spækket af historier om psykopatiske mordere, og befolkningen lapper 

det i sig. Vi drages mod det ukendte og forunderlige, som netop psykopater er. Emnet er dermed 

utrolig kontroversielt og tankevækkende, da man i dag stadig ikke har fundet nogle direkte årsager 

til, hvorfor disse psykopater opstår, og uden videre myrder uskyldige folk. I øvrigt er der ikke 

fundet succesfulde behandlingsmuligheder, som efterlader psykopaterne som en tabt sag i et 

samfund, som drages mod charmørerne, men frygter dem når de mødes. 

Med afsæt i dette vil opgavebesvarelsen kigge nærmere på nervecellers opbygning samt funktion, 

der danner grundlag for den uvurderlige hjerne vi alle besidder. Derudover vil der med en 

gennemgang af flere psykologiske teorier omkring omsorg og omsorgssvigt, danne fundamentet for 

en analyse af Anders Behring Breivik og Theodore Robert Bundys svære barndom der endte ud i 

psykopati. Tilsvarende undersøges der om psykopati kun er en konsekvens af omsorgssvigt eller om 

andre biologiske faktorer også spiller ind, herunder med inddragelse af flere typer forskning. 

Herunder fokuseres der om viden om forskningen kan føre til nye behandlingsmuligheder, for den 

ellers uhelbredelige sygdom. 
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Kroppens 
hovedcentral 
Før vi kan gå i dybden med den psykopatiske hjerne, skal vi først forstå kroppens hovedcentral. 

Den komplekse hjerne er nemlig livsnødvendig for, at vi mennesker kan fungere. Det er kroppens 

kerne, som bearbejder sanseinput, kontrollerer kroppens funktioner, og er centralen for bevidst 

erkendelse og viljestyrede handlinger.  

Den komplekse hjernes opbygning 

Centralnervesystemet omfatter både hjernen, encephalon, og rygmarven, medulla spinalis, som 

begge er godt beskyttet af knogler. Selve hjernen er meget skrøbelig, og består af milliarder af 

nerveceller, der danner et enestående netværk. Et netværk der gør hjernen unik. 

Den inderste del kaldes hjernestammen, truncus enecephalicus, som står for den ubevidste 

regulering af homeostasen, og omfatter den forlængede rygmarv, baghjernen, midthjernen samt 

hjernebjælken, der kobler de to hjernehalvdele sammen. Øverst i hjernestammen ligger 

mellemhjernen, diencephalon, der bla. indeholder thalamus. Thalamus kommunikerer med det 

præfrontale cortex, der er de højere dele af hjernen. Under thalamus sidder hyppothalamus samt 

hippocampus, der alle indgår i det limbiske system, som jeg vender tilbage til senere. 

Ud over hjernestammen og lillehjernen ligger den beskyttende storhjerne, der udgør størstedelen af 

hjernens volumen. Det yderst lag i storhjernen er hjernebarken, cortex cerebri, som er den grå 

substans, hvor nervecellernes krop befinder sig. Længere inde er den hvide substans, der består af 

nervecellernes axoner samt myelinskeder (se bilag 1).  

Storhjernen kan inddeles i forskellige karakteristiske lapper, som kan ses på figur 1. Midt på 

hjernen befinder centralfuren, sulcus centralis, sig, der inddeler hjernen i en forrest og bagerst lap. 

Foran sidder pandelappen, frontallappen, hvor motorik, personlighed og adfærd reguleres. En skade 

på denne del af hjernen vil derfor højst sandsynlig have store konsekvenser for personligheden. 

Pandelappen kan igen inddeles i 3 områder: præfrontale cortex, præmotoriske område og det 

primære motoriske område, der alle har en betydning for at en handling besluttes samt udføres 

motorisk. Dermed kan frontallapperne have indvirkning på impulsiv samt risikovillig adfærd, da de 

først bliver færdigudviklet sent i ungdommen. 



SRP marts 2020  Middelfart Gymnasium 

6 

Figur 1 Hjernens opbygning 

De bagerste lapper kan igen inddeles i tre typer: isselappen, parientallappen, nakkelappen, 

occipitallappen, og tindingelappen, temporallappen. Det er disse lapper, som blandt andet styrer 

mange af vores sanser såsom følesansen, høresansen og synssansen.  

Udover hjernens fysiske opdeling har vi nogle systemer, som omfatter flere områder af hjernen. 

Dette er blandt andet systemer, der har indflydelse på vores ustyrlige følelser.1 

Det følelsesmæssige system 

Det limbiske system, bedre kendt som det følelsesmæssige system, befinder sig dybt inde i 

storhjernen på indersiden af tindingelappen, og har stor indflydelse på kognitive samt 

følelsesmæssige funktioner. Det limbiske system omfatter flere forskellige dele af hjernen blandt 

andet hippothalamus, amygdala og hippocampus. De vigtige hippocampus har betydning for 

hukommelsen samt indlæring af nye oplevelser og sanseindtryk. Området foran hippocampus, i 

tindingelappens spids, kaldes amygdala, der styrer bearbejdning af følelserne som frygt og vrede.2 

Herved kommer de paralimbiske strukturer indover, da de to ting er tæt forbundet. De paralimbiske 

strukturer grænser nemlig op til, og er direkte forbundet med, strukturer i det limbiske system 

såsom amygdala, cingulate cortex og dele af thalamus, men da de to systemer er meget nære, er 

forskerne stadig i tvivl om, hvor grænsen går. Ikke desto mindre er det paralimbiske system en 

vigtig del af personlighedens kerne.3  

1 (Skadhede & Lytzen, 2017) 
2 (Det limbiske system, 2017) 
3 (Pressman, 2019) 
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Hjernens komplekse opbygning og funktion er dermed uundværlig, og er med til at danne vores 

personlighed. Men alt dette kunne ikke fungere uden de milliarder af nerveceller, der danner 

grundlag for hjernen. 

Nervecellers opbygning og funktion 

Kroppen kan ikke fungere uden nerveceller, også kaldet neuroner, der tilsammen danner et netværk 

uden lige. Hvert enkelt nervecelle er således med i et større fællesskab, som styrer 

kommunikationen i kroppen. 

Størstedelen af nervecellen består af cellekroppen(soma), hvori der findes en cellekerne med 

arvematerialet, DNA, og andre organeller såsom mitokondrier, cellemembran og endoplasmatisk 

retikulum med ribosomer. Alt dette minder om en normal eukaryot celle, men det der gør 

nervecellen speciel, er deres karakteristiske morfologi. Nerveceller har nemlig meget lange 

udløbere, som udspringer fra soma nemlig dendritter og axsoner.  

Figur 2 Nervecelles opbygning 

Som det kan ses på figur 2, har hver nervecelle flere dendritter, der sender nerveimpulser fra andre 

nerveceller eller sanseceller ind til soma. Dette gør dem til en slags antenner, der fanger signalerne, 

og fører det ind til radioen, som giver beskeden videre. Hermed er det også dendritterne, som 

aktiverer det pågældende nervecelle, når signalstoffer fra andre nerveceller bindes til receptorerne, 

der sidder i membranen. I forhold til de mange dendritter, som fører nerveimpulser ind i soma, har 

hver nervecelle kun ét axson, som fører nerveimpulser væk fra soma.  

Axsonet er en enkelt lang udløber fra cellekroppen. Det første stykke kaldes for axon Hillock, eller 

initialsegmentet, og det er her, at et nyt nervesignal i form af et aktionspotentiale(AP) kan dannes, 

og dernæst spredes gennem de ranvierske indsnøringer. 
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Rundt om axonet sidder der fedtholdige myelinskeder. Deres funktion er at øge impulshastigheden, 

samt at hindre de enkelte nerveceller i at kortslutte grundet deres tætte placeringer. I enden af 

axsonet er der små forgreninger, der hedder endeknopper. Disse endeknopper indeholder et hav af 

små vesikler, der er fuld af signalstoffer, kaldet transmitterstoffer. Hvis der derfor kommer et AP 

gennem axsonet, er det endeknopperne, som afgiver disse 

transmitterstoffer. Herefter kan de diffundere mellem de to 

celler, og hæfte sig til receptorerne på en anden nervecelles 

dendritter eller en muskelcelle, og videreføre signalet. 4 Hele 

denne proces kan ses i figuren til højre, hvor vi kigger nærmere 

på signalstoffet serotonin. 

Serotonin har især indflydelse på følelsen af veltilpashed og 

lykke, men virkningen kommer meget an på, hvor i hjernen det 

frigives. Denne virkning sker i synapsen, der er området, hvor 

de to nerveceller er i kontakt, som det ses på figuren. Dette område skabes mellem endeknoppen på 

den afgivende(præsynaptiske) nervecelles axson, og den modtagende(postsynaptiske) nervecelles 

dendrit eller soma. Serotoninen bliver dermed frigjort fra den præsynaptiske nervecelle, hvor den 

derefter hæfter sig til de bestemte serotoninreceptorer på den postsynaptiske nervcelle. Det 

serotonin der ikke bliver optaget af den modtagende nervecelle, bliver genoptaget af den afgivende 

celle eller nedbrudt af et enzym.56  

Ingen nerveceller, ingen hjerne, ingen kropsfunktion. Hjernen er som sagt vigtig for både at 

kroppen kan fungere, men også dannelsen af vores personlige sammensætning. En hjerneskade kan 

derfor have alvorlige konsekvenser for vores menneskelige udtryk, især hvis det rammer det 

limbiske eller paralimbiske system, der styrer vores følelser. Dette gør nervecellerne, og derved 

hjernen, til en basal komponent for vores personlighed, som vi skal passe på især i de tidlige 

udviklings år. 

4 (Skadhede & Lytzen, 2017) 
5 (Schack, 2018) 
6 (Bidstrup, 2008) 

Figur 3 Synapsen hvor serotonin bliver afgivet 
til en anden nervecelle 
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De negligerede 
børn 
Gennem de første leveår udvikler hjernen sig meget, og det er derfor vigtigt med en god start. Den 

givne omsorg i barndommen har nemlig en kæmpe betydning for personlighedsdannelsen, og 

forståelsen for omverdenen.  

Jeg vil derfor gennem dette afsnit komme ind på de miljømæssige forhold af udviklingen af 

psykopati, som sker gennem den ikke gode nok omsorg. Herunder med inddragelse af klassiske 

eksempler på, hvor stor betydning omsorgen har i barndommen, samt konsekvenserne for de 

omsorgsvigtet børn. 

Omsorgsvigt er en forudsætning for ”den ikke gode nok omsorg” 

Omsorg drejer sig om at tage ansvar for et andet menneskes behov, udvikling og tryghed. 

Tilknytningen mellem et barn og en omsorgsbetroet voksen er dermed altafgørende for, at barnet 

kan udvikle en sund og rask personlighed. Forudsætningerne for ”den gode nok omsorg” er dermed 

meget diskuteret gennem tiden, og flere psykologer har kommet med deres bud hen af vejen. 

En af disse er Per Schultz Jørgensen, der fokuserer på 3 essentielle aspekter, når vi snakker om 

omsorg, nemlig tilsyn, stimulation og tilknytning. Med dette menes, at tilsynet skal sikrer 

overvågning, og dermed trygheden for at forhindre ulykker. Stimulationen skal medføre en udviklet 

intellektualitet, og tilknytningen skaber den følelsesmæssige basis for tryghed og tillid. Hvis disse 

aspekter er opfyldt, vil barnet modtage en god og sikker omsorg, hvorimod det modsatte vil skabe, 

det vi omtaler som omsorgssvigt. Ud fra disse aspekter lavede Else Christensen tilbage i 1992 en 

undersøgelse om 0-3 årige omsorgssvigtet børn, hvor hun skelner mellem 4 typer for omsorgssvigt. 

Den første typer er den aktive fysiske omsorgssvigt, som er den fysiske brutale af slagsen. Her er 

der tale om direkte fysisk vold og/eller seksuelle krænkelser mod børn. Det kan være alt fra 

brækkede knogler, brændemærker eller blå mærker på kroppen til seksuelle overgreb. 

Den anden type er i form af passivt fysisk omsorgssvigt, hvor omsorgspersonen udstiller barnet for 

manglende livsnødvendige fysiske behov, der derved bringer barnets sundhedstilstand i fare. Dette 

kunne være manglende opsyn med barnet i flere timer, fejlernæring eller svigtende sundhedspleje.  

Hvorimod de to ovennævnte typer omsorgssvigt omhandler de fysiske forsømmelser, fokuserer de 

næste to typer på de psykiske forsømmelser, og dermed kaldes følelsesmæssigt omsorgssvigt.     

Den aktive følelsesmæssige omsorgssvigt kendetegnes ved ikke-fysiske, dog stadig skadende, 

handlinger mod barnet. Her kan barnet være blevet udsat for voldelige trusler, krænkende omtale 
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eller fjendtlighed fra forældrene, som alle fører til et negativ selvopfattelse, samt at barnet ikke 

udvikler tillid til sig selv og omverdenen. Sidst men ikke mindst er der den passive følelsesmæssige 

omsorgssvigt. Her er der tale om alvorlige psykiske forsømmelser, grundet forældrenes mangel på 

at videregive kærlighed, tryghed og omsorg, der fører ud i udviklingsmæssige skader. Her kan 

barnet have overværet fysisk vold i hjemmet, haft uforudsigelige hverdage eller været udsat for 

forældrenes manglende evne til at aflæse barnets kropsprog om lyst/ulyst og grænser.7  

Omsorgen i barndommen har dermed en kæmpe betydning for flere faktorer af barnets 

videreudvikling. Den dårlige start på livet i form af omsorgssvigt kan danne forskellige 

personlighedsforstyrrelser og mindreværdskomplekser, men psykologen John Bowlby mener, at det 

hele starter ved tilknytningen mellem mor og barn. 

Tilknytningsteorien: John Bowlby 

Tilknytningsteorien omhandler den livsvigtige binding mellem barn og mor, samt den store rolle 

denne binding spiller for den senere udvikling af barnets personlighed og interaktioner med 

omverdenen. Når man snakker om tilknytningsteori, skal man først snakke om John Bowlbys 

tilknytningsadfærd. Her mener han, at barnet fra fødslen af er født med instinkter, der skaber båndet 

mellem barn om mor. Når barnet føler sig utryg eller utilpas, aktiveres den biologiske 

tilknytningsadfærd i form af gråd eller anden opmærksomhedsopsøgende adfærd, og 

omsorgspersonen kommer med det samme. På den måde skaber det en sikker base hos 

omsorgspersonen, så barnet tillidsfuldt kan udforske den utrygge verden, og altid have en sikker 

base at vende hjem til for at få omsorg, trøst eller anden støtte. Dog skal barnet opleve tryghed, før 

det kan give slip og selv udforske verden.8 

Grundlæggende tillid: Erik H. Erikson  

Erikson går fra at snakke om det‘ets driftsimpulser, til jeg‘ets kamp for at finde og bevare sin 

identitet. Dette gør han ved at indføre de otte faser i hans udviklingsteori(se bilag 2) som alle viser, 

hvordan individet bliver i stand til at løse de uundgåelige udviklingskriser på en vellykket måde. 

Ifølge Erikson foregår udviklingen gennem en række psykosociale kriser, hvor individet har nogle 

udviklingsopgaver. Dette afspejles i Eriksons otte faser i udviklingslæren, da man ved hver 

livsstadie, vil blive konfronteret med en betydningsfuld konflikt. Måden konflikten løses på vil 

7 (Brørup, Hauge, & Thomsen, Den nye psykologi håndbog, 2000) 
8 (Brørup & Hauge, Gyldendals psykologihåndbog, 2005) 
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derfor have en stor betydning for den videre personlighedsudvikling. Dermed er den grundlæggende 

tillid, også kaldet basic trust, vigtig for barnets livslyst, og mod på at videreudvikle sig for at 

komme gennem disse konflikter vellykket. Mødrene skaber denne følelse af tillid hos barnet, 

gennem den omsorg de giver. Ved derfor at give en god og kærlig omsorg skaber man tillid og 

tryghed, så barnet selv kan danne grundlæggende tillid til sig selv og omverdenen. Hvis man 

derimod ikke giver omsorg og tryghed, vil barnet danne en grundlæggende mistillid. 

Dette var kun første fase ud af Eriksons otte udviklingsfaser, men kriserne og individets måde at 

takle dem på er alle essentielle for identitetsudviklingen, og en kan ikke stå alene. Hvert led i 

udviklingen er dermed som følge af de tidligere løsninger af kernekonflikterne, og ens historie fører 

med sig gennem alle livets udviklingsopgaver og ikke kun barndommen. 

The good-enough mother: Donald W. Winnicott 

Ifølge Winnicott bliver barnet født uden personlighedsintegration, og er dermed afhængig af 

moderens omsorg. Det er vigtigt, at forældrene opbygger et ’holding inviroment’, altså et 

stabiliserende miljø, hvor barnet er i centrum. Moderen skal dermed have en empatisk kontakt med 

barnet ved at tilsidesætte sine egne behov. Barnet kan nemlig ikke opretholde sig selv, så ansvaret 

ligger på moderens skulder, at rumme barnets følelser. Dermed er det betydningsfuldt, at moderen 

er ’the good-enough mother’, og kan tilpasse sig barnets skiftende behov, så det kan opnå en følelse 

om at være omnipotent. Denne følelse har en stor rolle i forhold til den videre udvikling, da det 

bliver grundlag for dannelsen af et modent, velintegreret og realitetstilpasset selv. 

Hvis moderen derimod ikke er i stand til at skabe et tilstrækkeligt, empatisk, stabilt miljø for barnet, 

kan det få afgørende konsekvenser for barnets følelsesmæssige udvikling. Den manglende empati 

fra moderen, vil føles som omsorgssvigt for barnet, som vil skabe en fragmentering af barnets 

oplevelser og dermed af barnets selv. De for tidlige oplevelser af tilpasning af andres behov før sine 

egne, vil skabe en splittelse mellem et ’sandt selv’ og et ’falsk selv’. Det sande selv vil leve i 

skyggen af det moderskabte falske selv, og slutteligt udvikle nogle kognitive egenskaber kun for at 

opfylde moderens behov. Dermed opstår en splittelse mellem det emotionelle og det kognitive.  

Konsekvenser af langvarig omsorgssvigt 

En langvarig udsættelse af omsorgssvigt har dermed store konsekvenser for børnenes videre 

udvikling. Jo yngre barnet er, når det udsættes for omsorgssvigt, desto mere omfattende er 

konsekvenserne. Den længere varige udsættelse har således indflydelse for den videre udvikling 
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indenfor de 4 hovedområder, som er kognitiveudviklingsmæssige afvigelser, mangelfuld udvikling 

af følelsesmæssige kompetencer, mangel på social accept og psykiske lidelser såsom den dyssociale 

personlighedsforstyrrelse.9 Dette gør barndommen og opvæksten til en vigtig komponent for 

udviklingen af et sundt og rask personlighed, men hvad sker der hvis dette ikke bliver opfyldt? Kort 

sagt kan de blive til, dem vi i dag kender som psykopater.  

Den dyssociale personlighedsforstyrrelse 

De er bedrageriske, manipulerende og uempatiske. Psykologer betegner dem som dyssociale 

personlighedsforstyrrelser, mens vi andre kalder dem psykopater, men en ting er sikkert og det er, at 

de alle er upålidelige. Men hvordan ved man at man er en psykopat? I dag findes der 3 forskellige 

diagnosesystemer for psykopati, hvoraf den ene kaldes psykopatichecklisten, forkortet PCL, 

udviklet af Robert Hare i 1992. PCL består af 20 kendetegn med et pointsystem, hvor en 

professionel psykolog vurderer, og udgiver pointene gennem en samtale. Alle har enkelte 

psykopatiske træk, men hvis man ligger over 9 ud af maks 40 point, har man karaktertræk som en 

psykopat.10 Men hvordan udvikler man så disse karaktertræk? Svaret mange forskere har kæmpet 

med i flere år, men som stadig står dem uklart. En ting ved man: opvæksten har en stor indflydelse, 

og for at bekræfte dette skal vi kigge på to tekstbogseksempler af psykopater, der havde en svær 

opvækst. 

Anders Behring Breivik 

Et tekstbogseksempel på alle de ovennævnte teorier ser man hos Anders Behring Breivik. Han var 

en mand på en mission, som i dag går over i historiebøgerne. Man kender ham som massemorderen 

på Utøya, der dræbte 77 mennesker, skadede flere 100 og splittede den norske nation den 22 juli 

2011. I dag sidder han bag lås og slå i et fængsel i Norge, som han skal gøre resten af livet, men for 

at forstå hvad der drev ham til massemord, skal vi helt tilbage før hans fødsel. En ny artikel har 

nemlig sat et helt nyt lys på psykopaternes barndom og hvad der drev dem til mord.11 

Anders Behring Breivik blev født den 13 februar 1979, et barn som allerede fra fødslen skabte splid 

og kaos. Da Breivik var et halvt år gammel, gik hans forældre nemlig fra hinanden, og sammen med 

hans mor flyttede de tilbage til Norge, men Breivik endte ved den forkerte forældre. Allerede inden 

9 (Målgruppe, 2019) 
10 (Dahl & Dalsegg, 1999, s. 69) 
11 (Nielsen, 2016) 
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hans fødsel var morens forhold til Breivik anstrengt, og hun ønskede oprindeligt at få en abort. 

Dette skete dog ikke, da hun var for langt henne i graviditeten, men den forventede 

moderkærligheden, opstod heller aldrig. Allerede inde i maven beskyldte hun ham for at være ond 

og ødelægge hendes liv. Han var godt og grundigt uønsket, og kærligheden var ikke til stede. 

Morens fjendtlighed overfor Breivik gjorde, at han har udviklet et negativt selvopfattelse, og 

dermed ikke udvikler den vigtige basic trust til sig selv eller omverdenen. Den negative 

selvopfattelse samt manglende tillid, har stor indflydelse på Eriksons 8 udviklingsfaser, som alle 

mennesker gennemgår, og som er vigtige for identitetsdannelsen. Her har Breivik fra starten af haft 

modvind, og derfor ikke gennemgået de vigtige udviklingsfaser optimalt.  

Som barn blev Breivik også passet af alle mulige fremmede, naboer og bekendte, og moderen var 

aldrig rigtig til stede. Breiviks mor har derfor aldrig skabt et holding enviroment, hvor Breivik var i 

fokus. Følgelig var hun heller ikke the good-enough mother, som derfor har skabt en barn med store 

følelsesmæssige problemer. Dette har gjort, at Breivik har dannet en grundlæggende mistillid og en 

følelsesmæssig splittelse. Udover, at moren ikke ønskede Breivik, havde hun selv store 

psykologiske problemer. Hun bad flere gange samfundet om hjælp til aflastning af Breivik, men da 

han som 4 årige blev anbefalet tvangsfjernet, strittede hun imod. For første gang siden skilsmissen 

trådte Breiviks far i kraft, og søgte om forældremyndighed over Breivik, men tabte den kamp.  

Hele Breiviks opdragelse og opvækst kan spores tilbage til hans mors barndom. Den manglende 

tilknytning som Breivik er blevet udsat for, har nemlig en transgenerationel effekt. Breiviks mor har 

også haft en svær barndom uden meget omsorg, tilknytning og tryghed. Som 8 årig døde hendes far, 

og hendes mor var skizofren, paranoid og psykotisk, og beskyldte derfor tit hendes datter for alt det 

dårlige i hendes liv. Med en svær baggrund med hendes egne forældre i bagagen udsætter hun 

hendes egne børn for det samme, og den transgenerationelle effekt fortsætter i en ond spiral.12 

Breivik er dermed et klassisk eksempel på, hvad samfundet samt familiens opvækst kan skabe. Den 

manglende omsorg, opmærksomhed og handling har skabt en tom skal uden en personlighed. Han 

har været en antenne og receptor, der samler andre menneskers handlinger, følelser og 

personlighed, og sammenkobler det til en identitet, som han håber, han kan blive til. Selvom mange 

ser Breiviks aggressioner og terror som politisk, er det også et udtryk for den hadfyldte barndom. 

Breivik er dermed gået fra en identitetskrise, hvor langvarigt omsorgsvigt har skabt en forstyrret 

udvikling til stor narcissime og storhedsvanvid for at vise omverdenen, at han ikke er et mislykket 

12 (Borchgrevink, 2012) 
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barn. Breivik er kun ét eksempel ud af flere utallige psykopater, som har haft en svær barndom. En 

anden type psykopat der dræbte flere kvinder gennem årtier, finder vi i USA. 

Ted Bundy  

Theodore Robert Bundy, bedre kendt som Ted Bundy, er en af de mest berygtede seriemordere i 

USA's historie. Egocentrisk, følelseskold og ekstremt manipulerende er bare nogle af de få 

kvaliteter, som Ted Bundy besad. Der var ingen, der havde regnet med det, men alligevel var en 

charmerende dreng fra Vermont, USA, i stand til at voldtage og partere over 36 kvinder spredt over 

flere stater. Dermed blev han frygtet i hele nationen, og kvinder frygtede for deres liv. Men hvad 

driver et menneske som Ted Bundy til følelseskoldt mord? Ligesom Anders Behring Breivik, skal 

vi helt tilbage til fødslen.  

Ted Bundy blev født på et hjem for ugifte mødre i Burlington, Vermont, den 24 november 1946, 

men allerede fra starten var han uønsket. Hans mor ville ikke have ham, og overvejede at give ham 

til adoption, men hendes far, Ted Bundys morfar, ønskede at opdrage ham. Derfor blev han i sine 

første leveår, opfostret af sine bedsteforældre i Philadelphia i troen om, at hans mor var hans søster. 

 Udover den hårde start fik Bundy heller ikke meget støtte hjemmefra, og han blev udsat for aktiv 

fysisk omsorgssvigt og/eller passiv følelsesmæssige omsorgssvigt. Mormoren led af en stor 

depression samt angst, mens morfaren havde et stort temperament, og var voldelig. Mange mener 

derfor, at Bundy som barn var blevet udsat for enten fysiske eller psykiske overfald samt 

overværelse af morfarens voldelige udbrød overfor andre. 

I en alder af 3 år flyttede Bundy og hans mor til Tacoma, Washington, hvor hun mødte en mand, 

som senere blev Bundys stedfar. Bundy mistede nu både hans barndomshjem og hans mors 

opmærksomhed til en anden mand. Udover den store jalousi til stedfaren fik hans mor 4 børn mere. 

Dermed endte han i skyggen bag hans mors nye familie, og var overladt til sig selv. Selvom hun 

sørgede for Bundy fysisk, var hun ikke Winnicotts definition på the good-enough mother. Hun 

opbyggede ikke et holding enviroment, hvor barnet var i centrum, eller tilsidesatte sine egne behov. 

Bundy opvoksede dermed med en uempatisk mor, som skabte en fragmentering af Bundys selv. 

Den manglende omsorg for moren gjorde desuden, at Bundy ikke fik skabt basic trust, men derimod 

grundlæggende mistillid til omverdenen. Den manglende tillid afspejler dermed også Bundys 

tackling af Eriksons uundgåelige 8 udviklingsfaser, som er grundlag for hans følelsesmæssige 

udvikling. Som 14 årig skete endnu et drastisk vendepunkt i Bundys liv. Han fandt hans 

fødselscertifikat, hvorpå der stod ”ukendt” under hans fars navn. Erkendelsen om, at han var et 
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uægte barn, skabte både en kæmpe vrede mod hans mor, men også en identitetskrise i forhold til 

ham selv da han ikke vidste, hvem hans far var, og dermed hvor han stammer fra. 

Udover problemer i familien passede Bundy heller ikke godt ind socialt. Bundy havde en alvorlig 

talefejl, som han blev mobbet meget med i skolen. Derudover var han spejder, men kunne ikke 

finde ud af de ting, som de andre børn beherskede. I High school gik det ikke bedre. Sport var ikke 

hans bedste kvalitet, og hans inderligste ønske om at være nummer ét i klassen gik heller ikke i 

opfyldelse. Han blev igen overset, og var efterladt alene, som igen kun bekræftede mistilliden til 

omverdenen og den manglende selvtillid. Alle disse faktorer og den svære opvækst har resulteret i 

flere psykiske misdannelser samt en negativ personlighedsdannelse, som endte ud i psykopati.13 14 

Psykopater som Breivik og Ted Bundy er dermed tekstbogseksempler på, hvad omsorgssvigt kan 

føre til. De havde begge en hård barndom, der førte til flere længerevarende negative konsekvenser 

og psykiske problemer, som den dag i dag stadig kan mærkes på samfundet.  

Et fysisk indblik i en psykopats hjerne 

Allerede nu ved man, at børn der har været udsat for omsorgssvigt gennem barndommen, har en 

øget risiko for psykologiske problemer senere i livet, som vi ser det hos Anders Behring Breivik og 

Theodore Robert Bundy. Miljøet og opvæksten har dermed en stor rolle, men er psykopater kun en 

konsekvens af en negativ barndom, eller spiller de biologiske faktorer også ind på dannelsen af de 

dyssociale personlighedsforstyrrelser? Flere forskere har gennem en årrække lavet forskellige 

studier, der netop undersøger det biologiske aspekter af dannelsen af psykopater, og især 

hjernescanninger er et hit. 

Hjernescanninger giver ny viden  

Psykopaters mangel på moralsk erkendelse og empati fik de tidlige forskere til at formode, at 

psykopati havde en klar sammenhæng med skader i de frontale områder i hjernen, men nye studier 

viser noget andet. MRI scanninger kom på banen, og viste andre forskelle i den psykopatiske hjerne 

end man før havde set, men MRI viser kun statiske billeder af hjernen og dermed kun en lille bid af 

13 (Ted Bundy biography, 2019) 
14 (Kettler, 2019) 



SRP marts 2020  Middelfart Gymnasium 

16 

historien. Der hvor den psykopatiske hjerne bliver spændende, er nemlig når den interagerer med 

andre mennesker. At se hvordan den takler de sociale situationer, den bliver udsat for, fortæller os 

meget mere om den psykopatiske hjerne, end man nogensinde før har vidst. Netop dette har et hold 

forskere forsøgt at gøre. De har ved hjælp af fMRI scanninger prøvet at kortlægge den psykopatiske 

hjerne, og dermed kommet tættere på de biologiske forskelle der ses hos mennesker med antisociale 

personlighedsforstyrrelser. Gennem fMRI scanninger kan det nemlig ses, hvor i hjernen der er øget 

blodgennemstrømning, når hjernen udsættes for forskeligt stimuli, og dermed se i hvilke regioner 

hjernen arbejder med løsning af den givne opgave. Derfor tog et hold forskere ud i forskellige 

fængsler, og fandt 72 berygtede kriminelle, hvoraf 16 var psykopater med en Hare-score(PCL-liste) 

på over 30 point eller derover. For at undersøge den aktive psykopatiske hjerne blev de alle udsat 

for tre forskellige opgaver, som omhandler moralsk handling, følelsesmæssig hukommelse og 

hæmning, alt i mens de blev scannet. 

I den første opgave blev de fremvist en række billeder, og bedt om at vurdere dem på en skala fra 1 

til 5 for moralsk krænkelse. Billederne havde forskellige moralske motiver, lige fra en KKK-

krydsforbrændig til et landskabsbillede. Adfærdsmæssigt var der ikke stor forskel mellem 

psykopaters og ikke-psykopaters evne til at bedømme de moralske scenarier, men den neurologiske 

historie var helt anderledes. Gennem scanningerne kunne forskerne se, at psykopaterne havde en 

nedsat aktivering af den højre posteriort temporale cortex og øget aktivering i amygdala(se bilag 3). 

Netop to områder der er kendt for at være forbundet med moralsk ræsonnement. 

I den anden opgave blev de udsat for en simpel ordgenkendelsestest. Her blev de hver vist en 

ordserie på 10 ord i to sekunder, som de skulle huske så godt som muligt. Derefter blev der vist en 

række nye lister med både nye og originale ord, hvorefter de skulle udpege de huskede ord. Listerne 

indeholdte både negative og neutrale følelsesladet ord, fx alt fra elendighed og blod til messing og 

havre. Forskerne har i en tid vidst, at psykopater er lige så gode til at huske på følelsesmæssige ord 

som ikke-psykopater, men denne opgave udfoldede sandheden under overfladen. Psykopaterne 

viste stærkt reducerede aktivitet i de paralimbiske regioner – amygdala, anterior og posterior 

cingulate - og en øget aktivitet i den laterale frontale cortex, altså et område som er forbundet med 

kognition og ikke følelser(se bilag 4). Psykopaterne husker derfor ikke ordene grundet følelser, som 

ikke-psykopater gør, men derimod gennem kognition. 

I tredje og sidste opgave blev de udsat for et ”go-no-go” paradigme. Her blev de vist to bogstaver, 

enten et ”K” eller et ”X”, i en hurtig rækkefølge, og skulle trykke på en knap hver gang der blev 
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vist et ”X”. Når et individ korrekt hæmmer et svar, og dermed ikke trykker på knappen når ”K” 

stimuleringen vises, kaldes det responshæmning. Denne responshæmning var meget svækket hos 

psykopaterne, og de havde svært ved ikke at trykke på knappen, uanset om der blev vist et ”X” eller 

”K”. Regionerne der involverer denne hæmning, overlapper de paralimbiske regioner, og det viste 

sig, at der netop var en nedsat aktivitet i de disse regioner(se bilag 5). Denne nedsatte aktivitet og 

manglende evne kan være med til at forklare psykopatens impulsivitet og dårlige adfærdskontrol. 

Resultaterne af fMRI-dataene viste et mønster af unormal hjernefunktion hos psykopater, nemlig 

nedsat funktion i de paralimbiske områder. Netop disse områder har med følelser, erkendelse og 

indføling, som er nogle af de grundsten, en psykopat mangler. Herunder giver resultaterne også et 

indblik i den mangelfulde psykopatiske hjerne, der har store afvigelser i de neurale områder, der 

omhandler moralsk dømmekraft, i forhold til kriminelle ikke-psykopater. Dette har en klar 

påvirkning på deres handlinger, da psykopater er rationelle, men ekstremt moralsk sindssyge. 

Psykopater tænker derfor på rigtig og forkert, mens vi andre føler det. Derudover kan denne form 

for scanning i fremtiden hjælpe os til at identificere, og derved forstå de psykopatisk træk i 

hjernen.15  

De betydningsfulde data ovenover sætter et nyt og vigtigt perspektiv på den fysiske psykopatiske 

hjerne, men med forbehold. Selve undersøgelsen er en større en af slagsen, som har brug for dyrt 

samt teknisk svært udstyr. Dette gør også, at der ikke er mange andre lignende studier samt 

scannede psykopater at sammenligne med. Derudover er denne undersøgelse kun baseret på 72 

kriminelle, hvoraf 16 var psykopater, men vi får ikke noget at vide om en kontrolgruppe. Således 

viser undersøgelsen store afvigelser hos psykopater i forhold til kriminelle ikke-psykopater, men 

ikke i forhold til ikke-kriminelle, som er lav-aggressive og udenfor straffesystemet. Kontrolgruppen 

er derfor et vigtig manglende element, da man skal udelukke en mulig sammenhæng mellem ikke-

kriminelle og psykopater. Reproducerbarheden er til gengæld rigtig høj, hvis man har det rigtige 

udstyr.  

Forskningen her dykkede ned i hjernens abnormiteter, og på den måde vist de fysiske forskelle 

mellem psykopater og ikke-psykopater. Undersøgelsen viser dog ikke noget om, hvorfor de fysiske 

15 (Kiehl & Hoffman, 2011) 
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forskelle sker, men man har derimod fået et meget større perspektiv på psykopaters manglende 

egenskaber, samt baggrunden for de valg de træffer. Men de er ikke de eneste, der studerer den 

dyssociale hjerne.  

Har serotonin-koncentrationen en effekt? 

Flere forskere har undersøgt sammenhængen mellem hjernen og den psykiske sygdom, dyssocial 

personlighedstruktur, i daglig tale psykopati. Der er fundet klare forskelle på forskellige områder af 

hjernen hos psykopater og ikke-psykopater via fMRI scanninger, mens andre undersøgelser 

fokuserer på den karakteristiske psykopatiske aggressivitet. 

En dansk forsker, Sofi da Chun-ba har nemlig fundet en klar korrelation mellem psykopati og 

nervesignalet serotonin, som fremmer aggression. Ud fra tidligere dyrestudier har den 

forhenværende teori været, at et for lavt serotonin-niveau i hjernen besværliggøre hæmningen af de 

aggressive impulser. Dyrestudierne viste nemlig, at hvis man fjernede et bestemt serotonin-1-b-

receptor i hjernen hos mus og rotter, blev de mere aggressive. Hvis man derimod gav dem medicin, 

der bandt sig til disse receptorer, mindskes deres aggressivitet.  

Denne teori var derfor udgangspunktet i Sofi Da Cunha-Bangs, postdoc på Neurobiology Research 

Unit på Rigshospitalet, undersøgelse. Ligesom man ser i krimiserier, tog Sofi Da Cunha-Bang ud i 

højtsikrede fængsler, og hjernescannede 19 impulsiv-aggressive voldsdømte indsatte, og 

sammenlignede resultaterne med 24 lav-aggressive mænd. 16 I modsætning til dyreforsøget viste 

hjernescanningerne, at det kan være helt omvendt med mennesker. For jo flere serotonin-1-b-

receptorer, jo større grad af aggressivitet havde de. Det viste sig også, at jo højere de scorede på 

PCL testen, jo flere receptorer besad de, og jo større var deres aggression. Dette vil sige, at 

serotonin koncentrationen viser sig at have en stor indflydelse på ens aggressive opførelse. For jo 

flere serotonin-1-b receptorer man besidder, jo mere serotonin kan nervecellerne optage. En 

ubalance i serotonin-niveauet kan dermed være afgørende for pludselig, voldelig adfærd, som man 

især ser hos psykopater17 Dataene viste dermed for første gang hos mennesker en specifik 

involvering af serotonin binding i vrede og psykopati. Dette giver følgelig et banebrydende 

molekylært mål for udvikling af farmakologiske antiaggressive behandlinger.18 

16 (Sonne, 2019) 
17 (Møller, 2016)  
18 (da Cunha-Bang, 2017) 
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Arv og miljø 

Mange undersøgelser viser i dag, at der er mange biologiske faktorer, der kan spille ind på 

psykopati. Der er tydelige forskelle i bestemte regioner af hjernen, samt en ubalance af signalstoffet 

serotonin, der har indflydelse på både adfærd, humør og andre puslespilsbrikker, der passer ind i 

dannelsen af psykopater. Derudover viser en gennemgang af både Breiviks og Bundys barndom, at 

miljøet også har en klar rolle. Men er psykopati så kun et udtryk for genetiske fejl eller en 

konsekvens af opvækst i et negativt miljø? Mere tyder på, at det ikke er så simpelt.  

James Fallon beviser det modsatte 

En forsker ved navn James Fallon opdagede i 2006 under en række videnskabelige og kliniske 

studier af psykopater, at han havde det præcis samme hjernebilledemønster samt genetiske 

sammensætning som en vaskeægte psykopat. Problemet var bare, at han ikke er det.  

Det påvirkede ham ikke de første år efter opdagelsen, men da han senere snakkede med hans 

nærmeste omkring hans barndom kom sandhederne på bordet. Som ung var han en ballademager, 

og hans liv var præget af farlig og upassende opførsel. Han var egoistisk, ufølsom og gjorde ting for 

egen vindings skyld uden at tænke på konsekvenserne. Alt det der tyder på en psykopatisk opførelse 

og dog alligevel. En dag besluttede han for at ændre sin opførsel mod alle odds, da han kunne se 

den skade han havde forvoldt. Han begyndte at være mindre egoistisk, og brugte sin egen 

narcissisme til at overvinde sin skjulte psykopat. Han indså hans narcissistiske træk, og prøvede at 

gøre det modsatte. Dette resulterede i, at han den dag i dag er en succesfuld forsker samt en stor 

familiemand med et kæmpe hjerte, og et klart eksempel på den store indflydelse både arv og miljø 

spiller ind på psykopati.19 Men hvad siger psykologerne? 

I en artikel fra videnskab.dk(2014) bliver to psykologer netop spurgt ind til den kørende debat: Kan 

en psykopat selv gøre for det? Her kommer vi et svar nærmere, for som psykolog Lars Bjerggaard 

Larsen siger, kan de overordnet set ikke selv bestemme deres genetiske sammensætning samt 

opvækst, men derfor skal de stadig blive stillet til ansvar. Psykopaters udviklingsniveau er som en 

2-årig, hvor de kan skifte personlighed på et split sekund. Dette adfærdsmønster kan blandt andet

skyldes flere faktorer, såsom arv, hjerneskade, gadens parlament og miljø, men i virkeligheden er

det en kombination af alle omstændighederne. Lars Pedersens arbejde som psykolog gør, at han tit

19 (Fallon, 2014)  
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ser psykopater i hans dagligdag med en barndom, hvor de ovennævnte faktorer supplerer hinanden. 

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at være født med de biologiske markører for en psykopat, 

eller være udsat for omsorgssvigt som barn, men en blanding af de to ting. Man kan nemlig godt 

have alle de biologiske markører for psykopati, men med en god opvækst kan det undgås og føre til 

noget bedre. James Fallon er et godt eksempel på dette. Han havde nemlig alle de biologiske 

markører for psykopati, men grundet en standhaftig og kærlig mor på sidelinjen fik han vendt hans 

narcissisme, gåpåmod og ihærdighed til noget positivt, så han den dag i dag har et højtstående job 

og den perfekte familie derhjemme.20  

Forskning giver håb for behandling i fremtiden 

Som sagt før er den dyssociale personlighedsforstyrrelse en kompleks sygdom med mange aspekter, 

som den dag i dag stadig er under søgelyset. Derudover gør psykopaternes manglende selvindsigt, 

at de er meget modstandsdygtige mod behandling. Men er det muligt at undgå de 

samfundskrævende psykopatiske mennesker, og stoppe dem inden, at det når så vidt? Der findes 

ikke en direkte behandling, men der er håb i fremtiden.  

Ud fra de førnævnte undersøgelser har man kunne fastslå, at man gennem hjernescanninger kunne 

se tydelige fysiske forskelle i hjernen hos psykopater og ikke-psykopater. Uoverensstemmelsen 

ligger i de paralimbiske områder, der hos psykopater er svært underudviklet, og dermed har 

påvirkning på især følelserne. Da scanningerne kun viser i hvilke områder, hvor der er 

karakteristiske afvigelser hos psykopater, er det svært at videreudvikle en behandling, men man kan 

derimod bruge denne form for scanning som et hjælpemiddel til at forudse kommende psykopater. 

Scanningerne kunne på den måde bruges som et ekstra redskab til forebyggelse af psykiske 

personlighedsforstyrrelser, hos udsatte børn der har haft en svær barndom. Dette kunne fx være ved 

tvangsfjernet børn. Hvis de både har de biologiske markører, som kan ses gennem en 

hjernescanning, samt en omsorgssvigtet barndom, kan samfundet på den måde holde øje med barnet 

og sørge for ekstra pleje og omsorg. På den måde kunne man prøve at stoppe opløbet til udviklende 

psykopati eller andre psykiske personlighedsforstyrrelser, og stoppe det før det bliver for sent. Dog 

er psykopati stadig et emne, som forskerne studerer, og der kommer hele tiden nye perspektiver på 

20 (Barse, 2014) 
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bordet. Ligesom alle andre sygdomme udvikler den dyssociale personlighedsforstyrrelse sig også 

med tiden gennem ny viden.  

Håbet findes dog stadig i fremtiden, da forskerne konstant finder nye perspektiver og undersøgelser, 

såsom forskningen omkring serotonins påvirkning. Forskning påviste nemlig, at jo flere serotonin-

1-b-receptorer man besidder i hjernen, jo større grad af aggressivitet har man. Hvis man derfor

gennem fremtidig medicin kan mindske disse serotonin receptorer, kan man derved mindske den

pludselige voldelige adfærd, som psykopater besidder. Der er mange muligheder i fremtiden, men

alle forbehold skal tages med.

Ved at dyssocial personlighedsforstyrrelse opstår både grundet arv og miljø, skal behandlingen også 

afspejles deraf. Dermed er det ikke nok at behandle psykopater set kun med biologiske briller, da de 

også har brug for psykologiske redskaber. Gennem hjernescanninger kan vi derfor se, i hvilke 

områder af hjernen der er afvigelser hos psykopater, og således give dem nogle tilpassede redskaber 

til at takle de svære situationer. Psykologerne har dermed et bedre udgangspunkt til at holde øje 

med nogle bestemte fokuspunkter, såsom øget aggressivitet. Da miljøet også har en stor indflydelse, 

er det derfor vigtigt også at holde et ekstra øje med de udsatte børn, og når uheldet så er ude, kan 

finde, gennem de biologiske samt psykologiske behandlingsmetoder, den bedste velegnet pleje til 

netop dette individ. Dermed er der ikke nogle bestemte behandlingsmetoder for psykopati lige nu, 

men der er håb i fremtiden, da forskere indtil videre kun har taget hul på det ellers enorme emne. 
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Konklusion 

Et vigtigt spørgsmål for at forstå dannelsen af psykopati var, hvorvidt arv og miljø spiller ind på 

diagnosen. Ud fra psykologiske teorier, inddragelse fra virkeligheden samt nyere forskning, er vi 

kommet svaret nærmere. Psykologisk set kan vi konkludere, at omsorgssvigt i barndommen kan 

fører til alvorlige psykiske lidelser samt manglende sociale færdigheder, som det ses hos 

psykopater. Ligesom vi så det hos Anders Breivik og Ted Bundys barndom, førte deres negative 

opvækst til seriemord og folkedrab. Forskere på den anden hånd har derimod gennem flere år 

studeret den psykopatiske hjerne, og kommet nærmere på et biologisk svar. De viste store 

abnormiteter i de paralimbiske områder, som har stor indflydelse på følelserne, samt psykopaternes 

højere indhold af serotonin, der gør dem mere aggressive. Herved viste forskningen, at der er 

tydelige forskelle på den psykopatiske hjerne, som har indflydelse på deres væremåde. Dermed kan 

vi konkludere at psykopati dannelsen både bliver påvirket af arv og miljø. Denne konklusion sætter 

håb for fremtidig behandling. Ud fra den nyfundne forskning samt viden om faktorer der påvirker 

dannelsen af psykopati, kan vi udlede, at fremtidige behandlingsmetoder skal holde øje med både 

psykologiske samt biologiske parametre. 
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Bilag 

Bilag 1 



SRP marts 2020 

26 

 Middelfart Gymnasium 

Bilag 3 

Figuren viser scanningerne af psykopater og ikke-psykopater under udførelse af den moralske 

beslutningstagende opgave. Helt til højre ses en sammenligning mellem de to grupper. Øverst ses 

amygdala og nederst den højre posterior temporale cortex. 
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Bilag 4 

Figuren viser scanninger af en psykopat under udførelse af hukommelsesopgaven. 

Bilag 5 

Figuren viser scanninger af kriminelle unge(øverst) og kriminelle voksne(nederst) under go-no-go 

opgaven. 


