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Lite studier kring personlighet
� Associations between sheep farmer attitudes, beliefs, 

emotions and personality, and their barriers to uptake of best 
practice: The example of footrot. (O´Kane et al, 2016)

� Personality Traits Are Associated with Research Misbehavior 
in Dutch Scientists: A Cross-Sectional Study. (Tijdink et 
al,2016)

� Optimism, Cynical Hostility, Falls, and Fractures: The 
Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS). 
(Cauley et al, 2017)

� If You're House Is Still Available, Send Me an Email: 
Personality Influences Reactions to Written Errors in Email 
Messages. (Boland et al, 2016)



� Varför är det viktigt att tänka på personligheten 
när man träffar en patient?

� Vad bör man ta hänsyn till när man utreder en 
patient?

� Påverkar avvikande personlighetsdrag hur man 
svarar på skattningsformulär?

� Påverkar personlighetsstrukturen utvecklingen av 
missbruk? 



LITE FAKTA OM PERSONLIGHET



Temperament



Vad är personlighet?

� Skiljer sig från 
temperament

� Ett bestående 
mönster av 
beteenden, tankar 
och känslor som 
karakteriserar en 
individs unika livsstil





Olika personlighetsmodeller

� Five Factor Model (NEO-PI)

� Cloningers psykobiologiska model (TCI)

� Schallings psykobiologiska teori (SSP)



NEO-PI (The Big Five)

� Neuroticism
� Extraversion
� Agreeableness (Behaglighet)
� Conscientiousness (Samvetsgrann)
� Openness



Trull et al, 2013



Neuroticism

� Bred innehåll och multifaktoriell 
◦ Tendens till ångest
◦ Emotionell instabilitet
◦ Snabb emotionell reaktivitet och långsam 

återhämtning

� Kan brett definieras som ”benägenhet att 
uppleva negativa emotioner”  



Extraversion

� Optimism
� Känslighet för belöning
� Hög motivation
� Positiv affekt



Personlighet och biologi

Belcher et al, 2015



När ska man börja misstänka 
problem? 

� Folk söker för att få hjälp med depression, 
ångest, oro, sömnproblem, 
substansöverkonsumtion mm

� Man söker inte för personlighetsproblem

� Personer med personlighetsproblem har ofta 
svårt att se att problemet inte ligger hos 
andra



FAKTA OM 

PERSONLIGHETSSTÖRNING (PS)



Personlighet och Personlighetsstörning

Normal personlighet – Personlighetsstörning

qAvvikande drag men ingen personlighetsstörning

qPersonlighetsstörningar avviker kraftigt från normal 
personlighet och från vad som allmänt sett förväntas i 
personens sociokulturella miljö 



Kurt Schneider, 1923 

Psychopathic personalities

”those with personality disorders suffer
because of their disorders and also cause 
society to suffer” 



� Personlighetsstörningar är fortfarande en 
diagnos som innebär viss stigmatisering 
◦ Svåra patienter
◦ Kroniskt tillstånd
◦ Kan inte behandlas



Modeller för att förklara utvecklingen av 
personlighetsstörningar

� Sårbarhetsmodell
◦ diathesis-stress modell

� Spektrummodell
◦ Social fobi och fobisk personlighet är delar av ett spektrum av 

tillstånd

� Komplikationsmodell
◦ Neuroticism formas av depressioner och ångestsyndrom

� Statemodellen
◦ Effekten av depression på personlighetsdrag är övergående



Kategorisk - Dimensionell 

� Personlighetsstörningar kan bättre förklaras 
som variationer av normal personlighet än 
kategoriska entiteter av sjukdom  

� DSM-5 använder sig av en kategorisk 
indelning (JA/NEJ)



Bornstein, 2015



Hur vanligt är det med PS?

� 6-10% i befolkningen

� Cirka 50% inom psykiatrisk öppenvård

� Vanligast inom rättsväsendet

� Flest kvinnor inom vården men inte i 
befolkningen



Vilka personlighetsstörningar finns?

� Kluster A
� Schizoid
� Schizotypal
� Paranoid



Vilka personlighetsstörningar finns?

� Kluster B
� Antisocial
� Borderline
� Histrionisk
� Narcisistisk



Vilka personlighetsstörningar finns?

� Kluster C
� Fobisk
� Osjälvständig
� Tvångsmässig 
� Passiv-aggressiv



Lenzenweger et al, 2007



Myter om PS



Myter om personlighetsstörning 1

Alla med personlighetsstörning har ett 
barndomstrauma



Myter om personlighetsstörning 2 

Personlighetsstörningar går inte att bota



Myter om personlighetsstörning 3

Alla som skär sig har borderline 
personlighetsstörning



Myter om personlighetsstörning 4

Personlighetsstörning är ingen riktig 
diagnos. Det gäller bara att försöka anpassa 
sina känslor för att bli bättre. 



PÅVERKAR PERSONLIGHETEN 

HUR MAN SVARAR PÅ 

SKATTNINGSSKALOR?



MDQ (Mood Disorder Questionnaire)

Borderline personlighetsstörning 4 ggr mer 
vanligt hos dem som hade positivt MDQ 
(Zimmerman et al, 2012)



WURS (Wender Utah Rating Scale)
(Kouros et al, 2018)

ADHD(n=40) BPS (n=17) BS (n=30) BPS	&	
BS (n=14)

Subclinical cases	
(n=20)

WURS-25	
total

61,7	
(19,3)

31,1	(15,5) 28,1	(20,9) 33,0	(12,9) 35,3	(16,5)



PERSONLIGHETENS EFFEKT 



Personlighetens påverkan på…

• Social funktion
• Psykisk ohälsa
• Psykisk sjukdom och dess förlopp



Personlighet och social funktion

� Avvikande personlighetsdrag  ökar 
konflikter och stress på arbetet (Hengartner et al, 
2014 & Willie et al, 2013)

� Neuroticism påverkar interpersonella 
relationer och risken för separation från 
partner (Donnellan et al, 2005 & Jockin et al, 1996)



Personlighet och depression

� Personlighetsstörning och hög 
neuroticism kopplas till: 

◦ Sämre svar på behandling med antidepressiva
◦ Längre episoder
◦ Mer kronisk förlopp
◦ Högre risk för återinsjuknande



• Kluster C PS minskade remission och ökade risken för 
återinsjuknande

• Neuroticism minskade remission
• Extraversion ökade risken för övergång till bipolär sjukdom    

Bukh et al, J Clin Psychiatry, June 2016



Personlighet och psykisk ohälsa

� Neuroticism modulerar effekten av negativa 
livshändelser för utveckling av depressiva 
symtom och eventuellt depression

� Neuroticism reflekterar den genetiska 
benägenheten för depression

� Fobiska och osjälvständiga personlighetsdrag 
predisponerar för utveckling av 
paniksyndrom och agorafobi (Bienvenu et al, 2009)



Personlighet och missbruk

� Riskfaktorer
◦ Låg extraversion
◦ Hög neuroticism
◦ Hög desinhibition/impulsivitet



Belcher et al, 2015



Binge drinking och personlighet

� Hög impulsivitet och ”sensation seeking”

� Låg (!) neuroticism hos kvinnor (Lac et al, 
2016)

Adan et al, 2017



Effekt av personlighet på psykisk 
sjukdom
� Personlighetsstörning ökar risken för suicid 

vid psykos (Moran et al, 2003)

� Kluster B personlighetsstörningar visade sig 
vara en robust prediktor för suicidförsök vid 
depression och dystymi (May et al, 2012)

� Personlighetsstörningar påverkar 
behandlingsresultat för GAD och social fobi 
(Massion et al, 2002 & Tyrer et al, 2004) 



Sammanfattningsvis
� Avvikande personlighetsdrag kan påverka 

sociala faktorer som kan öka risken för 
nedsatt vardaglig funktion 

� Avvikande personlighetsdrag ökar risken för 
utveckling av psykiska sjukdomar och 
tenderar att försämra behandlingsresultat av 
dessa

� Personligheten påverkar förloppet av 
psykiatriska tillstånd



Glöm inte…

� Personlighetsbedömningen bör inte göras 
under pågående depression

� Missbruk behöver uteslutas eller 
kontrolleras innan utredning

� Självskattning är inte diagnostisk



Viktiga punkter
� Inom psykiatriska vården behöver man: 

◦ vara uppmärksam på tecken på avvikande 
personlighetsdrag

◦ dra inte förhastade slutsatser kring eventuell 
personlighetsstörning 

◦ göra personlighetsbedömningen vid rätt 
tidpunkt
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