
Personlighetssyndrom,
en översikt

Mia Ramklint

Professor i barn och ungdomspsykiatri

Uppsala universitet



Bakgrund

Ramklint et al, European Child & Adolescent Psychiatry 2002



Innehåll

• temperament

• personlighetsdrag 

• personlighetstyp

• personlighetssyndrom

• relevans för barnpsykiatrin



Temperament
”Temperament refers to the raw biological materials from which personality emerges”
(Pavlov, Eysenck, Grey, Buss, Thomas)

• Activity 

• Emotionality

• Sociability
• EAS Theory of Temperament 

Buss & Plomin



The childhood shows the man, as morning
shows the day (Milton)

Temperament Karaktär Personlighet

Miljö, livshändelser, trauman, m.m.



Temperamentet interagerar med miljön

• Visst temperament kommer att 
påverka föräldrar, syskon, lärare, 
kamrater på ett särskilt sätt

• ”Temperamental difficulty”

• ”Passform”

• Visst temperament ökar 
sannolikheten för att barnet skall göra 
vissa erfarenheter



Personlighetsutveckling

• Biologiska teorier; genetik (40-60%), medfött temperament, 

anknytning, nervsystemets utveckling

• Psykologiska teorier; inlärningsteori, kognitiv teori, psykodynamisk 

teori

• Sociala teorier

• Integrativa modeller; interaktion mellan individ och miljö, mellan 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer



Personlighetsutveckling - integrativa modeller

• Cloningers biopsykosociala 
modell

• Biopsykosociala modellen för 
utvecklingen av borderline 
personlighetssyndrom 
(Lineham, M)

Befruktning  Födelse   3 år     Tonår         25 år                       75 år

genotyp                                      endofenotyp

temperament
anknytning

trauma/livshändelser
inlärning



Personlighet

• det inrotade mönstret av tankar, 
känslor och beteenden som 
karaktäriserar en individs unika 
livsstil och anpassning 
resulterande från 
konstitutionella faktorer, 
utveckling och sociala 
erfarenheter”WHO, 1993



Personlighetsdrag

• Teoretiska modeller

• Statistiska analyser 

Mest reliabla uppdelningen:

Uppdelningar varierar mellan 2-7



Personlighetsdrag              Personlighet

• Femfaktormodellen (FFM)

Bygger på biologiska teorier
• Öppenhet (Openness)

• Ordningsamhet (Conscientiousness)

• Extroverta drag (Extraversion)

• Tillmötesgående drag (Agreableness)

• Neurotiska drag (Neuroticism)



Personlighetsdrag är normalfördelade

• Personlighetsdrag värderas med 
frågeformulär
• Temperament and Character

Inventory (TCI)

• Swedish universities Scales of
Personality (SSP)

• NEO-Personality Inventory-Revised
(NEO-PI-R)



Ett exempel
Vi föds med förmågan att uppleva och visa känslor

• glädje
• intresse
• förvåning
• ilska
• rädsla
• ledsnad
• avsmak
• avsky
• skam

© Lance Long



”Emotionality” + erfarenheter

• Vi känner känslor, men skiljer oss åt i:
• hur lättväckta de är 

• hur starkt vi upplever dem

• och hur vi kan reglera dem



Vi lär oss att identifiera och reglera känslor

• Barnets temperament kan vara 
mer eller mindre emotionellt

• Barnets temperament 
interagerar med miljön (inkl
”passform” till föräldrarna)



Svårigheter att reglera känslor

• självskadebeteenden

• suicidala beteenden

• ilskeutbrott

• missbruk

• ätstörningar

• och personlighetssyndrom



Personlighetssyndrom

• …det räcker inte med att vara 
ovanlig

• Personlighetssyndrom innebär ett 
varaktigt mönster av upplevelser 
och beteenden som påtagligt 
avviker från vad som allmänt sett 
förväntas i personens 
sociokulturella miljö och som vållar 
lidande och funktionsnedsättning



Personlighetssyndrom DSM5, tre kluster, 10 
diagnoser
• Kluster A: Kännetecknas av udda, 

excentriska drag och sociala 
kontaktsvårigheter (paranoid, 
schizoid, schizotypal)

• Kluster B: Kännetecknas av 
färgstarka, dramatiska och 
impulsiva drag (borderline, 
antisocial, histrionisk, narcissistisk)

• Kluster C: Kännetecknas av 
introverta, ängsliga, depressiva 
drag (fobisk, osjälvständig, 
tvångsmässig)



Temperament och 
personlighetssyndrom
- historiskt –
jämförelse DSM och 
ICD



Diagnostik av personlighetssyndrom

• Personlighetsformulär

• SCID-5-PD Intervju och Handbok



DSM5 alternativa modell för 
personlighetssyndrom
• Kriterium A; brister i personlighetsfungerandet

• ”Level and Personality Functioning Scale” (LPFS) 

• Kriterium B; förekomst av ett eller flera patologiska personlighetsdrag
• fem domäner; Negative Affectivity, Detachment, Antagonism, Disinhibition 

och Psychoticism

• 25 olika facetter 

• ”Personality Inventory for DSM-5” (PID-5) 

• Sex specifika personlighetssyndrom; antisocial, ängslig, borderline, 
narcissistisk, tvångsmässig och schizotypal



Personlighetssyndrom i tonåren, validitet

Westen et al, 2003
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Förekomst och stabilitet av PD i tonåren
reliabilitet
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BPD symtom vid 12 åå– personlighet vid 18 åå

Wertz et al. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry. 
2020 Oct; 59(10)

Environmental Risk (E-
Risk) Longitudinal Twin 
Study

2232 Brittiska tvillingar



Sårbarhetsmodellen

Komplikationsmodellen

Spektrummodellen
”Normal”      Personlighetssyndrom      Psykisk sjukdom

Varför samsjuklighet mellan psykiatriska syndrom 
och personlighetssyndrom



Endofenotyp kan förklara samsjuklighet

GenerGenotyp PersonlighetsdragEndofenotyp
•Personlighetssyndrom

•Psykiatriska syndrom
Fenotyp



Endofenotyper

• en endofenotyp skall ha en dokumenterad ärftlighet

• endofenotyper kan “mätas” men inte studeras med blotta ögat, utan 
kräver hjälpmedel (blodprov, frågeformulär, MRT m.m.)

• genom att studera endofenotyper kan diagnoser komma att 
revideras, nya behandlingar initieras 





Research Domain Criteria (RDoC)

Ett ramverk för psykiatrisk forskning 
som syftar till att förstå 
de underliggande psykopatologiska 
mekanismerna



Lite tillämpningar i forskning

• BUP forskargrupp, Uppsala 
universitet

• Bristande känsloreglering, 
BUP & Unga vuxna



Forskargrupp; Svårigheter med 
känsloreglering och impulskontroll

• Personlighetssyndrom
• Betydelse för förlopp

• Avgränsning 



Forskargrupp; Svårigheter med 
känsloreglering och impulskontroll

• Personlighetstyper
• Betydelse för symtombild

• Fokus för behandling



Forskargrupp; Svårigheter med 
känsloreglering och impulskontroll

• Minska sårbarheten 
genom att öka 
förmågan att reglera 
känslor och stoppa 
impulser



Forskargrupp; Svårigheter med 
känsloreglering och impulskontroll

• Undersöka patienter med 
personlighetssyndrom, 
dimensionellt? kategoriskt?



Tack för att ni lyssnat!


