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Sammanfattning 
Syftet  med denna studie är att kritiskt-vetenskapligt granska utredningsmetodiken och 
hållbarheten i ett av en kommunal socialtjänst beställt psykologutlåtande rörande en gravid 
kvinna. Utlåtandet utarbetades vid en av det aktuella landstingets öppenvårdsmottagningar. 
Vid granskning av utlåtandet och redovisat underlag framkommer bl.a. en omfattande brist på 
etik, logik, bristande noggrannhet och grova falsarier rörande bl.a. användningen av 
testbatteriet WAIS III, användning av det projektiva Rorschach-testet med mycket triviala 
resultat, felaktig användning av DSM IV-manualen och av formuläret SCID II i en föråldrad 
version för att i sak helt ogrundat hävda personlighetsstörningar hos den utredda kvinnan. 
Kontrollintervjuer med den utredda kvinnan och med referenter  bekräftade missbruket av 
diagnostermer i utlåtandet.  I socialtjänstens egen utredning  hänvisades i sak felaktigt till det 
förfalskade psykologutlåtandet, vilket finns oavkortat i bilaga till denna rapport. Ett antal 
tankefel i psykologutlåtandet specificeras.  
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Bakgrund 
Jag fick efter förfrågan från Ulrika Utredd 2005-03-10  tillfälle att på kritisk-vetenskaplig 
grund granska ett psykologutlåtande från Uthaga öppenvårdsmottagning, Utredningsstad, 
daterat 2004-11-05. Frågeställningen var om psykologutlåtandet håller för en kritisk-
vetenskaplig granskning. Ulrika Utredd hade själv intresse av en kostnadsfri granskning med 
anledning av en kommande kammarrättsförhandling i maj 2005 rörande omhändertagande av 
hennes barn Anna, som då var omhändertaget sedan födelsen.  
 
Jag hade ingen tidigare kännedom om eller relation till vare sig Ulrika Utredd och hennes 
anhöriga eller till den psykolog som avgivit utlåtandet.  
  
Syftet med rapporten är att  visa hur test och påstådda test  samt psykiatriska diagnostermer 
missbrukas eller kan missbrukas i de fall där socialtjänsten anlitar psykologisk expertis för 
att söka bedöma eller få stöd för behovet av insatser rörande barn.   
 
Erhållet material initialt 
- Utlåtande 2004-11-05 
- Utredning från Utredningsstad för Anna Utreddsdotter 2005-01-11 med bilagor 
- Dom från Länsrätten i Utrednings län 2005-02-15 
 
Av mig begärt och erhållet skriftligt material från Ulrika Utredd 
- beskrivning av egna resurser 
- beskrivning av viktiga händelser under hennes liv 
- skriftlig livshistorik 
- beskrivning av nätverk 
- skolbetyg för henne och sambon 
- dagboksmaterial 
- dikter, teckningar 
- specifikationer av vad Ulrika Utredd själv anser vara fel i psykologutlåtandet och i den 
sociala utredningen 
- förteckning med referenter 
 
Av mig och Ulrika Utredd begärt material från Uthaga öppenvårdsmottagning 
Skriftlig begäran rörande remiss och underlagsmaterial till psykologutlåtandet samt fullmakt 
från Ulrika Utredd insändes den 23 mars 2005 till chefen för öppenvårdsmottagningen samt 
genom advokaten även till psykologen och med begäran om skyndsam utlämning. Dessutom 



begärdes besvärshänvisning för den händelse material inte bedömdes kunna lämnas ut. Först 
den 25 april fick jag i min hand ett utlämnat material utan några som helst förklaringar eller 
referenser till den vetenskapliga grunden. Det saknas i det utlämnade materialet helt uppgifter 
om använda testmetoders reliabilitet (stabilitet vid upprepad mätning) och valididitet  
(samband med något av betydelse) samt även uppgifter om använda referensgrupper, vilket 
innebär att materialet ligger utanför saklighetens domän. Det finns skäl att påminna om att 
bevisbördan åvilar den som påstår något, i detta fall psykologen som utarbetat det aktuella 
utlåtandet eller organisationen bakom. Det är obegripligt varför det skulle ta en månad att 
lämna ut några materialkopior som kan ha tagit någon timma att kopiera och fördröjningen 
kan ses som bristande vilja eller intresse i saken.  
 
 
Den sakkunniges metod 
En kritisk-vetenskaplig granskning av psykologutlåtandet har genomförts. Denna ansluter till 
en i västerlandet gammal tradition med inspektioner, revisioner, examinationer, oppositioner 
och disputationer. Denna har vuxit sig stark genom att den inneburit fördelar och nytta, t ex 
undanröjande av undermåliga beslutsunderlag. Jag arbetar utifrån Sveriges 
universitetslärarförbunds ”Etiska riktlinjer för universitetslärare” med deras betoning av att 
forskare skall eftersträva sanning. Dock kan finnas infallsvinklar på materialet som jag 
förbisett eller valt att inte behandla i detta yttrande och yttrandet behöver naturligtvis inte 
heller vara odiskutabelt på en del punkter.   
 
Jag har i detta fall även begärt in ett bredare verklighetsrelaterat material kring Ulrika Utredd 
från henne själv i syfte att jämföra detta material med vad som hävdas i psykologutlåtandet. 
Det är min bestämda uppfattning att en person skall bedömas med konkreta uppgifter från den 
naturliga verklighet i vilken personen levt och lever. Test säger ofta mycket lite, tar upp några 
få avgränsade aspekter bland många möjliga, kan vara direkt missvisande,  misstolkas ofta 
och resultaten används ofta helt felaktigt till ändamål som det inte finns någon saklig grund 
för. Ibland verkar det som psykologer vanemässigt tillgriper testning utan att det klargjorts 
vad testningen skulle tjäna för frågeställning.  Exempelvis finns inga kända samband mellan 
de i detta fall använda testens mått och föräldraförmåga, varför nollsamband bör antas, så 
länge inte testvärdena ligger på extremt låga nivåer (problematiken kring 
begåvningshandikapp, vilken inte är aktuell här). Test är därför mycket sällsynt 
förekommande i omhändertagandemål och jag kan inte erinra mig att en omfattande testning 
av detta slag och dessutom med Rorschach och sökande efter personlighetsstörning skulle ha 
skett i något tidigare mål jag stött på.   
 
Jag har genomfört tre utredande samtal med Ulrika Utredd: 
2005-03-14      kl 15.30-16.30 = 60 minuter    på Örebro universitet, avd för psykologi 
2005-03-17      kl 17.00-18.20 = 80 minuter    på Örebro universitet, avd för psykologi 
2005-03-23      kl 10.00-11.00 = 60 minuter    på Örebro universitet, avd för psykologi  
 
Dessa samtal har avhandlat livs-, skol-, arbets- och sjukhistoria, aktuell psykologisk och 
social situation, resurser, nätverk, självuppfattning och socialtjänstens agerande samt har jag 
förhört mig kring vad som skedde vid Ulrika Utredds tre sammanträffanden med psykologen 
på Uthaga öppenvårdsmottagning.  
 
Det här aktuella psykologutlåtandet har alltså dels granskats utifrån sin egen text och 
vetenskapliga kriterier, dels utifrån det sent omsider redovisade ofullständiga underlaget och 



dels utifrån vad som framkommit vid jämförelse med det totala materialet jag förfogat över 
eller införskaffat.  
 
Mitt yttrande formulerades av tidsskäl till stor del före den fördröjda utlämningen från 
öppenvårdsmottagningen och därefter har justeringar gjorts med anledning av det tillkomna 
materialet, vilket satt spår i textens utformning.  
 
Resultatet av granskningen redovisas nedan i form av ett antal anmärkningar.  
 
Anmärkningar 
1. Det framgår inte i utlåtandet vem som är beställare av utlåtandet och när det beställdes 
(uppdragets datum). Frågan om relationen mellan beställare och utförare diskuteras inte. Det 
nämns inte vem som betalar för utlåtandet och inget sägs om omfattningen av beställningarna 
från beställaren. Kan det anses föreligga t ex ett ekonomisk beroende eller vänskapsjäv? 
Varför har socialtjänsten (som beställt utlåtandet) vänt sig just till denna mottagning och 
psykolog? Har liknande uppdrag kommit tidigare från socialtjänsten? Hur brukar utlåtandena i 
så fall användas? 
 
2. Det saknas all bakgrundsinformation till den angivna frågeställningen och inget sägs om 
vad som aktualiserat frågeställningen.  I det 25 april utlämnade materialet finns en remiss med 
en sida text daterad 2004-07-12, med ett antal negativa påståenden om Ulrika Utredd och med 
sex stycken formulerade frågeställningar. Det sägs i remissen inget om att Ulrika Utredd 
skulle ha godkänt vare sig uppgifterna eller frågeställningarna, vilket hade varit lämpligt. 
Det hade varit lämpligt att utforma frågeställningarna i samråd med den utredde. Varken 
remiss eller frågeställningar är omnämnda i utlåtandet, vilket framstår som mycket 
anmärkningsvärt. Frågeställningar som logiskt styr en utredning skall naturligtvis alltid anges 
i ett utlåtande. Däremot finns rubriker i utlåtandets senare del som svarar mot 
frågeställningarna, vilket jag inte kunde begripa förrän jag såg remisstexten.  I remisstexten 
motiveras remissen med att Ulrika Utredd vill få sitt hjälpbehov klargjort. Det sägs inte ett ord 
om att remissen skulle motiveras av att socialtjänsten kan ha användning av utlåtandet i 
samband med social utredning kring det barn Ulrika Utredd skall föda. Det framgår alltså 
inget avtal om någon sådan användning.   
       
3. Det framgår inte av utlåtandet att det finns någon överenskommelse/avtal om vem som 
skall få del av  informationen och hur den är tänkt att användas. Detta möjliggör missbruk av 
utlåtandet i förhållande till Ulrika Utredds intentioner. Detta är en viktig punkt eftersom det 
framgår av handlingarna att utlåtandet senare använts mot Ulrika Utredd och inte lett till hjälp 
åt Ulrika Utredd. Själv känner hon sig lurad. Det är naturligtvis psykologens professionella 
ansvar att tillse att det finns ett tydligt avtal innan undersökningen påbörjas. Det är av 
socialtjänstens remisstext och av efterföljande användning och handlande även uppenbart    
att Ulrika Utredd blivit lurad av socialtjänsten och med öppenvårdsmottagningens bistånd.  
Det finns i det 25 april utlämnade materialet ett ”Medgivande att utlämna sekretessbelagd 
handling” och det finns två svarsalternativ 
      ”Ja, journalhandlingar får lånas ut”,  
     ”Nej, journalhandlingar får inte lånas ut”,  
 där Ulrika Utredd 2004-11-26 har tecknat ett kryss i rutan för första alternativet och skrivit 
under. Att Ulrika Utredd påverkade att skriva under denna handling i full medvetenhet om att 
hon inte fått sig den tillsänd och därmed inte tagit del av det aktuella för henne själv negativa 
utlåtandet säger mycket om den patientfientliga mentaliteten och den negativa människosynen 



i organisationen. Jfr den juridiska termen "informerat samtycke", som inte verkar ha 
tillämpats här.  
 
Enligt svarsalternativets formulering innebär underskriften inget medgivande till kopiering 
eller till användning i social utredning, vilket skett.  Inget ändamål finns märkligt nog 
specificerat för utlämningen och inget material finns heller specificerat och ingen 
återlämningstidpunkt har angivits.. Frågan är om  socialtjänsten fick alla journalhandlingar 
eller bara en del? Har socialtjänsten återlämnat de journalhandlingar  som lånades ut? 
Det borde rimligen ha stått något i stil med följande: "får kopieras, utlämnas till socialtjänsten 
och användas i sociala utredningar och som beslutsunderlag".  
 
Det är dessutom obegripligt varför inte Ulrika Utredd allra senast samtidigt som denna 
svarstalong för kontroll fick sig tillsänt det aktuella utlåtandet och ev annat material aktuellt 
för utlämning, som hon inte dessförinnan fått sig  tillsänt. Det är genom ett klandervärt 
förfarande av detta slag och under medverkan av  öppenvårdsmottagningen som socialtjänsten 
får tag i ett negativt utlåtande som inte Ulrika Utredd själv läst  och inte fått sig tillsänt.  
 
4. Som frågeställning i utlåtandet anges ”Bedömning av pats hjälpbehov”.  Inga närmare 
förklaringar eller preciseringar görs kring frågeställningen. Jag har svårt att se att denna 
frågeställning skulle  ha varit styrande.  Frågan  besvaras inte heller på slutet. Den styrande, 
underförstådda frågeställningen verkar av textens innehåll  att döma snarare ha varit att söka 
producera så många negativa uppgifter om den testade som möjligt. Positiva uttalanden 
saknas i stor utsträckning, vilket betyder att utlåtandet är tendensiöst – ett klassiskt källkritiskt 
förkastelsekriterium. Det negativa innehållet och den underliga metodiken i utlåtandet  
tyder på att den formulerade frågeställningen inte varit den styrande frågeställningen. Av 
remissen har senare framgått att det fanns sex icke uttalade frågeställningar, vilka kort 
besvaras utan att Ulrika Utredd själv har fått kontrollera texten – ett orimligt förfarande.  
 
5. Det finns ett remissvar på 4,5 rader till  kommunen 2004-11-30 som är mycket magert på 
innehållslig substans. I detta konstateras utan precisering att Ulrika Utredds problematik är 
”främst personlighetsstörning”. Det hävdas även vagt att ”patienten bör få stödsamtal inom 
kommunen”, dvs samma organisation som handlägger frågan om omhändertagande av Ulrika 
Utredds barn – en dubbelroll föreslås alltså för kommunen. Det saknas motivering till 
förslaget som knappast krävt någon större tankemöda att kasta fram och inte krävt några 
testningar. Det saknas även upplysning om huruvida Ulrika Utredd har samma uppfattning om 
sin problematik och om sitt stödbehov och vilken hennes inställning till stödsamtal inom 
kommunen är. Hennes uppfattning verkar inte vara av intresse inom ramen för den 
människosyn som här råder. Det framgår att kopia på psykologutlåtandet bifogas remissvaret 
till kommunen utifrån det erhållna medgivandet. Det framgår inte av remissvaret att Ulrika 
Utredd skulle ha godkänt psykologutlåtandet och ha godkänt översändandet. 
 
6. Det framkommer av Ulrika Utredds till mig ingivna kommentarer över psykologutlåtandet 
och av det Ulrika Utredds mor till mig uppgivit att de båda anser utlåtandet behäftat med 
omfattande felaktigheter. 
Vid ett seriöst arbete med ett utlåtande skall givetvis anmärkningar från berörd hanteras och 
eventuellt införas en avvikande mening. Det kan anses ha varit psykologens ansvar att tillse 
att Ulrika Utredd per post fick del av utlåtandet, när hon i samband med sin graviditets slut 
inte orkade komma till mottagningen för att diskutera det. Enligt Ulrika Utredd har 
psykologen även utlovat att utlåtandet skulle skickas till henne, något som aldrig skedde.  
 



7. Det undanhålls i utlåtandet vilka informationer kring Ulrika Utredd som psykologen fått del 
av muntligen och/eller skriftligen från beställaren eller annan källa och därmed kunnat 
påverkas av. Som framgår av den 25 april utlämnad remisshandling så fick psykologen en 
starkt negativ bild av Ulrika Utredd i remissen, där Ulrika Utredd bland annat anklagas för 
barnmisshandel (utan att någon dom föreligger).     
 
8. Beträffande metodiken att göra omfattande testningar, så saknas förklaring till hur denna 
skulle kunna på ett lämpligt och tillförlitligt sätt kunna klargöra hjälpbehov.  Det är svårt att 
förstå varför man skulle behöva gå  omvägen över ett antal testningar för att fastställa 
hjälpbehov som bättre kunnat fastställas genom utredande samtal samt granskning av 
befintligt material och eventuellt observationer av hur en person klarar av olika   
relevanta situationer. T ex betyg, arbetslivserfarenheter, förlopp i familjen och resursanalyser  
bör vara relevanta för att klargöra hjälpbehov. Det är även svårt att förstå hur det skulle gå till 
att  klargöra hjälpbehov utan att beakta sambo och nätverk. Psykologen har inte träffat eller 
ens talat med sambon och andra anhöriga till personen under utredning och inte gjort något 
hembesök, vilket kunde varit betydligt bättre använd tid än att administrera ett och annat 
underligt test. Det kan förefalla som om den diagnostiska kulturen haft en begränsande och 
förblindande inverkan.    
 
9. Utlåtandet är skrivet som s k egocentriskt tal och med inslag av främmande ord och 
obegripliga formuleringar. Lekmän och även jag torde ha  svårt att förstå texten på grund av 
obenägenheten till öppen redovisning och förklaring. Detta kan vara en teknik för att slippa 
insyn och kritisk granskning och demonstrera en professionell överlägsenhet. Vid egocentriskt 
tal tar en talare inte hänsyn till att mottagaren inte vet en del saker. Nu är det knappast så att 
psykologen själv har  begripit en del av det som sägs.  
 
Vid redovisning av testresultat bör ett utlåtande förses med bilagor som beskriver testens 
innehåll (utan att röja enskilda sekretessbelagda aspekter och testuppgifter), klargör 
referensgrupper/normer, öppet redovisar reliabiliteter och validiteter (utan sådana blir 
testningen meningslös) samt anger begränsningar och felkällor. Såväl stödjande som kritiska 
vetenskapliga referenser bör anges enligt sedvanlig vetenskaplig publiceringspraxis. Att ha 
sådana färdiga bilagor för de test man brukar använda (det brukar vara ett relativt begränsat 
antal) innebär inget nämnvärt merarbete vid avgivandet av utlåtanden.  Klarar man inte av att 
göra sådana bilagor, så vet man inte vad man sysslar med. Dessutom vet man inte vad man 
sysslar med om man inte kan klargöra vilket syfte testningarna tjänar, vilka frågeställningar 
de skall besvara och hur. Principen om öppen redovisning är ett av fundamenten i 
vetenskaplig verksamhet och samma måste gälla i utredningsverksamhet med anspråk på 
saklighet. Hemliga evidens kan inte tas på allvar utan utgör ett kriterium för källkritiskt 
avvisande av uppgifter.  
  
Det framgår av följebrev till utlämningen den 25 april att psykologen beträffande Rorschach 
allmänt hävdar att detta test skulle ha "god validitet och dokumenterad reliabilitet". Det 
verkar inte alls som psykologen förstått att sådana uppgifter är relativa, dvs att reliabiliteten är 
olika i olika testade grupper och för olika bedömargrupper och att validiteten 
gäller både relativt grupper och relativt aktuella kriterier. Det finns alltså anledning tala om 
reliabiliteter respektive validiteter i pluralis.  Det är ett fullständigt meningslöst påstående att 
ett test har "god validitet och dokumenterad reliabilitet", om detta inte åtföljs av 
specifikationer. Ett test kan ha validitet för ett ändamål, t ex för att upptäcka en klinisk 
störning i en viss grupp av personer, men sakna validitet för ett annat ändamål, t ex för att 



bedöma omsorgsförmåga hos en förälder tillhörande en viss grupp eller för att upptäcka en 
annan störning.  
 
Det krävs givetvis ett vetenskapligt underlag för att hävda validitet. Enbart god reliabilitet 
saknar praktiskt  intresse. Det går t ex att nå god reliabilitet i mätningen av längden på mitt 
vänstra lillfinger, men mätningen kommer att sakna praktiskt intressant validitet för mer än 
möjligen storleken på handskar jag kan behöva. Mätningen kommer inte att ha någon 
vetenskapligt grundad validitet relativt föräldraförmåga. Om man går runt och tror och 
förmedlar uppfattningen att ett test skulle ha god reliabilitet och god validitet i någon absolut, 
ospecificerad mening, så öppnar det för missbruk av  testresultat.  
 
10. I utlåtandet uppräknas ett antal test. Inte för något av dessa finns en kortfattad beskrivning 
och det saknas genomgående angivande av  referensgruppsdata med reliabiliteter och 
validiteter. Testbatteriet WAIS III, Rey Complex Figure Test och Rorschach finns medtagna i 
Psykologiförlaget AB:s katalog över kliniska test. Förlaget har salufört  psykologiska test i 50 
år och säger sig ha Sveriges största och mest heltäckande testsortiment. I förlagets katalog 
över de arbetspsykologiska testen nämns att man eftersträvar kvalitet enligt de riktlinjer som  
formulerats av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.  På förlagets hemsida finns angivet några 
få test som godkänts av denna stiftelse. Vad gäller de kliniska testen nämns inget om liknande 
kvalitetsarbete, vilket antyder en ur saklig synpunkt mycket otillfredsställande situation.    
Vid beskrivningarna av de kliniska testen inne i katalogen så lämnas kvalitetsfrågorna kring 
svenska normer, reliabilitet (stabilitet i mätningen) och validiteter (vad testmåtten har 
betydelsefulla samband med) därhän. Man tänker sig tydligen att de som för dyra pengar skall 
köpa testen skall beställa dem utan kvalitetsgaranti.  På testbatteriet WAIS III talas vagt om 
kliniska och icke-kliniska data som stöd för användningen av de amerikanska normerna. På 
Rorschach-testet sägs inget om kvalitet och inget om några svenska normer/referensgrupper 
och det refereras inte till några svenska undersökningar. Det verkar som frågor om reliabilitet 
och validitet kring detta mycket kritiserade test är ointressanta för Psykologiförlaget eller 
snarare är det nog så att sådana uppgifter kan undergräva försäljningen och ingen hänvisning 
görs till den starkt kritiska vetenskapliga litteraturen kring Rorschach. Jag återkommer till 
problemet Rorschach i anslutning till de påstådda resultaten.  
För Rey Complex Figure Test sägs vagt att svenska data stöder användningen av de 
amerikanska normerna. 
Jag kan tänka mig att även Psykologiförlagets styrelse kan hålla med om att detta inte är en 
tillfredsställande situation hur kvalitetssynpunkt. Det finns således ingen oberoende instans 
som går i god för de kliniska testen. 
Om testet FAS finns inga uppgifter i Psykologiförlagets katalog i vart fall. 
 
Bristen på öppen redovisning av testens egenskaper gör det uppenbart  att Psykologiförlaget 
inte arbetar seriöst utan kommersiellt. Att Psykologiförlaget säljer ett test innebär inga 
garantier för att det har något sakligt värde och om det dessutom används eller tolkas felaktigt 
så kan det åsamka skador. En jämförelse med läkemedelsbolagens biverkningsförteckningar i 
FASS kan ha sitt intresse – test säljs utan att biverkningar ens nämns som begrepp än mindre 
till sin art vad gäller test (t ex övertro på testresultat, överdiagnostik, negativa suggestioner till 
den testade osv). Reflektionen ligger även nära till hands att såväl läkemedel som test kan 
överdoseras. Det här granskade utlåtandet verkar utgöra ett fall av överdosering som gett 
destruktiva effekter på problemanalysen.  
 
11. Med ”DSM IV” bör psykologen mena  American Psychiatric Associations stora 
diagnosmanual med beskrivningar och kriterielistor för olika psykiska störningar (axel I) och 



för personlighetsstörningar (axel II). Denna är offentligt tillgänglig och icke sekretessbelagd. 
Det bör nämnas att klassifikation av "personlighetsstörningar" är ett föga utforskat och ett 
mycket kontroversiellt område, men begreppet drivs av yrkesgrupper som  inte är så noga 
med den vetenskapliga underbyggnaden. Jag kan inte se att det föreligger någon tillräcklig 
vetenskaplig grund kring dessa.  Dessutom bör nämnas att sådana diagnoser endast är aktuella 
för mycket liten del av befolkningen. Det är även väl känt att psykiatriska diagnoser kan skilja 
sig mycket mellan olika bedömare (se t ex Sjödahl, 2001), dvs de subjektiva inslagen i 
metodiken är  mycket besvärande. Det bör påpekas att redan begreppet ”personlighet” är 
vetenskapligt mycket omstritt. Detta sammanhänger bland annat med att situationsfaktorer 
påverkar människors beteende och att det förekommer ett flertal olika teoretiska system för att 
analysera mänskligt beteende. Det patologiserande begreppet ”personlighetsstörning” står lågt 
i kurs inom forskningen. Ett besvärande problem är att det leder till ensidigt letande efter 
negativa aspekter på personer och det saknas ett balanserande system för de positiva 
aspekterna som därigenom kommer att ignoreras. Detta passar väl in i de västerländska 
vårdkulturerna, där patienter och klienter  enligt undersökningar övervägande brukar 
beskrivas i negativa och vaga termer. DSM-IV är tillkommet inom ramen för dessa 
vårdkulturers negativa människosyn, vilken ofta kritiserats från mer humanistiskt håll. Ett 
mycket problematiskt inslag i vårdkulturerna är tankefelet att på överdrivet sätt tillskriva 
enskilda individer fel och tona ner situations-, miljö- och samhällsfaktorers inverkan på vad 
som  händer runt en person (det s k fundamentala attributionsfelet eller felet med 
överattribution på person; attribution = tillskrivning). Detta tankefel har följt med in i 
diagnossystemen och in i kliniska teorier. Ett annat problem är det historiska tänkandet, att se 
till att belasta människor med sådant som  hänt eller påstås ha hänt för många år sedan, vilket 
är typiskt för journalförande vårdkulturer, som har svårt för att göra nulägesanalyser och som 
det verkar söker kompensera detta med att ägna sig åt historiska uppgifter. Om en individ 
ändrar sitt beteende så kan individen ändå komma att belastas av historiskt material, t ex skolk 
i skolan för 12 år sedan.  
 
Det bör även påpekas att olika diagnossystem och diagnoskategorier är möjliga och att 
förändringar skett under den psykiatriska historiens lopp. Diagnoserna finns inte hos de 
bedömda personerna utan i huvudet på bedömarna och i deras journaler, intyg m m. Det gäller 
att vara klar över detta. Det har hävdats och kan hävdas att diagnoser och etikettering  
tilldragit sig stort intresse på grund av att de utgör sätt för personalen och även samhället i 
stort att hantera osäkerhet och ångest inför mänskliga fenomen. Kritiker som en av den 
humanistiska psykologins förgrundsgestalter, Maslow, har t ex hävdat att etiketteringen får 
negativa effekter. Exempelvis kan negativa förväntanseffekter uppkomma hos personen själv 
och hos omgivningen.   
 
Uttrycket ”SCID II” syftar rimligen på ”Structured Clinical Interview for DSM IV – Axis II 
Disorders” (till svenska av Herlofson, 1998). Denna metodik föreligger på svenska i form av 
en handbok (1999, översatt av Herlofson), en intervjumanual med frågor, ett intervjuprotokoll 
och även ett personlighetsformulär för självrapportering finns. Vad gäller mätegenskaperna 
hos SCID-II-metodiken så står mycket tydligt i handboken följande:  
”Det finns ännu inga data tillgängliga om reliabiliteten och validiteten för SCID-II till DSM-
IV.” (sid 230) 
 
Beträffande personlighetsstörningar står  
”Särredovisningen av personlighetsstörningar på axel II har dock ingen övertygande 
vetenskaplig grund överhuvudtaget”. (sid 6) 
Ändå används denna icke vetenskapligt grundade metodik i praktisk tillämpning.  



 
Med personlighetsstörning avses enligt intervjumanualen ”ett varaktigt mönster av 
upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i 
personens sociokulturella miljö”. Det anges även att mönstret skall komma till uttryck inom 
minst två av fyra områden: tänkande, känslor, mellanmänskligt samspel och impulskontroll. 
Denna definition innebär att en s k personlighetsstörning dels framstår som ett tämligen 
subjektivt och relativt begrepp (det finns många olika sociokulturella miljöer) och dels inte 
behöver få några praktiska eller icke-önskade konsekvenser. Ett av tilläggskriterierna som 
anges är dock att det varaktiga mönstret skall leda till kliniskt signifikant lidande eller 
försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. Det har dock utifrån 
konkreta fall  hävdats att s k personlighetsstörningar och även psykiska störningar kan leda till 
positiva bidrag till samhället, t ex när personer axlar ledande positioner eller gör kreativa 
insatser eller noga sköter sina arbeten pådrivna av sin störning.  Det kan även nämnas att 
omgivningen kan tolka ett beteende som negativt medan personen själv kan göra en annan 
tolkning, t ex får personer som uppträder självständigt ibland negativa värderingar av 
omgivningen – ibland kan det diskuteras vem som är störd. Är det t ex psykologen eller 
socialarbetaren som ensidigt letar fel (och ignorerar positiva resurser) hos patienten/klienten 
eller patienten/klienten som drabbas av detta som bör kallas störd? Det förekommer att 
psykologer/socialarbetare mentalt fastnar i felsökande vanföreställningssyndrom runt enskilda 
klienter, där en del av felen är triviala eller konstruerade och där man inte förmår uppfatta 
positiva resurser.  
 
Diagnoser enligt DSM-IV är kulturella konstruktioner som framförhandlats på sammanträden 
i amerikanska psykiatriska föreningen, ingen högre visdom och ibland rentav dålig diagnostik. 
Det har förekommit mycken kritik kring psykiatrisk diagnostik  och dess konsekvenser. En 
diagnos är ingen egenskap hos den bedömda personen  utan en språklig etikett som existerar 
hos bedömare och bedömarkulturer, från vilka den möjligen även kan övertas som tanke av 
den bedömde. Enskilda individer är alltid unika i sina erfarenheter och egenskaper och är som 
de är oavsett diagnostiska systems kategorier. Det kan leda till allvarliga tanke- och 
bedömningsfel att föra samman enskilda individer med varierande erfarenheter och 
egenskaper i diagnostiska kategorier. Något som gäller en kategori i stort behöver inte gälla 
för en del enskilda individer i den konstruerade kategorin. Exempelvis förekommer felaktiga 
homogenitetsantaganden som att individerna i en diagnoskategori är mycket likartade. Det 
förekommer även tankefelet att man tror sig ha begripit något genom att tilldela en 
beskrivande diagnos. Det förekommer även som utbrett tankefel att man förväxlar individen 
med den tilldelade diagnosen och stämplingseffekter/påverkan av omgivningen eller individen 
själv genom den diagnostiska etiketten är vanliga. Att föredra ur problemlösningssynpunkt är 
att göra en problemanalys från fall till fall, som går djupare än att tilldela en etikett. Detta vore 
ett mer lämpligt synsätt vid en frågeställning om hjälpbehov än att föra fram 
intetsägande diagnostiska etiketter och sprida dem runt en person.    
  
En granskning av intervjumanualen till SCID-II ger vid handen att detta instrument för att 
söka klargöra personlighetsstörningar ter sig logiskt, psykologiskt och etiskt diskutabelt, för 
att inte säga destruktivt. Intervjumanualen (liksom personlighetsformuläret) innehåller nästan 
enbart felsökande frågor, dvs människosynen i metoden är starkt negativ och patologiserande, 
vilket torde strida mot såväl den svenska hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagen. Ur 
logisk och psykologisk synpunkt tas ingen hänsyn till om det finns positiva, kompenserande 
faktorer, då det i manualen inte finns frågor i den riktningen. Ur logisk synpunkt är metoden  
således ensidigt bekräftelsesökande och därmed inte hypotesprövande utan att anse som ett 
grovt tankefel, vilket brukar kallas ”confirmation bias” i internationell facklitteratur i kognitiv 



psykologi. Vid prövning av hypoteser eftersträvas även att ta fram sådant som kan tänkas 
falsifiera hypotesen, något som inte sker i denna metod. SCID-II representerar således en 
form av psykologisk pseudometodik som inte uppfyller grundläggande kritisk-vetenskapliga 
krav på hypotesprövning (t ex beskrivna av vetenskapsfilosofen Popper). Däremot kan nog 
denna metodik bidra till att fler människor patologiseras och psykiatrers och psykologers 
arbetsmöjligheter utvidgas, vilket torde vara en del av affärsidén med denna typ av 
pseudodiagnostik inom vårdkulturer med negativ människosyn – jag tar nedan upp frågan om 
överdiagnostik.   
 
Det framgår även av manualen att bedömningar av det en person som svar på en eller flera 
frågor sagt/berättat görs av utredaren på en subjektiv skala med fyra steg (?  1  2  3  4). Stegen 
definieras: 
 ? = otillräcklig info, 1 = föreligger ej/falskt,  2 = ej fullt säkerställt, 3 = säkerställt/sant. 
 
Det är uppenbart att olika bedömare här kan komma att skilja sig åt i bedömningarna av exakt 
samma svarsinformation. När en bedömare sätter 3, så skulle en annan bedömare kunna ha 
satt något av de andra alternativen (frågan om s k interbedömarreliabilitet = 
överensstämmelse mellan bedömare; uppgifter saknas om detta problem). Eftersom det är 
mycket få 3:or som behövs i en del diagnoser, så blir metodiken mycket subjektivitetskänslig. 
Det är även svårt att förstå hur t ex en psykolog som växt upp och levt i t ex övre medelklass 
skulle kunna bedöma vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö, när den 
testade är t ex en arbetslös person eller missbrukare. Olika subkulturer kan även ha olika sätt 
att handskas med språk och tänkande i relation till de aktuella intervjufrågorna.  
Det är även uppenbart att metodiken genom sin massiva uppsättning av negativt suggererande 
frågor kan påverka den som skall  svara på frågorna. Det står även klart att de personer som 
svarar på frågorna kan uppfatta och tolka dem olika. Det är även från formulärforskning väl 
känt att de personer som svarar kan vara mer eller mindre noggranna, t ex vad gäller att söka i 
minnet eller vad gäller sanningshalten. Det bör även vara  så att en viss störning kan genom 
sin art påverka sättet att svara, t ex genom nonchalans, bristande noggrannhet eller bristande 
sanningsenlighet som ingår i själva störningsbilden.  Vidare förekommer frågor som ter sig 
underliga utifrån verklighetens natur.  
  
Sammanfattningsvis bör SCID-II-metodiken för diagnostik av personlighetsstörning avvisas 
utifrån brist på vetenskapligt stöd, förekomst av ett flertal felkällor och en enligt relevant 
svensk lag icke acceptabel människosyn. Bristen  i de fundamentala kraven på reliabilitet och 
validitet erkänns för övrigt i handboken. Detta betyder t ex att det saknas konstaterade 
samband mellan SCID-II-mått och t ex omsorgsförmåga som förälder. Detta förtigs av 
psykologen, som dessutom inte besvärar sig med att precisera vad de använda etiketterna 
konkret syftar på utan gör dem till egenskaper hos den bedömda individen. Hur detta skulle 
kunna bidra till klargörande av hjälpbehov är svårt att förstå. Psykologen har inte redovisat 
och använt något som helst system för att ta fram den undersöktes positiva egenskaper och 
resurser. SCID-II-metodiken har därmed använts ensidigt och förföljande. Metoden kan inte 
etiskt och sakligt sett tolereras.  
 
Det framgår av det 25 april utlämnade materialet att psykologen använt sig av den snabba, 
smutsiga metoden  med personlighetsformuläret till SCID-II (anges version från 1991), i 
protokollet betecknas det som ”SCID II Screen” och har 124 frågor som den undersökte enligt 
instruktionen själv skall fylla i. Detta har inte Ulrika Utredd fått göra enligt egen uppgift och 
vad jag förstår figurerar psykologens handstil. Om psykologen läser upp frågorna och noterar 
så ändras betingelserna, t ex kan formuläret komma att fungera mer suggestivt än 



det gör när personen själv fyller i och kan tänka efter mer. Formuläret bygger på en enkel 
dualistisk princip, att alla suggererande frågor kan besvaras med ja eller nej och den som 
fyller i skall sätta en ring om endera svarsalternativet. Det finns inga svarsalternativ av typ 
”både-och” eller ”beror på situationen”  i detta närmast enfaldiga formulär påminnande starkt 
om alla påhittade testfrågor  i veckotidningar och kvällspress. Till skillnad från dessa är 
formuläret belagt med testsekretess. Legitimerade psykologer kan ta del av och använda 
testen, men kan som jag tolkar sekretessen inte offentligt diskutera detaljinnehållet i 
formulären. Jag kan därför inte återge enskilda exempel på tvivelaktigheter här, bara diskutera 
mer antydande och tematiskt. Det är ur kritisk-vetenskaplig och demokratisk synpunkt 
orimligt att resultat från test vars innehåll inte kan öppet diskuteras tillåts förekomma i och få 
verkan i sociala utredningar och domstolar – hemliga evidens används. Principen om hemliga 
evidens är inget som godtas inom forskningen i vart fall. Den ter sig även föga förenlig med 
principerna inom ett demokratiskt rättssamhälle. 
Frånvaron av uppgifter om reliabiliteter och validiteter förlägger naturligtvis detta enkla 
screeningförfarande utanför saklighetens domän. En annan mycket besvärande omständighet 
är förekomsten av överdiagnosticering, dvs falska positiva utpekanden (dvs att en person 
utpekas som störd utan att vara det). Detta är ett stort, men mycket ignorerat och förnekat 
problem vid psykiatrisk diagnostik (se Sjödahl, 2001). Några exempel ur facktidskrifterna 
rörande just det här diskuterade personlighetsformuläret och de här påstådda störningarna kan 
klargöra problemet. Nussbaum & Rogers (1992) påpekar att falska positiva utpekanden kan 
förväntas och kritiserar att ja-svar alltid indikerar påstådd störning och menar att frågornas 
inriktning bör varieras så att både ja- och nej-svar indikerar påstådd störning. Ett formulär där 
enbart ja-svar indikerar påstådd störning blir extra känsligt för suggestion och ja-sägande-
tendens hos den som svarar. Det kan tilläggas att ja-alternativet inbjudande står först genom 
hela formuläret, inte heller det en betydelselös faktor. Formuläret verkar konstruerat för att få 
in så många personlighetsstörningar som möjligt. Underlåtenheten att ta med positiva 
kompenserande aspekter och underlåtenheten att ta hänsyn till vilka situationer som den 
bedömde svarar utifrån är andra allvarliga invändningar som rimligen kan leda till 
överdiagnostik. Nussbaum & Rogers (1992) redovisar en undersökning med 39% falska 
utpekanden för paranoid personlighetsstörning, med 34% för narcissistisk störning och och 
med 49% för antisocial personlighetsstörning – inte små siffror. Jacobsberg, Perry & Frances 
(1995) jämför resultaten med SCID-II-formuläret och en påstått noggrannare metod PDE 
(Personality Disorder Examination). Skillnaderna i utpekanden blev mycket stora. Jag tar här 
som exempel  de tre påstådda personlighetsstörningar som figurerar i psykologens utlåtande. 
 
                                                                   PDE               SCID-II-självrapporteringsformulär 
Paranoid personlighetsstörning                   6.5%                  46.2%                     7 ggr högre 
frekvens 
Narcissistisk personlighetsstörning             3.8%                 25.4%                      7 ggr högre 
frekvens 
Antisocial personlighetsstörning                 4.2%                 35.4%                      8 ggr högre 
frekvens 
 
Det framgår att självrapporteringsformuläret ledde till en närmast extrem förekomst av 
överdiagnostik. Det är möjligt att överdiagnostiken skulle bli ännu högre på en grupp ur den 
svenska normalbefolkningen.  
Vad jag känner till är det inte undersökt hur det suggestiva och ledande självrapporterings-
formuläret skulle fungera på en svensk normalgrupp, vilka ja-procent skulle de suggererande 
frågorna ge?  Det rör sig här om en snabb, men mycket smutsig metod, där varje kriterium i 
det omstridda DSM-IV-systemet motsvaras av en enkel ledande fråga, som skall enkelt 



besvaras med ja eller nej, och där den bedömdes tolkning av själva texten i frågan har stor 
betydelse. Till detta kommer problemen med att kompenserande aspekter, situationsfaktorer 
och frågan om sanningsenlighet i svaren inte beaktas. Man behöver inte vara skolad i test- och 
mätteori för att inse att detta inte är en sakligt godtagbar metod. Om den används i kliniska 
sammanhang med möjligheter till korrigering och utveckling av diagnostiken så är det ett 
sammanhang med mycket lägre krav på saklighet än en social utredning eller 
domstolsprövning.  
 
Jag återkommer mer till SCID-II-uppgifterna som psykologen använder sig av senare i mitt 
yttrande. Det är självfallet en utredares skyldighet att hålla sig informerad om och i utlåtanden 
upplysa om felkällor typ överdiagnostik.  
  
 
12. Vid rubriken ”Testsituation” står några positiva konstateranden som motsäger en del av 
de negativa uttalanden som psykologen senare anser sig kunna göra. Vad psykologen här inte 
verkar ha förhört sig om  eller bryr sig om att upplysa om är att Ulrika Utredd vid 
testtillfällena 29 och 30 sept 2004 hade varit gravid i 6 månader (födsel sker den 29 dec). Det 
sägs ingenting om att det finns några normtabeller för gravida mödrar som skulle ha använts. 
Ulrika Utredd säger när jag förhör mig om hur hon kände sig vid den tiden under graviditeten 
att hon var ”tröttare och tillbakadragen” samt att vissa test var på tid. Hon uppger även att hon 
fick ”sitta så lång tid att hon hade svårt att koncentrera sig”. Psykologen har undanhållit både 
graviditeten och tidslängderna hos testtillfällena och har ignorerat den felkälla som ligger i 
hur en kvinna kan må under en graviditet.  
 
Testresultaten kan därmed vara försvagade i de kognitiva testen och förvrängda i 
personlighetsbedömningarna, t ex skulle det kunna vara lättare att låta sig påverkas av de 
negativt suggererande, pressande frågorna vid trötthet.  Det kan nämnas att jag fått in ett 
exempel på hur en kvinna testats när hon enligt uppgift befann sig i kris och då erhöll IQ 53 
och barnen omhändertogs. Vid en senare omtestning av en annan psykolog i mer normalt 
tillstånd så erhöll hon IQ 88. Den första testningen utgör ett exempel på oseriös 
psykologverksamhet. Några enkla kontroller mot skolbetyg och referenser skulle kunnat inge 
skepsis  mot testresultatet.  
Att psykologen inte tagit med graviditetstillståndet som  felkälla i utlåtandetexten innebär att 
psykologen inte förstått vad hon sysslat med, dvs inte förstått mätteorins krav och felkällorna. 
Det är självfallet en utredares skyldighet att upplysa om felkällor.  
 
13. För alla de här nämnda test som finns i Psykologiförlaget AB:s katalog över kliniska test 
så anges C-behörighet, dvs leg psykolog. Det framgår av länsrättens dom att sakkunnigförhör 
hållits med Birgitta Bengtsson, socionom och leg psykoterapeut, på individ- och 
familjenämndens begäran. Personer med sådan kompetensbild brukar inte ha någon 
testutbildning utöver  möjligen lite orienterande inslag. Det framgår av Psykologiförlagets 
katalog att de nämnda testen som - Bengtsson uppträtt som sakkunnig kring (utan att  
själv ha utfört testningarna ens) endast är tillgängliga för legitimerad psykolog – det är ytterst 
få test där det medges tillgänglighet för leg psykoterapeut (en handfull enklare metoder). I 
domskrivningen står att  
”sakkunniga Birgitta Bengtsson har vid den muntliga förhandlingen förklarat 
psykologutlåtandets innebörd och dess tester. Hon har därvid uppgivit att hon inte gjort 
någon egen bedömning av Ulrika Utredd.” 
 
Vad hon däremot inte uppgivit är att hon inte var behörig att ens få tillgång till och hantera 
dessa tester och att hon inte hade den elementära testutbildning som trots den minskade 



tonvikten på test fortfarande brukar krävas för psykologexamen. Bengtsson har uppträtt som 
sakkunnig inom ett område som hon inte behärskade - att döma av 
kompetensspecifikationerna. Frågan är på vad sätt och med vilken rätt Bengtsson har befattat 
sig med fallet överhuvudtaget? Och varför kunde inte psykologen själv vittna? Jag har svårt 
att påminna mig att någon psykolog tidigare skulle i domstol ha ersatts med någon som saknat 
psykologkompetens inom det område som vittnesmålet gäller. Om det är svårigheter att 
inställa sig brukar det alltid gå att ordna ett telefonförhör i domstolen, vilket enligt min 
erfarenhet av många sådana fungerar bra. Vad handlar detta om? Klarade inte psykologen av 
att stå upp för sitt osakliga utlåtande?? 
 
14. Vid rubriken ”Testresultat” redovisas resultaten på ett antal deltest i WAIS III-batteriet. 
Inga som helst reliabiliteter eller validiteter eller referensgrupper redovisas. Ingen sådan 
redovisning sker heller i det underlag jag får ut den 25 april.  
Det kan allmänt anmärkas att om man testar, säg ett antal unga föräldrar, med ett sådant här 
deltest så kommer bortåt hälften att hamna under medelvärdet, en mindre andel på själva 
medelvärdet och bortåt hälften över medelvärdet i den aktuella föräldragruppen. När man 
läser texten i utlåtandet antyder denna missvisande att allt under genomsnittet skulle vara 
”svårigheter” etc. Psykologen tar inte alls hänsyn till vilka situationer det är frågan  om i 
dagliga livet och till hur tänkandet i vardagslivet sker i samspel med situationerna och andra 
människor, t ex vägleds vi av omgivningsfaktorer i problemlösningssituationer, kan fråga och 
stämma av mot andra människor och t ex använda miniräknare om vi har svårt för division. 
Många situationer kräver inte särskilt mycket. Människor har ofta funktioner de ligger under 
medelvärdet i  och klarar sig ändå bra, men t ex några speciella yrken kan vara stängda för 
dem. Alla kan inte bli t ex flygtrafikledare eller matematiker. Det finns heller inga kända 
samband mellan föräldraförmåga och detta slag av mätningar eller för den delen prov i 
skolämnen och det redovisas inget sådant i utlåtandet. Jag kan inte låta bli att nämna att min 
egen mor lyckades fostra upp fyra välartade barn, trots att hon inte hade mer än tre års 
folkskola med undervisning varannan dag och dessutom etablerade sig som 
hembygdsforskare och skribent. Psykologens ensidigt negativa kommentarer är även 
påtagliga och tar inte i beaktande att det är frågan om en något trött och tillbakadragen gravid 
kvinna, där även ett ofött barn som fanns med i testlokalen krävde energi. Det är alltså 
möjligt, för att inte säga troligt, att de s k skalpoängen skulle blivit högre under mer normala 
betingelser än graviditet efter 6 månader.  
Det är obegripligt att psykologen talar om att helheten ligger ”under en medelprestation” etc  
(vilken nu den icke redovisade referensgruppen är???) när frågeställningen är att bedöma 
hjälpbehov, inte att jämföra personen med andra. Dessutom är jag inte alls säker på att 
helheten legat under medelprestation om inget graviditetstillstånd förelegat. 
  
En närmare läsning av resultaten i de 11 deltesten påvisar att dessa kan indelas i 3 
undergrupper. 
 
I. En grupp med 6 test nära medelvärdet med 8-11 poäng på testen. Två av testen ger faktiskt 
en poäng över medelvärdet 10, även om psykologen är noga med att inte nämna detta 
någonstans i texten, vilket avslöjar vad psykologen håller på med i det här fallet. Det är två i 
dagliga livet viktiga aspekter: Ordförråd respektive Information, som Ulrika Utredd ligger 
över medelvärdet på. Testen på kognitiva funktioner som Likhet respektive Förståelse ligger 
strax under medelvärdet med 9 poäng. Trots resultatgruppen med sex test kring medelvärdet 
står det i utlåtandetexten generaliserande att ”förmågan att mentalt bearbeta information är 
nedsatt”. Ett sådant uttalande är även grovt missvisande då de bearbetningskrav som finns i 



testen inte kan anses representativa för det dagliga livet, där många andra typer av 
information, erfarenheter och komplicerade bedömningar kommer in i bilden.  
Det är inte heller redovisat vad det är frågan om för referensgrupp, säkerligen inte gravida 
mödrar i Ulrika Utredds ålder.  
 
II. En grupp med 3 test med poängen 6. Alla tre dessa gäller på olika sätt ”bild”. 
 
III. En grupp med 2 test med poängen 3-4. Dessa gäller dels lite aritmetik/räkning och dels ett 
test där siffror skall översättas till enkla geometriska symboler, vilket kan misstänkas ha låg 
praktisk relevans. Däremot förekommer det ibland i vardagslivet att vi skall t ex tyda illa 
skrivna siffor, men sådant finns inget test på. 
Nu kan ett test ha någon betydelsefull validitet även om det inte verkar relevant, men det blir 
meningslöst med testresultat utan validiteter angivna.  
 
Det sägs inte ett ord om vilket hjälpbehovet skulle kunna vara med anledning av detta. Det 
sägs inte ett ord om exakt vad i det dagliga livet som skulle vara problematiskt på grund av 
testresultaten. Om något i det dagliga livet är problematiskt så låter det sig fastställas utifrån 
hur Ulrika Utredd klarar situationer i det dagliga livet och det är svårt att av utlåtandetexten 
förstå vad testningarna skulle tillföra.  Att psykologen testat en gravid kvinna och inte 
redovisat någon jämförelse med en motsvarande referensgrupp av gravida kvinnor i jämförbar 
ålder gör att testresultaten har föga värde vad gäller att påstå något om den testades relation 
till normalprestation.  
Möjligen kan sägas att testpoängen indikerar något slags minimivärden i förhållande till en för 
läsaren av utlåtandet okänd referensgrupp. Det förutsätter reliabilitet i testen och korrekthet i 
administrationen. Vad de skulle ha för validitet, dvs fastställda samband på gruppnivå (märk 
väl!) med något av betydelse i dagliga livet eller yrkeslivet, framgår inte, varför psykologens 
redovisning av testresultat framstår som meningslös.  
 
Dessa testningar verkar inte leda någon vart för Ulrika Utredds eventuella hjälpbehov och de 
kan inte heller användas av socialtjänsten eller domstol för att säga något som helst om 
föräldraförmåga, bl a av de enkla skälen att inga sådana samband finns vetenskapligt 
konstaterade och att bortåt hälften av föräldrarna ligger under medelvärdet på ett test.  
  
Matematik och statistik säger i sig inget om föräldraförmåga. Medelvärden och andra siffor i 
fördelningar är matematiska konstruktioner, inte psykologisk och social verklighet. Hur 
verkligheten ser ut i ett enskilt fall måste avgöras med hjälp av konkreta uppgifter från 
verkligheten, inte med testpoäng på av någon uttänkta mått som inte beaktar verklighetens 
komplexitet. Det finns ofta inga enkla rätt/fel-svar i vardagslivets frågeställningar. Testens 
innehåll är alltför simpelt och verklighetsfrämmande för att kunna ha någon större 
relevans vad gäller komplexa uppgifter i vardags- och arbetsliv. Det finns inga test med t ex 
omdömesuppgifter rörande konflikter i familje- eller arbetsliv eller rörande hur vi kan skydda 
miljön. Testens konstruktion verkar ha mer styrts av den kulturella ideologin att de skall vara 
lätta att administrera och poängsätta och mindre av att innehållet skall vara relevant för i 
dagliga livet förekommande uppgifter. Genom testsekretessen har under alla år en offentlig 
debatt kring testens torftiga innehåll kunnat undvikas. I USA förekom för runt 40 år sedan en 
stor kritisk debatt med bland annat senatsförhör (för referenser se Edvardsson, 1975). Det 
finns anledning påpeka att det finns ekonomiska och fackliga intressen  kring testen.  
 
Att Ulrika Utredd t ex läst in Företagsekonomi B och Administration A på gymnasiet med 
godkänt betyg säger enligt min mening mycket mer än vad de redovisade testpoängen gör och 



är användbar information. Att hon klarat av att arbeta på restaurang med ett antal olika 
göromål säger också mer. Att hon kan göra teckningar av människor säger också mer. Sådan 
information har tydligen varit ointressant för psykologen när det gäller att klargöra 
hjälpbehov.  
 
 
15. Efter de kognitiva testen finns följande textstycke. 
”SCID II, DSM IV, Intervju samt Rorschach  visar indikationer på narcissistisk 
personlighetsstörning. Hon har även paranoida drag och kan vara misstänksam mot sin 
omgivning. Resultat på utredningen visade även antisociala inslag i pats 
personlighetsstruktur. ” 
Senare på sid 4 finns följande formulering: ”Utredningen visar att det finns starka 
indikationer på narcissistisk- samt antisocial personlighetsstörning”. Vi ser hur utredaren här 
har skärpt termerna ”indikationer” respektive ”inslag” till ”starka indikationer”. I 
slutbedömningen på sid 6 talas om ”visar indikationer på narcissistisk personlighetsstörning. 
Det finns även paranoida och antisociala drag i hennes personlighetsstruktur.” 
Nu har de ”starka indikationerna” på sid 4 förvandlats till enbart ”indikationer” respektive 
”drag”. Ingenstans sägs tydligt att den bedömda personen uppfyller kriterierna för 
diagnoserna X, Y eller Z. Men uttrycket ”starka indikationer” skulle till och med kunna läsas 
som att kriterierna uppfylls med råge för två av störningarna. 
 
Vad psykologen här avser med det vaga, varierande och för läsaren förvirrande språkbruket är 
oklart. Vad menas med ”indikationer”, ”drag” respektive ”inslag” och vad menas med  den 
inkonsekventa, terminologiska variationen? Avses att den bedömda personen uppfyller DSM-
IV:s kriterier för respektive antydd personlighetsstörning eller avses svagare indikationer i 
riktning mot den antydda personlighetsstörningen. Om det senare avses så kan en stor andel 
av befolkningen vara aktuell för ”indikationer”, ”drag” eller ”inslag”. 
Varför uttrycker sig psykologen inte tydligt på denna punkt?  Vad avses mer konkret? Som 
tidigare framgått av definitionen av personlighetsstörning behöver inslag i en sådan inte 
nödvändigtvis innebära något negativt ur samhällets eller personens egen, eller närståendes 
synpunkt. De abstrakta etiketter som här används är intetsägande och inget underlag har 
redovisats vilket inger stark misstanke om falsarier. Dessutom ges ingen förklaring till varför 
det är resultaten för just dessa tre personlighetsstörningsbegrepp som presenteras. 
Var de ytterligare  nio i handboken och manualen inte av intresse för frågeställningarna eller 
för socialtjänstens argumentation?  
Varför nämns inget om övriga personlighetsstörningsdimensioner i utlåtandet??? Texten ger 
bilden av ett godtyckligt utplockande av tre dimensioner, som verkar styrt av socialtjänstens 
intressen.  
 
Det saknas varje form av begriplig och konkret öppen redovisning av varifrån psykologen har 
fått sina bedömningar. Diagnosmanualen DSM-IV använder sig av begreppet 
personlighetsstörning på den s k axel II (axel I innehåller psykiska störningsdiagnoser). Precis 
som för  de psykiska störningarna anges för varje personlighetsstörning ett antal kriterier 
varav vissa skall vara obligatoriskt uppfyllda och andra uppfyllda till ett visst antal. I 
utlåtandet redovisas inte vilka konkreta uppgifter kring Ulrika Utredd och vilka kriterier som 
skulle ha använts. Utredaren har bevisbördan.  Detta föranleder den källkritiska misstanken att 
det inte förekommit något systematiskt diagnostiskt arbete alls. Det framgår inte heller vilka 
frågor som skulle ha ställts i intervju (några rätt allmänt hållna frågor enligt Ulrika Utredd). 
Allmänna påståenden om personlighetsstörningar utan öppen redovisning av tillvägagångssätt 
och av sakunderlaget kan självfallet aldrig accepteras och skall källkritiskt förkastas. Det kan 



aldrig accepteras att en utredare som i detta fall döljer påstådda evidens och arbetar med dolda 
evidens. Det är de konkreta uppgifterna som kan ha intresse, inte vilka språkliga etiketter som 
amerikanska psykiatriska föreningen råkat hitta på. Begreppet personlighetsstörning saknar 
som tidigare påpekats en kritisk-vetenskaplig  forskningsbas.  
 
Vid samtal 2005-04-01 med världens idag förmodligen ledande forskare kring våldsrisker 
kring individer, professor Stephen Hart, Canada, som höll en gästföreläsning vid Örebro 
universitet och handledde vid Riksmottagningen på Kumla-fängelset, så ansåg denne att 
diagnos inte hade intresse för att bedöma våldsrisk. Vad som enligt Hart är av intresse är de 
konkreta symtomen och att identifiera konkreta riskfaktorer.  
Socialtjänstens användning av de diagnostiska etiketterna för att bedöma omsorgsförmåga och 
risk saknar vetenskaplig grund och som jag skall visa nedan föreligger med 
psykologutlåtandets hjälp direkt falsifikat kring frågan om antisocial personlighetsstörning, 
som tilldrar sig socialtjänstens uppmärksamhet.     
 
16.  Jag skall här ta upp något om vad som står i diagnosmanualen DSM-IV kring de tre 
personlighetsstörningar som hävdas på icke redovisade grunder.  
Inledningsvis står i DSM IV-manualen följande angående rättslig användning. 
”When the DSM-IV categories, criteria, and textual descriptions are employed for forensic 
purposes, there are significant risks that diagnostic information will be misused or 
misunderstood. ”  
Om man som psykologen i detta fall helt underlåtit att tala om hur man gått tillväga och vari 
de sakliga grunderna till påståenden om indikationer/drag/inslag beträffande 
personlighetsstörning skulle bestå, så ökar rimligen riskerna för missbruk och missförstånd, 
något som också inträffat i socialutredningen och i länsrättens domskrivning.  
 
En personlighetsstörning definieras enligt DSM-IV-manualen på följande sätt: 
”A personality disorder is an enduring pattern of inner experience and behavior that deviates 
markedly from the expectations of the individual´s culture, is pervasive and inflexible, has an 
onset in adolescence or early adulthood, is stable over time, and leads to distress and 
impairment.”  
 
Psykologen har inte påvisat någon störning som uppfyller kraven i denna definition. Som 
framgår krävs ett påvisande av den historiska uppkomsten och varaktigheten och påvisande av 
en försämrad funktion. Det finns inget sådant påvisande i utlåtandets text.  Det kan påpekas 
att ja-svar på några suggestiva frågor i SCID-II-formuläret inte ger särskilt mycket grund för 
att hävda en störning enligt ovan stipulerade definition.  
 
Beträffande paranoid personlighetsstörning (301.0 Paranoid Personality Disorder) så skall det 
föreligga genomträngande misstro och misstänksamhet mot andra och deras motiv tolkas som 
illasinnade. Störningen skall börja i tidigt vuxenliv och förekomma i varierande sammanhang. 
Manualen har en lista med 7 kriterier, varav minst 4 skall vara uppfyllda. Det finns i 
utlåtandets text inga sakliga grunder för att hävda dessa kriterier.  
Psykologen har t ex inte påvisat att det skulle förekomma stark misstänksamhet i varierande 
sammanhang.  
Det bör observeras att världen är sådan sedan tidernas begynnelse att en viss misstänksamhet 
är befogad och har överlevnadsvärde. Utan sådan får vi problem i en del situationer. Vanlig 
adaptiv misstänksamhet och sådan som  motiveras av faktiskt inträffade händelser, t ex som i 
Ulrika Utredds fall mångårig mobbning och en misshandelsrelation i ungdomen, skall inte 
patologiseras och psykiatriseras. I så fall kan vi nästan alla klassificeras som innehavare av 



paranoid personlighetsstörning. Utifrån de intervjuer och det material jag förfogar över kan 
hävdas att det saknas indikationer på paranoid personlighetsstörning. Med tanke på den 
livshistoria som föreligger kunde finnas anledning förvänta något mer misstänksamhet. Till 
exempel har Ulrika Utredd godtroget ställt upp på att låta sig testas, inte visat befogad 
misstänksamhet kring att bli testad och inte varit misstänksam kring utlåtandets innehåll innan 
socialtjänsten fick del av det.  
DSM-IV-manualen anger förekomsten till 0,5 – 2,5% i befolkningen (USA). Detta är ingen 
diagnos som man lättvindigt kan sätta på alla som är kritiska mot t ex socialtjänsten eller 
psykologer eller på större delen av befolkningen.  
 
Det framgår av det 25 april utlämnade av psykologen ifyllda formuläret att det finns 4 ja-svar, 
vilket är precis vad som krävs för att hävda paranoid personlighetsstörning. Enligt min 
bedömning är det orimligt att ja-svar på dessa allmänt hållna suggestiva frågor om t ex hur 
mycket man kan lita på andra eller behöver vara på sin vakt för att inte bli utnyttjad etc skulle 
föranleda en diagnos. Vid ett av ja-svaren har psykologen skrivit till ”Har varit utnyttjad när 
yngre". Detta är en tidigare erfarenhet som kan förklara ja-svaren på åtminstone två av 
frågorna. Ett par-tre av ja-svaren är i linje med en rimlig strategi för att skydda sig för Ulrika 
Utredd och många andra. Frågorna och svaren tillgodoser inte heller kraven i den ovan 
återgivna allmänna definitionen av personlighetsstörning i DSM-IV.  
En noggrann jämförelse mellan formuleringarna i DSM-IV-manualen och det äldre SCID-II-
formuläret (1991) och ett senare omarbetat  SCID-II-formulär (1998) som jag införskaffat 
visar att de sju kriterierna dels är olika språkligt formulerade i de två SCID-II-formulären och 
dels där är annorlunda formulerade än de är i DSM-IV-manualen. Ja-svaren i 1991-versionen 
kan på grund av ändringarna inte föras över till 1998-versionen.  
I manualen anges genomgående i formuleringarna att misstänksamhet, bristande tillit etc skall 
vara oberättigade (t ex talas om ”without sufficient basis”, ”unjustified doubts”, 
”unwarranted fear”, ”without justification” eller underförstådda formuleringar av 
motsvarande art). Detta har genomgående uteslutits i frågorna i båda SCID-II-versionerna, 
som därför är mycket grovt förfalskade i förhållande till DSM-IV-kriterierna och därmed 
leder till att även de ja-svar som kan anses berättigade blir diagnosgrundande. Både denna 
förfalskning som leder till överdiagnostik och det tidigare nämnda tillskrivna uttalandet 
innebär att påståendet att Ulrika Utredd skulle ha indikationer på paranoid 
personlighetsstörning bör avföras som falsifikat i relation till DSM-IV-manualens krav. 
Veckotidningsmetod duger inte. Då psykologen inte uppmärksammat detta torde det innebära 
att psykologen inte ens har besvärat sig med att jämföra sitt material med definitionen och 
kriterierna i DSM-IV-manualen. Det är dessutom oacceptabelt att psykologen använder en 
föråldrad och utmönstrad formulärversion.  
 
Således föreligger noll kriterier och därmed är inte kriterierna för paranoid 
personlighetsstörning uppfyllda och diagnostiken har skett på felaktigt och föråldrat sätt.  
 
Beträffande antisocial personlighetsstörning (301.7 Antisocial Personality Disorder) så skall 
det finnas ett genomträngande mönster av att kränka andras rättigheter sedan 15 års ålder. Det 
anges en lista med 7 kriterier av vilka minst 3 skall vara uppfyllda. Dessutom skall det finnas 
evidens för beteendestörning (Conduct Disorder) som börjat före 15 års ålder. Även kriterier 
på denna måste vara uppfyllda. Det saknas i utlåtandet angivande av sakliga grunder för att 
hävda antisocial personlighetsstörning och det finns i texten inte den minsta referens till  
förhistorien som jag här påvisat spelar stor roll i diagnostiken av antisocial 
personlighetsstörning. Ett hävdande av att ett kriterium är uppfyllt kan inte heller baseras på 
tyckande utan kräver konkreta beteendeevidens.  



Det material jag förfogat över föranleder inget hävdande av antisocial personlighetsstörning.  
Enligt manualen är förekomsten ungefär 1% hos kvinnor och 3% hos män i USA. Det krävs 
mycket starkare beteenden än humörsvängningar, irritabilitet, att ryta ifrån etc för att närma 
sig den här diagnosen. Det är frågan om olika slag av t ex upprepade fysiska attacker, 
kriminalitet, bedrägerier, upprepad ansvarslöshet, dvs en rätt svår nivå. Det kan nämnas att 
psykiatriprofessorn Ottosson i sin lärobok ”Psykiatri” påpekar att personer med antisocial 
personlighetsstörning sällan är motiverade för psykiatrisk vård och att de förekommer oftast 
inom  missbruksvården.  I Ulrika Utredds fall har det i en del perioder varit tvärtom, dvs hon 
har blivit mobbad och slagen, kanske av personer som förtjänade beteckningen antisocial 
personlighetsstörning. Om Ulrika Utredd skulle betecknas med denna diagnos så skulle en 
stor del av den svenska befolkningen få hänga med på den diagnosen. Det har inte framgått att 
Ulrika Utredd skulle ha några som helst missbruksproblem och hon har t ex varit motiverad 
att infinna sig till samtal och testningar.  
Av det 25 april utlämnade materialet framgår vilka SCID-II-frågor som psykologen antecknat 
ja-svar på. Det är totalt endast 5 st, när det krävs 7 st för diagnos. Varför psykologen då tar 
upp denna diagnos överhuvudtaget är svårt att förstå eftersom det även gäller för flera av de 
andra diagnoskategorierna att det finns ett antal ja-svar som inte räcker till i antal. Det har 
alltså aldrig i underlaget funnits någon diagnos kring antisocial personlighetsstörning. Men 
det finns även andra förfalskningar som har att göra med hur SCID-II-formuläret inte 
följer DSM-IV-manualens kriterier och att formuleringarna i den gamla versionen inte 
stämmer med formuleringarna i versionen från 1998, som psykologen rimligen borde hållit 
sig ajour med.  
I psykologens SCID-II-formulär finns en fråga om skolk från skolan med ja-svar och 
tillskrivet av psykologen ”i 9:an”. Detta ja-svar inräknas felaktigt därför att DSM-IV-
manualen och även den senare SCID-II-versionen föreskriver att det skall ha hänt före 13 års 
ålder, dvs ett par tre år tidigare. Det finns även ett ja-svar på frågan om Ulrika Utredd rymt 
hemifrån och stannat borta hela natten och där psykologen tillskrivit ”Morfar arg – stryk”. 
Här finns en rimlig förklaring och dessutom föreskriver manualen att det skall ha skett minst 
två gånger. Även detta ja-svar utgår således utifrån DSM-IV-manualen. Även på frågan om 
hon någon gång stulit finns ett ja-svar med tillskriften ”en gång”, vilket är ganska trivialt 
kring barn. Enligt den senare formulärversionen är frågan om man ”ibland” stulit, dvs fler 
gånger krävs. Enligt manualen skall det vara flera saker av icke-trivialt värde och utan att 
konfrontera offret. Även detta tredje ja-svar utgår alltså enligt gällande kriterier. Det finns 
således inga ja-svar för tiden före 15 års ålder som ger  anledning hävda att något kriterium 
föreligger och det krävdes minst 3 för att någon giltig diagnos skulle kunna ställas med hjälp 
av svaren för perioden efter 15 års ålder.  
För perioden efter 15 års ålder krävs enligt psykologens formulär minst 4 ja-svar och enligt 
manualen minst 3 ja-svar. Det finns två ja-svar noterade. Båda frågorna har av lätt begripliga 
skäl tagits bort i 1998-versionen.  
En av dem är mer olämplig än den andra. Då sekretessen knappast är intressant när frågan 
utgått så återger jag den här (psykologen borde för länge sedan ha slutat använda sin 
föråldrade formulärversion och borde liksom konstruktören ha insett idiotin i frågan): 
 
”Har Du varit arbetslös under någon tid under de senaste fem åren?”  Ja   Nej 
 
Här har Ulrika Utredd noterats för ett ja, vilket skulle skett för en ansenlig del av den svenska 
befolkningen. Arbetslöshet som tecken på personlighetsstörning skulle liksom mycket annat 
sekretessbelagt och dumt i de hemlighållna formulären ha gett en het debatt i media, om inte 
testsekretessen hindrat det. Att klassificera människor som antisocialt personlighetsstörda på 



grund av företagsnedläggelser, bristande tillgång på arbete etc skulle inte varit politiskt 
gångbart.  
 
Det kan även vara intressant att se vad DSM-IV-manualen har att säga om detta utmönstrade 
kriterium.  
Kriterium 6: ”consistent irresponsibility, as indicated by repeated failure to sustain consistent 
work behavior or honor financial obligations”. Detta är något annat än att vara arbetslös – här 
handlar det om att slarva med sitt arbete. Ulrika Utredd har inte haft något arbete att slarva 
bort. Ännu en förfalskning i relation till DSM-IV-manualens krav kan noteras här. Åter blir 
det uppenbart att psykologen har använt etiketten DSM-IV, men inte  
stämt av mot manualens kriterier när utlåtandet skrivs.  
 
Vid en noggrann granskning framstår således även påståendet om indikationer på antisocial 
personlighetsstörning som ett grovt falsifikat. Det krävdes 7 ja-svar, 5 st fanns noterade och 
inget blev kvar vid saklig granskning. Det är naturligtvis orimligt att psykologen sitter och 
använder formulär med frågor, som delvis har omformulerats och utmönstrats redan 1998 och 
inte stämmer med DSM-IV-manualen (1994).Det är även orimligt att psykologen för in 
etiketten antisocial personlighetsstörning i utlåtandet när kriterierna aldrig ens enligt 
psykologens föråldrade formulär varit uppfyllda och inte är det enligt DSM-IV-manualen. Det 
finns anledning misstänka inflytande från beställaren – socialtjänsten. Det fanns ju ingen 
anledning räkna med att någon sakkunnig skulle granska falsarierna.  
 
Beträffande narcissistisk personlighetsstörning (301.81 Narcissistic Personality Disorder) så 
skall det finnas ett genomträngande mönster av grandiositet (i fantasi och beteende), behov av 
beundran, brist på empati. Störningen skall börja i tidigt vuxenliv och vara närvarande i 
varierande sammanhang. Minst 5 av 9 i manualen angivna kriterier skall vara närvarande. 
Psykologen har inte angivit några sakliga grunder för att hävda denna diagnos. 
Att många människor har något mått av överskattning av den egna betydelsen, gillar att bli 
beundrade och brister i empati då och då innebär inte att de kommer ens i närheten av den här 
diagnosen. Det saknas grund att hävda denna diagnos för Ulrika Utredd i det material som jag 
förfogat över. Förekomsten i den amerikanska befolkningen är mindre än 1% och merparten 
av dem som får diagnosen är män. 
 
I det 25  april utlämnade SCID-II-materialet finns 12 frågor kring narcissistisk störning. Det 
anges att 5 av 9 kriterier skall vara uppfyllda. Detta betyder att åtminstone 3 frågor är extra 
kriteriefrågor, t ex på så sätt att två eller tre frågor täcker av ett kriterium. Det finns noterat 5 
ja-svar, men därav följer inte att 5 kriterier är uppfyllda.  
Vi börjar med att se om de frågor som fått ja-svar finns kvar i SCID-II-formuläret från 1998.  
Frågan till det första ja-svaret finns inte med i 1998-versionen. Frågan till det andra ja-svaret 
finns inte heller med. Den tredje frågan finns inte heller med, men det finns en som påminner 
om den i det senare formuläret, dock inte likbetydande, så något ja-svar kan inte föras över. . 
Frågan är dock mycket anmärkningsvärd och eftersom den utgått så tar jag mig friheten att 
återge även den: 
 
”När Du behöver tala med t. ex. en läkare eller en advokat, anstränger Du Dig då för att  
komma till den absolut bästa personen?”  Ja   Nej 
 
Om man anstränger sig att få rätsida på sin hälsa eller något allvarligt juridiskt spörsmål så 
skulle det då vara ett kriterium på narcissistisk personlighetsstörning. Kommentarer i övrigt är 
väl överflödiga. Detta är Ulrika Utredds tredje ja-svar. Jag tycker det är ett klokt svar. Har t ex 



socialtjänsten något att invända mot att Ulrika Utredd skaffar en bra läkare till något av sina 
barn??  Det kan förstås invändas att det saknas ett svarsalternativ som skulle kunna lyda ”Det 
beror på”, men en så komplex värld med varierande situationer har tydligen formulär-
konstruktören inte kunnat tänka sig.   
Beträffande de två sista ja-svaren så finns inte heller dessa frågor med i 1998-versionen, men 
det finns frågor som påminner om dem, men inte likbetydande och svar kan inte överföras. 
Det sista ja-svaret kan även vara felnoterat, då frågan handlar om att ”andra” sagt något och 
det finns tillskrivet ”mamma”. Det krävs fler än mamma för att uppfylla pluraliskravet i ordet 
”andra”. Det kan även te sig underligt att vad någon sagt, dvs ett beteende eller en egenskap 
hos någon annan, skulle kunna transformeras till en personlighetsstörning hos den som blir 
tillsagd. 
Frågan påminner därmed om den tidigare kritiserade frågan kring arbetslöshet.  
Det kan även t ex vara så att den som sagt något har en egen personlighetsstörning eller 
psykisk störning att odla och från den positionen säger saker.  
Även beträffande påståendet om narcissistisk personlighetsstörning framstår underlaget som 
ett falsifikat i förhållande till den starkt omarbetade versionen i 1998-formuläret. Ett av ja-
svaren framstår inte heller som godtagbart noterat ens i 1991-versionen och minst ett par av 
frågorna innebär ett tankefel. Kvar blir även här noll uppfyllda kriterier och även påståendet 
om narcissistisk personlighetsstörning framstår som ett grovt falsifikat.   
  
I det redovisade underlaget till utlåtandet finns inte belägg för de tre anförda diagnostiska 
etiketterna. Däremot föreligger omfattande indikationer på att falsifikat föreligger. Dessutom 
är som påpekats SCID-II-formulären så konstruerade att omfattande överdiagnostik verkar 
uppkomma genom suggestiva frågor och genom att triviala omständigheter räknas som 
kriterier samt genom att preciserade krav i DSM-IV-manualen inte iakttas. 
En mycket intressant fråga är för övrigt hur stor andel av den vuxna svenska befolkningen 
som skulle instämma i respektive påstående i SCID-formuläret som använts. Påståenden som 
många instämmer i blir inte särskilt intressanta att använda för diagnostik, då de inte leder till 
åtskiljande av de som är personlighetsstörda från dem som inte är det. Sedan bör ett påstående 
hålla för kritisk granskning även om det skulle vara få som instämmer. Att metoden är alltför 
veckotidnings- och kvälltidningsmässig för att användas i rättsliga sammanhang bör ha 
framgått. Frågan bör även ställas vad det är för krafter i makt-intresse-fältet som driver fram 
överdiagnosticerande formulär av detta slag?   
 
Sammanfattningsvis har i det granskade utlåtandet inte företetts belägg för ett enda kriterium 
för någon av diagnoserna. Dessutom saknas belägg för någon av diagnoserna i mitt betydligt 
bredare material.  Psykologen  har blåst upp och patologiserat, genom tillgripande av 
diagnostiskt språkbruk,  vanligt förekommande fenomen i en befolkning. Med tanke på 
utlåtandets frågeställning är det överhuvudtaget mycket underligt att denna patologisering 
tilldrar sig stor del av textutrymmet. Det kan förefalla finnas anledning att tala om en paranoid 
vårdkultur med vanföreställningssyndrom, som fixerat sig vid att söka fel och brister och 
förstärker det hela genom grovt missbruk av test, pseudotest och diagnostiska etiketter.   
 
17. Rorschach-testet kommenteras i en nyutkommen svensk forskarantologi av 
psykologiprofessorn Lennart Sjöberg, en av Sveriges kunnigaste vad gäller psykologisk 
mätning och beslutsfattandets psykologi. 
”Rorschachs berömda bläckplumptest används i det svenska rättsväsendet. Detta är varken 
mer eller mindre än en skandal (Sjöberg 2003b). Det finns många forskningsrapporter som 
visar att detta test saknar tillräcklig tillförlitlighet, och även om det i undantagsfall kan ha ett 



visst prediktivt värde är detta så svagt att det säger i stort sett ingenting om den enskilda 
individen (Garb, Florio & Grove, 1998; Wood, Nezworski, Lilienfeld &  
Garb, 2003). Hur man tolkar bläckplumpar (man skall säga vad de liknar) har inget att göra 
med ”själens djup”eller med ens förmåga att klara sig här i livet. ” 
... 
”Många kliniska psykologer och psykiatriker visar trots de kritiska vetenskapliga 
kvalitetsbedömningarna av testen en stor säkerhet i sina slutsatser om enskilda testade. Det 
beror förmodligen på att de låtit sig förledas av den intuitiva känsla av insikter i den testades 
personlighet som uppkommer i denna typ av testsituation. Man får också stöd från kollegor 
som har samma – lika litet berättigade – höga uppfattning om testens och den intuitiva 
kliniska bedömningens värde (Chapman & Chapman, 1967, 1969). Forskningen har 
emellertid visat att denna känsla är falsk och vilseledande.” 
... 
”Det handlar om den kliniska psykologins beredvillighet att se psykopatologi även där ingen 
finns, väl illustrerad av kritisk analys av Rorschachtestet (Wood et al, 2001, 2003),...” 
... 
”.....psykopatologiska scenarier är enkla att konstruera. Sådant utgör icke sällan en del av 
grunden för myndigheters och domstolars beslut. Därigenom riskerar psykologerna att 
medverka till att oskyldiga fälls.” 
 
I en artikel i Läkartidningen 2001 har sju författare, bland dem professorerna Lars Lidberg 
och Sten Levander, docenterna Nils Wiklund och Ann Wirsén Meurling, skrivit bland annat 
följande om Rorschach-testet. 
 
”Sedan flera decennier tillbaka har den internationella kritiken mot Rorschach-testet betonat 
dess brist på reliabilitet och validitet, men testet har trots detta förblivit populärt bland 
många psykologer.” 
... 
”Validiteten för Rorschach-testning enligt Exner-metodik förefaller vara blygsam och gälla 
bara avgränsade variabler. Denna blygsamma validitet kan inte motivera fortsatt användning 
av traditionella och spekulativa  Rorschach-tolkningar, där testresultat vävs in i annan 
information som finns om den undersökte, så att man inte vet vad som är vad. Insikten om 
detta problem har medfört att man i England nästan aldrig använder projektiva test i rättsliga 
sammanhang. I Norge är de inte tillåtna. ” 
... 
”Ur ett vetenskapligt, psykometriskt perspektiv uppfyller inte projektiva test kriterierna enligt 
direktiven i Socialstyrelsens författningssamling gällande rättspsykiatriska utredningar.” 
 
Den tidigare nämnde riskexperten professor Stephen Hart svarade mig på direkt fråga 2005-
04-01 om möjligheten att använda Rorschach-testet i samband med våldsriskbedömning av 
individer att det inte existerar några vetenskapliga belägg för en sådan användning.  
 
Rorschach-testet saknade acceptans i forskarsamhället i stort inom psykologin på 1960-talet 
när jag utbildades på testet och Rorschach-testets ställning verkar sedan dess ha avsevärt 
försämrats i takt med en skärpning av de metodiska kraven i forskningen och på senare år ett 
flöde av kritiska granskningar av testet i fackartiklar. Vid den stora världskonferensen i 
psykologi i Stockholm 2000 med tusentals anföranden fanns vad jag kunde finna i 
dokumentationen inget anförande rörande Rorschach eller något annat projektivt test. 
Rorschach står utanför den kritisk-vetenskapliga diskursen, en pseudometod som lever vidare 
på praktiskt verksammas trosföreställningar och som ett påfågelsknep, ett sätt för psykologer 



att söka göra sig märkvärdiga (på de testades bekostnad) liksom SCID-II-formuläret är ett 
sådant sätt. Liksom andra ovetenskapliga metoder kan den säkert generera en och annan 
slumpträff och förväntanseffekt som då räknas metoden tillgodo.  
 
18. I utlåtandet framläggs vid rubrikerna ”Rorschach” respektive ”Översikt Rorschach” ett 
antal påstådda resultat eller snarare pseudoresultat av Rorschach-testningen. Flera kritiska 
kommentarer är möjliga. 
 
- Ingenstans framgår hur psykologen på saklig grund kommit fram till alla dessa påståenden. 
Bevisbördan för detta åvilar psykologen och ingen redovisning har skett. Inte heller i 25 april-
materialet finns redovisning avhur psykologen kommit fram till påståendena.  
- Påståendena innebär ett stort antal oberättigade generaliseringar utan att psykologen 
bekymrar sig om i vilka verkliga situationer den testade fungerar. Människor varierar oftast en 
hel del mellan situationer, men det gäller kanske inte just dem som Rorschach-testas?  
- Genom att underlåta att ange konkreta situationer så försvåras motbevisning, ett mycket fult 
trick i den här pseudometodiken.  
- Fyra påståenden är försedda med uttrycket ”tycks”, vilket leder till ett omedelbart 
källkritiskt avfärdande.  
- Mycket av det påstådda, men inte allt, har en negativ tendens.  
- Nästan alla påståenden är triviala och de påstådda fenomenen kan misstänkas ha höga 
basfrekvenser ( vara mycket vanliga) i den svenska befolkningen. Det blir inte särskilt 
intressant att komma med påståenden som gäller nästan alla människor.  
Exempelvis finns följande triviala uttalanden (kursiv stil, min kommentar efter varje):  
 
”Hon hushållar med sina egna resurser” De flesta gör nog det. 
”visade en tendens att hon övervärderar sin egen betydelse” Det gör nog nästan alla. 
”Hennes kognitiva kapacitet är begränsad”. Det råkar faktiskt vara så att alla människors 
kognitiva kapacitet är begränsad. 
”kan oftast förutse konsekvenserna av sitt eget handlande” Ja, det kan nog de flesta.  
”Har dock oftast förmåga att tänka logiskt och komma fram till adekvata beslut” Det torde 
vara vanligt att människor har sådan förmåga.  
”Föredrar enkla lösningar även på komplexa problem” Ja, det gör till och med forskare för 
att inte tala om testkonstruktörer med enkla frågor med enbart ja/nej-svar tillåtna. .  
”har begränsningar vad gäller social kompetens” Ja, vi är många om det.  
”inte alltid har tillgång till sina egna resurser” Det är vi nog många om. Observera det 
språkliga tricket ”inte alltid” (jfr ett likbetydande uttryck utan negation som ”har i regel 
tillgång till”, men psykologen väljer att formulera  negativt i linje med utlåtandets tendens) 
”har begränsade sociala färdigheter” Det är vi också många om.  
   
 
Materialet måste bedömas som vagt, trivialt struntprat av samma typ som spågummor och 
astrologer kan ägna sig åt, möjligen med den skillnaden att dessa ofta är mer positiva i sina 
suggestioner och därigenom kanske inte åstadkommer så stora skador som psykologer som 
staplar negativismer och dessutom blir trodda av socialförvaltningar och domstolar. 
Påståendena utifrån denna pseudotestning ligger utanför saklighetens domän och ger inget 
som helst sakligt stöd till de diagnostiska uttalanden som tidigare diskuterats. Det triviala i 
påståendena understryker bristen på vetenskaplig grund och vetenskaplig skolning och visar 
hur meningslös Rorschach-metodiken är i detta fall.  
 



I det den 25 april utlämnade materialet finns anteckningar med Rorschach-svar och 
sammanställningar med koder. Det saknas helt förklaring av hur psykologen kommit fram till 
de påståenden utifrån Rorschach-svaren som görs i utlåtandet. Det saknas liksom för övriga 
metoder varje form av angivande av vetenskaplig underbyggnad. Det saknas helt angivande 
av reliabiliteter och validiteter och referensgrupper. Det saknas upplysningar i frågan om i 
vilken utsträckning Rorschach leder till falska icke-triviala påståenden om dem som  testas. 
Det finns anledning att med skärpa påminna om att den som hävdar att Rorschach ger 
användbara resultat har bevisbördan.  Kan inte Rorschach-resultatens tillkomst förklaras på 
sätt som håller för kritisk granskning, så bör de avvisas som falsifikat. I detta fall har ingen 
förklaring erhållits trots att en sådan begärts varför jag bedömer även Rorschach-resultaten 
som falsifikat och dessutom i stort triviala, ointressanta. Den påvisade förfalskande 
hanteringen av SCID-II-formuläret och DSM-IV- kriterierna innebär även att trovärdigheten i 
övrigt är förverkad för utredaren. Källkritiskt sett bör alla testningar som utförs av en 
psykolog med sådana uppvisad hantering av test och diagnoskriterier förkastas.      
 
Lite kritisk eftertanke kring en påstådd testmetod som Rorschach, vilken bygger på vad 
människor tycker sig se i symmetriska ”bläckplumpar” säger att sådana svar bör påverkas av 
diverse tillfälligheter, t ex vad man tidigare råkat se, var man råkat växa upp (objekt i miljön), 
vad man råkat se på TV, vad man råkat vara med om (händelser) de sista dagarna före 
testningen, vad man såg på vägen till testlokalen, vad som finns i testlokalen, vilka 
förväntningar och reaktioner som psykologen givit ifrån sig tidigare och vid testningen ger 
ifrån sig, vilken inställning den testade råkar ha till ett sådant underligt test, vilken dagsform 
den testade befinner sig i, tidpunkt på dagen, huruvida den testade är trött, huruvida den 
testade är gravid, vilken relation som utvecklas med psykologen under testningen osv. osv. 
Det ter sig dessutom föga rimligt i en värld med stora mänskliga variationer att samma svar 
skulle kunna ges samma tolkning för olika människor. 
Det innebär en orealistisk förenkling av en komplex verklighet. Testet har inte vunnit 
acceptans i forskarsamhället i stort trots att det använts sedan lång tid tillbaka.   
 
Det kan tilläggas att USA:s högsta domstol har uppställt sex kriterier (de s k ”Daubert 
criteria”) på vetenskapligheten hos metoder som används i domstolar.  Ett av dessa är om 
metoden är generellt accepterad i den relevanta delen av forskarsamhället. Domstolar i 
ungefär hälften av staterna har antagit kriterierna. Dessa kriterier har inneburit att den 
juridiska tillåtligheten av Rorschach har ifrågasatts (se Wood m fl, 2002).   
 
19. Det ter sig mycket anmärkningsvärt och allvarligt att det inte redovisas någon 
resursinventering eller resursanalys (observera den negativa människosynen i strid med 
svensk hälso- och sjukvårdslag och socialtjänstlagen) kring Ulrika Utredd, när 
frågeställningen är att bedöma hennes hjälpbehov. Hur man kan tänka sig att utreda 
hjälpbehov utan att klargöra resurserna är obegripligt. Det ter sig även mycket 
anmärkningsvärt att inte andra informationskällor såsom sambo och andra anhöriga ansetts 
som viktiga informationskällor när det gäller att bedöma hjälpbehov. Eventuella hjälpbehov 
torde även vara beroende av vilka resurser som finns i en persons sociala nätverk. Utlåtandets 
metodik och innehåll ger bilden av att psykologen varit mer intresserad av att patologisera och 
söka anföra maximalt med, via icke genomsynliga metoder, fabricerade evidens för brister än 
av att göra någon bedömning av hjälpbehov enligt frågeställningen.  
Det kan nämnas att Ulrika Utredd i det skriftliga material hon på min begäran överlämnat till 
mig skrivit en lång förteckning över sådant som kan bedömas som resurser. Varför finns inte 
resursanalys med i utlåtandet?  Vilka krafter i makt-intresse-fältet lägger diskursrestriktioner 
på mänskliga resurser? 



 
20. Det ter sig även  mycket anmärkningsvärt att det inte redovisas någon inventering och 
analys kring de situationer i det dagliga livet som möjligen skulle innebära ett hjälpbehov, dvs 
situationer där resurserna inte skulle räcka till. Psykologen fullföljer inte den angivna 
frågeställningen om att bedöma hjälpbehov. Den logiska strukturen hänger inte ihop.  
 
21. Det hävdas utan osäkerhetsmarkering i utlåtandetexten att Ulrika Utredd har misshandlat 
sitt barn. Det har av andra uppgifter framgått att denna fråga ännu inte är avgjord i domstol. 
Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna antogs från och med 1995 som svensk lag (SFS 
1994:1219). Jag citerar lagtexten: 
 
”Article 6 – Right to a fair trial 
... 
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty 
according to law.” 
 
Ulrika Utredd skall betraktas som oskyldig till dess att frågan är prövad och avgjord. Varken 
socialtjänst eller psykolog har rätt att avkunna någon ”dom” över Ulrika Utredd i förväg.   
 
Utöver agerandet i strid med Europakonventionen och svensk lag  finns en mycket allvarlig 
utredningspsykologisk aspekt på denna uttalade inställning från psykologens sida. Det är 
inom bedömningsforskning sedan länge väl känt att erhållande av en enda negativ information 
om en person påverkar andra bedömningar av personen. Det räcker för att diskvalificera 
utlåtandet att psykologen har kontaminerat sitt utredningsarbete med uppfattningen att Ulrika 
Utredd gjort sig skyldig till misshandel. Uppfattningen kan härröra från påståenden i 
socialtjänstens remisshandling. Det är inte svårt att inse att detta kan ha lett till en 
snedvridning i alla subjektiva moment i utredningsarbetet. För övrigt kan påpekas att den 
”saklighet och opartiskhet” som föreskrivs för offentlig förvaltning i Regeringsformen 1kap 
9§ här inte iakttagits. 
 
22. En viktig metodfråga är att uppgifter bör vara rimligt säkerställda,  särskilt när de går 
vidare till sociala utredningar och  kommer till domstolar. I testen finns sådant som av 
psykologen antecknade svar, av psykologen inringade ja/nej-svar i formulär, av psykologen 
antecknade Rorschach-svar. I utlåtandet refereras till intervjumaterial med Ulrika Utredd. Inte 
någonstans i materialet har jag funnit att den testade och intervjuade har fått bestyrka att 
psykologen uppfattat rätt och skrivit ner rätt. Utlåtandet bygger alltså på obestyrkt, inte rimligt 
säkerställt material. Det kan alltså finnas t ex missuppfattningar, minnesfel, bortfall, 
förvrängningar, felskrivningar eller till och med regelrätta förfalskningar från psykologens 
sida. I detta fall har påståenden som bygger på icke rimligt säkerställt material förts vidare in i 
social utredning och domstol.  
Detta fall visar hur enskilda felaktiga uppgifter, typ ett inringat ja-svar eller ett enstaka 
uttalande,  i en undersökningssituation kan senare tänkas få långtgående konsekvenser. Därför 
är det ett elementärt saklighetskrav att alla uppgifter från den berörda personen skall 
säkerställas genom bestyrkanden, kompletteringar, korrigeringar och repliker från den 
berörde.  
 
23. En ytterligare viktig metodfråga som tidigare berörts är att en utredare som ställer 
diagnoser (eller använder sådana termer) måste med stor noggrannhet stämma av föreliggande 
uppgifter mot diagnosmanualens kriterier samt även söka motevidens och alternativa 
förklaringar.Vidare saknar en diagnosterm sakligt värde så länge den inte preciserats, dvs det 



angivits vilka slag av uppgifter som föranlett diagnosen. Annars kan mottagaren som i detta 
fall gå till ett lexikon eller psykiatribok och naivt tro att den beskrivning som finns där 
stämmer in på den som fått diagnosen. Noggrannhet och precisering har inte iakttagits i detta 
fall och diagnostermer har missbrukats.  
 
Referenters uppgifter, från Ulrika Utredd inkommet material och muntligt material 
Jag har haft telefonkontakt med tre av de angivna referenterna: XX (mamma) 2005-04-10,  
YY (mormor) 2005-04-06 och  ZZ (sonen S:s familjehemsmamma) 2005-04-10. 
Inga tecken på psykisk störning eller personlighetsstörning har därvid framkommit. Däremot 
har positiva omdömen förekommit. I det av Ulrika Utredd själv till mig ingivna, relativt 
omfattande materialet har inga tecken på psykisk störning eller personlighetsstörning 
framkommit (hon har omöjligen kunnat veta hur  jag skulle bedöma materialet). Materialet 
har varit personligt, klart och redigt och ingivits mest i form av datorutskrifter. Däremot har 
personliga resurser såsom personlig styrka, självständighet och kreativ förmåga framkommit. 
Det har inte heller på något sätt framgått att det skulle finnas några problem förknippade med 
begåvningsprofilen, varken i det skriftliga materialet eller i de utredande samtalen. Däremot 
är det möjligt att Ulrika Utredd skulle kunna ha någon arbetsmarknadsfördel av att 
komplettera sin skolutbildning. Denna är dock inte problematisk ur aspekten omsorgsförmåga 
om barn. Ulrika Utredd vill gärna ha ett arbete, söker arbeten och torde vara fullt kapabel att 
sköta praktiska arbeten, där de teoretiska kraven ligger inom hennes skolutbildning.  
 
Det föreligger således stor motsägelse mellan psykologutlåtandets negativa, i sak ogrundade 
påståenden utifrån pseudovetenskaplig metodik och den bild som erhållits via det breda och 
relevanta material som jag haft tillgång till.  
  
Kort kommentar till socialtjänstens utredning 
Socialtjänsten har okritiskt övertagit saklig ohållbart material från psykologens utlåtande och 
låter det få stor betydelse i den sociala utredningen. Dessutom citerar socialtjänsten osakligt 
Egidius´ uppslagsbok vad gäller definitioner av de olika personlighetsstörningarna som här 
lever ett eget liv fria från den konkreta verkligheten. Detta är grava tankefel av källkritisk och 
logisk art. Det går inte att påvisa något om Ulrika Utredd genom att citera definitioner ur en 
bok. Det är endast konkreta, källkritiskt prövade uppgifter som kan säga något om Ulrika 
Utredds person och handlingar. Ett sådant här psykologutlåtande bör överhuvudtaget inte 
figurera i en social utredning på grund av dess sakliga undermålighet och bristande relevans.  
Psykologutlåtandet har av mig påvisats innehålla falsifikat och som konsekvens bör 
socialtjänstens utredning rensas fri från de falsifikat som övertagits – de tre påstådda 
personlighetsstörningarna m m.   
 
Exempelvis när sociatjänsten citerar Egidius´ definition av antisocial personlighetsstörning så 
betonas aggressivitet och våld. Det finns i SCID-formulären en del frågor om sådant. Det är 
bara det att det inte ens finns några ja-svar kring detta från Ulrika Utredd ens i den föråldrade 
1991-versionen, vars frågor inte kunde godtas. Det fanns i frågorna om tiden efter 15 års ålder 
endast två ja-svar och dessa var på frågor som senare utmönstrats då de innehöll diagnostiska 
tankefel. Det fanns överhuvudtaget inga ja-svar på några frågor rörande våld och 
aggressivitet, inte ens före 15 års ålder. Därför blir bilden genom citeradet av Egidius´ 
definition i socialutredningen grovt förfalskad och ett ovanligt grovt exempel på missbruk av 
test och begreppet personlighetsstörning. Detta kanske inte socialarbetarna begrep fullt ut på 
grund av bristande kännedom om underlaget till psykologutlåtandet (att inga våldsfrågor fått 
ja-svar), men efter min genomgång här bör stå klart varför både psykologens utlåtande och 
Egidius definitioner bör utgå ur den sociala utredningen.  



Det kan dessutom erinras om att det inte förelåg tillräckliga kriterier ens enligt 1991 års idag 
utmönstrade formulär för att hävda antisocial personlighetsstörning – utlåtandet är bedrägligt i 
det avseendet. Vissa av  frågorna som fick ja-svar bedömdes dessutom senare som felaktigt 
formulerade och i vissa fall behäftade med underlig verklighetsuppfattning.  
 
Kort kommentar till länsrättens domskrivning 
Även domstolen har okritiskt övertagit uttalanden från psykologens utlåtande och låter 
dessutom en om test föga kunnig person svara på frågor om utlåtandet. Det är enligt min 
mening inte lämpligt att störa eller förstöra arbetet med konkreta, källkritiskt prövade 
uppgifter i  målet genom att ta in detta slag av sakligt undermåliga psykologutlåtanden. 
Användning av utlåtanden av detta slag är inte förenligt med grundlagens krav på ”saklighet 
och opartiskhet” (RF 1 kap 9§). Jag kan dock förstå om det kan vara mycket svårt för en 
domstol att genomskåda ett undermåligt utlåtande av detta slag.  Det lär krävas en omfattande 
vetenskaplig och testteoretisk utbildning för att kritiskt granska det.  
 
Sammanfattande bedömning av det granskade utlåtandet 
Det har påvisats och preciserats ett antal sakliga grunder för att bedöma det granskade 
utlåtandet som ett falsarium. Det fullföljer inte genom lämpliga till frågeställningen anpassade 
metoder och besvarar inte i texten den angivna frågeställningen, undviker resursanalys och en 
stor del av texten ägnas åt patologiserande och repeterat negativt struntprat bl a på grundval 
av den vetenskapligt ohållbara SCID-II-metodens och det vetenskapligt ohållbara Rorschach-
testets påstådda och triviala resultat, som inte refererar till några konkreta situationer. 
Psykologen har inte påvisat några konkreta beteendeuppgifter som evidens för vare sig de 
vaga Rorschach-påståendena eller för  kriterierna i DSM-IV-manualen. För övrigt verkar 
endast en klinisk intervju ha ägt rum den 29 mars 2004 och de två sista gångerna den 29 och 
30 sept 2004 verkar ha ägnats åt testning enligt Ulrika Utredds minne. Självfallet krävs fler 
intervjuer med Ulrika Utredd och bredare material relaterat till den naturliga och vardagliga 
miljön för de långtgående diagnostiska påståenden som görs. Det som påstås i utlåtandet har 
inte heller diskuterats med Ulrika Utredd och hon har inte fått möjlighet att foga en replik till 
utlåtandet genom få det sig tillsänt.  Hon har inte heller fått granska och bestyrka de 
grunduppgifter som psykologen använt och intervjureferat i utlåtandet. I utlåtandet finns en 
bristande redovisning av sakförhållanden och ett gravt missbruk av test, vilket skadat Ulrika 
Utredd. Någon referensgrupp anges inte och den lämpliga referensgruppen vore gravida 
mödrar i Ulrika Utredds ålder. Psykologen upplyser inte om att Ulrika Utredds graviditet (6 
mån) utgör en felkälla med effekter av okänd storlek och inriktning för samtliga 
testförfaranden. Upplysningar om reliabiliteter (stabilitet vid upprepad mätning av gravida 
mödrar) och validiteter (mätningarnas samband av betydelse med andra förhållanden, t ex 
omsorgsförmåga om egna barn) saknas helt, vilket gör att testningarna framstår som 
meningslösa för en bedömare med kunskaper i testmetodik. Psykologen underlåter att nämna 
att det finns många andra kognitiva aspekter som inte har testats och gör uttalanden som det 
inte finns saklig grund för. Psykologen underlåter även att nämna att det saknas vetenskapligt 
underlag för några som helst påståenden om samband mellan de aktuella testens mätningar 
och föräldraförmåga.  
Tillvägagångssättet vid tillkomsten av påståenden om personlighetsstörningar har påvisats 
bestå i att psykologen på felaktigt sätt har administrerat ett gammalt suggestivt SCID-II-
formulär från 1991 och struntat i att frågorna har omarbetats och delvis utgått i ett nyare 
formulär från 1998 samt underlåtit att jämföra med DSM-IV-manualens kriterier, trots att 
DSM-IV nämns i utlåtandet. En noggrann läsning har givit vid handen att det 
föreligger noll kriterier för Ulrika Utredd i de tre anförda personlighetsstörningarna om man 
utgår från DSM-IV –manualen (1994) respektive SCID-II-personlighetsformulär 1998 års 



version. Av hänsyn till testsekretess har jag inte kunnat fullt ut exponera en del tvivelaktiga 
frågor i SCID-II-formulären, men väl antyda en del. 
Det kan tilläggas att det i forskningslitteraturen redovisats belägg för omfattande 
överdiagnostik med detta formulär, vilket torde sammanhänga med en alltför enkel och 
suggererande konstruktion samt ignorerande av kompenserande aspekter och 
situationsfaktorer. Rorschach-testets resultat har påvisats vara triviala och utan  redovisad 
vetenskaplig grund. Rorschach-testet är inte accepterat inom forskarsamhället i psykologi.  
 
Utlåtandet har tillkommit under förespeglingen att ge hjälp åt Ulrika Utredd, men det 
bakomliggande syfte som framgår av utlåtandets inriktning och av dess faktiska användning i 
socialtjänstens utredning har varit att ge stöd åt socialtjänstens intentioner.  
Detta är naturligtvis ett mycket klandervärt och förkastligt förfarande. En psykolog skall inte 
låta sig korrumperas utan se till att arbeta oberoende, sakligt och utifrån ett etiskt hållbart 
avtal med klienten samt iaktta de mänskliga rättigheter som beslutats i svensk lag. Att 
underlåta att kommunicera utlåtandet och underlåta att ge möjlighet till replik är ett mycket 
klandervärt förfarande. Ulrika Utredd fick utlåtandet först genom socialtjänsten. 
 
Mina egna intervjuer med Ulrika Utredd och referenter samt det insamlade, omfattande 
skriftliga materialet från Ulrika Utredd har inte gett anledning att hävda vare sig förekomst av 
någon psykisk störning (axel I i DSM-IV) eller någon personlighetsstörning (axel II i DSM-
IV) och Ulrika Utredd bedöms ligga inom den psykologiska normalvariationen för aktuell 
kön, ålder och utbildning. Detta får även vid noggrann läsning stöd av psykologens 
formulärmaterial i relation till DSM-IV och den senare SCID-II-versionen, som visar att 
kriterierna för de tre anförda personlighetsstörningarna inte är uppfyllda. Beträffande 
antisocial personlighetsstörning var kriterierna inte uppfyllda ens i psykologens version. Det 
bör dock  tilläggas att varken jag eller psykologen som skrivit det bedömda utlåtandet har 
kunnat iaktta Ulrika Utredd i något urval av livssituationer utanför själva samtals- eller 
testsituationen.   
 
Sammanfattningsvis bedöms det granskade utlåtandet som ett falsarium utan sakligt värde. 
Den angivna frågeställningen har inte besvarats utan utlåtandet har kommit att få en helt 
annan, närmast förtalsliknande och kränkande, funktion än den som anges i frågeställningen. 
Det står efter kritisk prövning klart att det bör förkastas ur kritisk-vetenskaplig, källkritisk 
synpunkt och därmed även dess användning i andra sammanhang. Detta slag av utlåtande är 
inget som kan tolereras inom ramen för ett demokratiskt rättssamhälle och svensk lagstiftning.   
 
Kommunicering av detta yttrande 
Ulrika Utredd har erhållit detta yttrande per e-post 2005-04-10 och en något utvecklad version 
efter utlämningen av material 2005-04-27 och fått möjlighet att korrigera fel och replikera på 
detta yttrande innan det ingivits till hennes advokat. Hon har per e-post 2005-04-27 meddelat 
att hon inte funnit några fel.  
 
Följande avsnitt om tankefel och källkritik har tillförts rapporten 2009.  
 
Tankefel i psykologutlåtandet: sammanfattning 
Med tankefel avses här i sak, logik eller värdegrund felaktiga, olämpliga eller hindrande 
sätt att tänka, vilka kan uppfattas och beläggas i text, tal eller handlingar. Denna definition är 
bredare än en del andra förekommande definitioner av begreppet tankefel. När man granskar 
ett undermåligt utredningsdokument  kan ofta ett stort antal tankefel hävdas. Men listan blir 



ändå inte uttömmande utan det går i regel att upptäcka ytterligare tankefel vid ännu 
noggrannare läsning. Tankefel är ofta sammanlänkade och överlappar ofta och ibland 
kan det förekomma olika beteckningar för samma tankefel.  
 
Följande tankefel går att hävda när det gäller psykologutlåtandet rörande Ulrika Utredd: 
 
- vetenskapsfientligt tankefel: ett genomgående tankefel är att vetenskaplig grunder för ett 
psykologtest är oviktiga och inte det minsta behöver övervägas 
 
- öppen redovisning ignoreras: ingångsinformation och frågeställningar redovisas inte 
och preciseringar och redovisning av det vetenskapliga läget kring testen ignoreras 
 
- egocentriskt tankefel: egocentriskt tal och skrift används, dvs. psykologen struntar i att  
en mottagare/läsare inte kan begripa en del av vad som sägs, t.ex. vissa förkortningar av 
testbeteckningar och vad testen innebär 
 
- inbillade samband: vetenskapligt ogrundat antas underförstått samband mellan testresultat 
och föräldraförmåga, när socialtjänsten använder utlåtandet 
 
- hagelgevärsfel: kunskapsbehovet är inte preciserat – psykologen hämtar en vanlig 
testuppsättning och fyrar av i blindo och sopar ihop resultaten 
 
- tydlighetsfel: det upprättas inget tydligt avtal före påbörjandet av den psykologiska 
undersökningen och i en diffus situation så missbrukas undersökningen till att stjälpa 
i stället för att hjälpa 
 
- etiskt fel: psykologen skapar ett utlåtande som passar socialtjänstens intressen och 
undanhåller  utlåtandet från klienten och utverkar ändå ett tillstånd att få översända 
utlåtandet till socialtjänsten, som använder det som argument mot den utredde.  
Psykologen grundlurar klienten i stället för att hjälpa klienten.  
 
- felmaximering: maximalt antal fel och brister hos den undersökte eftersträvas, medan  
resurser bedrägligt undanhålls – detta är typiskt för beställningsarbeten åt socialtjänsten 
 
- klientperspektivet ignoreras: klientens egna uppfattningar får som framgår ett ytterst litet 
utrymme, medan mycket utrymme ägnas åt de påstådda testresultaten. Detta innebär en 
nedvärdering och förakt för värdet av klientens egna erfarenheter och uppfattningar.  
 
- resursanalys ignoreras: det saknas klarläggande av den utreddes resurser, nätverksresurser 
m.m. i utlåtandet 
 
- problemanalys ignoreras: den diagnostiska kulturen leder här till en överdosering av test 
och fixeringen vid dessa leder till att klientens problembild i vardagen försvinner 
 
- negativ människosyn: det är väl belagt att västerländska vårdkulturer har en negativ  
människosyn i sina beskrivningar av klienter eller patienter. Att psykologutlåtandet 
utarbetats med en negativ människosyn som grund torde vara obestridligt.  
 
- diagnosattributivt tankefel: materialet visar vid noggrann granskning mot underlag hur  
psykologen på både vaga och icke-relevanta grunder hävdar diagnostiska etiketter kring 



påstådda personlighetsstörningar hos den som utreds. En diagnosbeteckning är något som  
alltid finns hos en eller flera bedömare, i bedömarnas tänkande. En annan bedömare kan  
välja att avstå från diagnosbeteckningen eller finna en annan diagnosbeteckning eller en 
grundlig problemanalys vara lämpligare. En bedömd person är alltid unik och skall inte 
förväxlas med diagnosbeteckningar som är sätt att kategorisera personers problembilder, 
som man använder sig av inom vårdkulturer. Diagnosbeteckningarna finns hos personalen 
och i systemet. 
 
- korrekthetstankefel: att uppgifter/påståenden om den som utreds skulle kunna anses  
korrekta utan att den som utreds fått ge sin syn på dem (bestyrka eller systematiskt replikera) 
är naturligtvis en källkritiskt angriplig tanke, men så ser utlåtandets text ut. Det 
kommunicerades inte heller till den som blev utredd innan det skickades till socialtjänsten.   
Psykologen antar att något är korrekt i och med att  psykologen skrivit det och utan  
kontroller i övrigt.  
 
- vardagslivet ignoreras: hur den utredde klarar av eller handlar i situationer inom familj,  
med släkt, med familjehemsmamma,  i skolan, i arbetslivet eller gentemot myndigheter 
och organisationer ignoreras i ett utlåtande som skall klargöra den utreddes hjälpbehov 
 
- trivialiseringsfel: psykologen framför som resultat av Rorschach-testning ett stort antal  
triviala påståenden (utmärkande för alla eller nästan alla människor) som om de skulle tillföra 
något i analysen kring den utredde  
 
- mättekniska tankefel: i utlåtandet nämner psykologen inte alls de använda testens reliabilitet 
respektive validitet, trots att dessa frågor är helt avgörande för om det är meningsfullt att  
använda testen eller inte. I ett följebrev framgår att psykologen inte alls begripit dessa frågor 
och tror att ett test i sig kan ha  god reliabilitet och god validitet. Psykologen har inte förstått 
att det rör sig om relationer, inte om något som finns hos testen. Ett test kan uppvisa god 
reliabilitet (stabilitet vid upprepad mätning) när det används på en  grupp personer och 
uppvisa en dålig reliabilitet på en annan grupp. Det rör sig alltså om relationen mellan en  
viss grupp och testet. Ett test har i princip ett oändligt antal reliabiliteter, som kan vara av 
mycket olika storlek sinsemellan. Ett tests validitet (giltighet, att det mäter vad det avser att 
mäta i en viss användningssituation) avser relationen mellan testet och något 
mätbart kriterium, t ex utbildningsbetyg, yrkesframgång, omvårdnad om eget barn. Ett test 
kan ha god validitet (oftast låg eller inte särskilt högt samband) vad gäller ett kriterium och  
ha låg validitet eller sakna validitet rörande ett annat kriterium. Validiteten för samma 
kriterium varierar även mellan olika grupper av testade. Det räcker inte med att anta 
att ett test har god validitet relativt ett visst kriterium utan det måste visas genom 
undersökningar på aktuella grupper och mot aktuella kriterier. Ett test har alltså i princip även 
ett oändligt antal validiteter. Psykologen har inte alls begripit detta utan utgår från en allmän 
kringflytande idé att ett test i sig (relationerna till grupper respektive kriterier betyder inget) 
skulle på något obegripligt sätt ha egenskaper som god reliabilitet och god validitet.  
Med i bilden finns även problematiken med översättning från t ex en amerikansk kultur 
till en svensk kultur. Ett test behöver inte fungera på samma sätt i två olika kulturer 
och amerikanska referensgruppers resultat är tveksamt att jämföra svenska resultat med. 
 
- avsaknad av referensgruppsdata: det framgår inte vad det är för grupp eller grupper som den 
utredde jämförs med, något som måste framgå. Det är t ex fullständigt meningslöst att tala om 
att medelpoängen är 10 poäng och samtidigt inte få veta vad det rör sig om för grupp.  
Ofta är referensgrupperna små och inte så relevanta, men det skall inte förtigas.  



 
- obesvarad  frågeställning: psykologen utreder och besvarar ej den angivna frågeställningen 
utan ägnar sig åt annat 
 
- undanhållande/bedrägeri rörande samband: psykologen undanhåller att det inte finns några 
vetenskapligt belagda samband mellan resultat på de använda testen och förmågan till 
omvårdnad om eget barn 
 
- ekologiskt representativitetsfel: materialet som psykologen tar fram om den utredde är 
mycket snävt och något representativt urval av livssituationer förekommer inte som underlag 
för bedömningarna 
 
-  situationsanalyser ignoreras: psykologen bryr sig inte om hur den utredde fungerar i olika 
faktiskt förekommande livssituationer 
 
- bokmisstaget: i socialtjänstens utredning utläser utredarna ur ett psykologilexikon att 
Ulrika Utredd som en person med antisocial personlighetsstörning (vilket i sig var fel 
vid närmare granskning) skulle vara aggressiv. I materialet fanns inget som helst svar 
från den utredde som pekade i den riktningen. Man kan inte gå till en allmänt  hållen bok 
för att få veta hur det förhåller sig med en unik person. Det måste undersökas från fall till fall 
oavsett vad som står i en bok. En bok kan på sin höjd ge uppslag till en hypotes, vilken kräver 
empirisk och logiskt korrekt prövning.  
 
- diagnostiska termer rörande personlighetsstörningar används i ett enskilt fall utan att  
psykologen besvärar sig med att precisera vari störningen mer konkret skulle bestå.  
Vaga uttryck där läsaren och kanske även skribenten inte vet vad som menas utgör   
tankehinder.  
 
- överdiagnosticering ignoreras: när det gäller i synnerhet det suggestiva formuläret  
SCID II med ja-svar noterade först, så beaktas inte den av forskning påvisade problematiken 
med överdiagnosticering 
                                                
- noggrannhetsfel: DSM-IV-manualen ignoreras.  Psykologen upptäcker inte att det är 
skillnad på en del frågor i SCID II-formuläret och hur kriterierna är formulerade i DSM-IV-
manualen 
 
- dualistiska tankefel: de enskilda frågorna i SCID II-formuläret skall besvaras dualistiskt, 
dvs. med endera av två svarskategorier (Ja eller Nej). I verkligheten förekommer ofta att 
människor gör bedömningen ”vet inte” eller ”det beror på” eller har invändningar mot frågan.  
 
- psykologisering: idén i SCID II-formuläret att arbetslöshet skulle vara tecken på antisocial 
personlighetsstörning innebär att en strukturell egenskap i ett samhälle (tillgång till arbete) 
görs om till en personlighetsegenskap 
 
- sammanblandning av personer: idén i SCID II-formuläret att vad någon annan sagt skulle 
kunna utgöra ett tecken på någon personlighetsstörning hos den utredde är  inte hållbar 
 
- undanhållande av felkällor: exempelvis undanhålls att den utredde  befinner sig långt in  
i graviditeten, vilket t ex kan få konsekvenser i hastighetsladdade test. Även tidslängderna 



på testsessionerna undanhålls (testning lång tid i sträck = trötthet, vilket kan innebära 
resultatpåverkan). Vidare undanhålls att t ex SCID II-formuläret saknar vetenskaplig 
underbyggnad (enligt dess egen handbok saknas uppgifter om reliabiliteter och validiteter). 
Rorschach testet saknar också acceptans i forskarsamhället i psykologi. Det innebär  
bedrägeri att undanhålla sådant.  
 
- underlåtenhetsfel: psykologen tar inte del av relevant information från t.ex. personer som  
känner den utredde väl, från skolbetyg, från arbetsintyg m.m. och klarlägger inte alls  
den utreddes intressen.  
 
-  förhastningsfel: psykologen betraktar i strid med Europakonventionen den utredde som 
skyldig till ett brott, när endast misstanke föreligger.  
 
Källkritisk kommentar 
Källkritik  innebär att om det finns goda skäl eller sakliga grunder att misstänka att en  
uppgift eller ett helt dokument är felaktigt, så skall uppgiften eller dokumentet förkastas. 
Det behöver alltså inte bevisas att uppgiften är felaktig utan det räcker med en väl grundad 
misstanke för att förkasta. Ofta går det inte att bevisa att felaktiga uppgifter är felaktiga och 
därför vore det orimligt med beviskrav.  
 
Källkritiken leder till att kvaliteten på kvarvarande uppgifter ökar, men det kan inte garanteras 
vare sig att alla felaktiga uppgifter rensats bort eller att inte någon korrekt uppgift blivit 
felaktigt förkastad. I det här aktuella fallet föreligger ett omfattande s.k. källkritiskt kluster 
kring psykologutlåtandet, dvs. det föreligger en mängd omständigheter som pekar i riktning 
mot att det rör sig om grav inkompetens och falsarier. Ett källkritiskt beslut att förkasta hela 
dokumentet är i detta fall lätt att fatta. I detta fall förstärks källkritiken (som för förkastande 
inte kräver några påvisade fel, blott väl grundade misstankar) dessutom av de grova fel och 
omdömesbrister som bevisligen föreligger. Ett avsevärt antal, kanske alla, av de tidigare 
listade tankefelen är relevanta som grunder i samband med en källkritisk bedömning att 
förkasta utlåtandet.  
 
En logiskt mycket enkel och avgörande grund för att förkasta ett utlåtande av det här 
granskade slaget är att psykologen inte klarat av att bevisa sina påståenden på ett så 
noggrant sätt att det håller för kritisk granskning. Bevisbördan ligger hos psykologen, 
inte hos den kritiske granskaren. Det här fallet belyser vanskligheten med att lita 
på ett psykologutlåtande utan att ha granskat underlag som inte redovisas i utlåtandet.  
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Efterskrift 2005-10-05 
Den i målet aktuella kammarrätten avförde det granskade psykologutlåtandet från 
beslutsunderlaget. Socialförvaltningen ansåg sig inte kunna uttala sig om mitt här med mindre 
förändringar återgivna granskningsyttrande, dvs. inga motargument anfördes. Varken jag eller 
den aktuelle psykologutredaren hördes i domstolen. Efter samråd med Ulrika Utredds advokat 
ansåg vi båda att det knappast fanns något att tillägga. Motparten ansåg det tydligen inte 
heller befogat med muntligt förhör utöver utlåtandet.  
 
Materialet används för forsknings- och utbildningsändamål enligt godkännande av Ulrika 
Utredd. Ulrika Utredds identitet bör inte i något sammanhang eftersökas.  
 
Ulrika Utredd skall ha tack för att hon gett oss ett konkret underlag för att diskutera frågan  
om psykologers missbruk av test och psykiatriska diagnostermer. Avidentifieringar och 
mindre språkliga justeringar och förtydliganden har gjorts i den här återgivna versionen.  
Vidare har avsnitten om  tankefel och den källkritiska kommentaren tillförts 2009.  
 
Bilaga 1: Psykologutlåtande rörande Ulrika Utredd 
 
UTREDA LANDSTING                                                           2004-11-05 
Uthaga öppenvårdsmottagning 
Utredningsgatan 00 
000 00 Utredningsstad 
PP (namn på utredande psykolog) 
 
                                                    UTLÅTANDE 
 
Frågeställning        Bedömning av pats hjälpbehov. 
 
Testdatum              04-03-29, 04-09-29 samt 04-09-30. 
 
Testmetoder          WAIS III, FAS, Rey Complex Figure Test, SCID II, DSM IV,  
                               Rorschach samt Intervju. 
 
Testsituation         Pat var motiverad till att testas. I den strukturerade situationen som  
                               en testning utgör var uppmärksamhet, koncentration och  
                               uthållighet bra. Hon gav formell och emotionell kontakt.  



 
Testresultat           Resultatet på WAIS hamnade i sin helhet i den nedre 
                               normalzonen, d v s  under en normalprestation. Resultaten på 
                               performancedeltesten var lägre än på den verbala delskalan. 
                               Undantaget Aritmetik som fick sämst resultat av alla deltest.  
                               Detta kan tyda på att en funktionsnedsättning har skett.  
 
                               De vägda poängen fördelar sig enl följande på en skala mellan 
                               1-19 där 10 utgör medelpoängen.  
 
                               Deltest                          Skalpoäng 
   
                               Bildkomplettering              6 
                               Ordförråd                          11 
                               Symboler-Kodning             4 
                               Likheter                               9 
                               Blockmönster                      6 
                               Aritmetik                             3 
                               Matriser                               8 
                               Sifferrepetition                    8 
                               Information                        11 
                               Bildarrangemang                 6 
                               Förståelse                             9 
 
                               Resultatet visar att arbetsminnet inte fungerar så bra. Även det 
                               visuella minnet samt förmågan att mentalt bearbeta information är 
                               nedsatt. Testresultaten visar också att spatial analys och 
                               perceptuell organisation utgör problem för pat. D v s utredningen  
                               visar kognitiva och exekutiva svårigheter. 
 
                             Hennes premorbida förmåga tycks ha befunnit sig på normalnivå 
                             baserat på demografiska data. En funktionsnedsättning kan därför  
                             ha ägt rum.  
 
                             Resultatet på ordflödesprovet FAS hamnade under en medelpoäng. 
                             Det mäter bl a semantiskt minne. 
 
                            På det visuospatiala minnesprovet Rey Complex Figure Test erhöll 
                            pat ett resultat inom normalzonen på kopieringen. Vid  
                            återgivningen ur minnet 3 minuter senare missade hon många  
                            detaljer och resultatet hamnade något under en medelprestation. 
                            Förutom spatialt minne visar testet kognitiva processer som  
                            inkluderar planering och organisation samt problemlösningsstrategier. 
 
                            SCID II, DSM IV, Intervju samt Rorschach visar indikationer på 
                            narcissistisk personlighetsstörning. Hon har även paranoida drag 
                            och kan vara misstänksam mot sin omgivning. Resultatet på  
                            utredningen visade även antisociala inslag i pats personlighetsstruktur. 
 
Rorschach         Pat tycks undvika nya och stressfyllda situationer. Hon kan reagera  



                           med frustration och dålig impulskontroll om hon utsätts för stress. 
        
                           Tycks ha vissa svårigheter i sociala sammanhang och kan ha 
                           problem i interaktioner med andra människor. Försöker mestadels 
                           hålla sina egna känslor under sträng kontroll. Kan ha svårt att  
                           reglera sina egna känslor. Är således en emotionellt reserverad 
                           person som inte gärna visar sina känslor för andra människor. 
 
                           Hon kan ha svårt att handskas effektivt med komplexa situationer 
                           vilket kan göra henne mindre effektiv. Föredrar enkla lösningar på 
                           problem som uppstår i livet. Hon hushållar med sina egna resurser. 
 
                           Rorschach visade en tendens att hon övervärderar sin egen  
                           betydelse. Har dock ett intresse för omvärlden och vad som händer 
                           där. 
 
                           Pat har begränsningar vad gäller social kompetens. Tycks även ha  
                           en begränsad kapacitet att få nära relationer till andra människor.  
                          Hon kan därför bli isolerad.  
 
                          Fattar beslut utan att tänka igenom dessa så noga innan. Har liten  
                          tolerans för det oväntade och känner sig bekvämast i välkända och 
                          välstrukturerade situationer.  
 
                          Hennes kognitiva kapacitet är begränsad. Hon lägger för lite energi 
                          på att söka efter sammanhang mellan händelser. 
 
                          Tycks dock ha en adekvat uppfattning om sig själv samt kan oftast 
                          förutse konsekvenserna av sitt eget handlande. Kan ha en  
                          individualistisk och okonventionell orientering mot omvärlden.  
 
                          Hon har således svårt att handskas med känslor eller känslofyllda 
                        situationer och om hon gör det kan hon bli disorganiserad. Hon har  
                        en benägenhet att bagatellisera upplevelser. Kan vara rigid i sitt  
                        tankemönster och har då svårt att modifiera sitt eget beteende.  
 
                       Har dock oftast förmåga att tänka logiskt och komma fram till  
                       adekvata beslut. Associationsflödet är normalt. 
 
Översikt        Pat har liten tolerans för oväntade situationer och fungerar bäst i  
Rorschach     välkända och välstrukturerade situationer. Föredrar enkla lösningar 
                       även på komplexa problem.  
 
                       Kan ha ett okonventionellt sätt att se på människor och händelser 
                       vilket kan leda till oacceptabla handlingar.  
 
                       Pat har god realitetsprövning, det är inget psykotiskt i protokollet.  
 
                       CDI gav utslag i Rorschach vilket innebär att hon inte alltid har  
                       tillgång till sina egna resurser. Ett känslomässigt tillbakadragande 



                       och en beteendemässig passivitet. Kan i vissa sammanhang te sig 
                       resurssvag och har svårt att klara av alla krav i livet.  
 
                       Vidare visar Rorschachtestningen att pat kan övervärdera sig själv 
                       och sin egen betydelse. Hon har en narcissistliknande  
                        personlighetsstruktur.  
 
                      Pat tycks ha svårt att handskas med dagliga livet och de sociala 
                      situationer som uppstår. Har begränsade sociala färdigheter vilket 
                      kan gå ut över hennes interpersonella relationer.  
 
                     Pats allmänpsykiska tillstånd 
 
                    Pat har psykologiska försvar som bl a håller känslor borta och  
                    hon kan intala sig själv att hon mår bra nu. Utredningen visar att 
                    det finns starka indikationer på narcissistisk- samt antisocial 
                    personlighetsstörning. Detta har kommit fram i DSM IV, SCID II 
                    samt Rorschach. Hon kan få dålig impulskontroll vid stressfyllda 
                    situationer. Inget psykotiskt framkommer i utredningen. Uppger att 
                    hon varken känner sig deprimerad eller ångestfylld.  
 
                    Uppfattning om sig själv och sin omgivning 
 
                    Ser sig själv som ett ”offer” för sociala myndigheter. Önskar att 
                    hon och sambon blir stöttade så att de kan ta hand om barnet  
                    själva. Pat vill koma i kontakt med vuxenpsykiatrin för en  
                    stödjande samtalskontakt. Uppger att förhållandet är stabilt mellan 
                    henne och sambon. Umgås inte alls med kriminella längre.  
 
                    Känslomässig mognad 
 
                   Hennes allmänintellektuella nivå befinner sig under normalzonen. 
                   Narcissistiska tendenser kan försvåra det känslomässiga tillståndet.  
                   Tycks ha svårt för att ge uttryck för och att visa sina känslor. 
 
                   Empatisk förmåga 
 
                   Personer med narcissistisk personlighetsstörning kan ha svårare 
                   med den empatiska förmågan p g a att de ofta sätter sina egna 
                   behov i främsta rummet. Det utesluter dock inte en empatisk 
                   förmåga. Pat tycks inte lida av att barnet har farit illa, utan mer att 
                   hon själv har blivit orättvist behandlad. Pat tycker själv att hon kan 
                   vara medkännande.  
 
                   Hur hon tänker runt graviditet och föräldraskap 
 
                   Pat säger att det är spännande att vänta barn. Dock skrämmer det  
                   henne att få ansvar för någon livet ut. Samtidigt roligt att få känna 
                   sig behövd. Pat vill inte prata om misshandeln. Säger att hon inte 
                   kommer ihåg något alls beträffande den.  



 
                    
 
                     Annat 
 
                    Pat tycker själv att det är viktigt att hon får stöd då barnet är fött. 
                    Är rädd för att bli ensamstående med barnet, men säger att den  
                    risken inte är så stor eftersom förhållandet med sambon är stabilt.  
 
                    Jag anser att pat behöver mycket stöd för att klara av sitt 
                    föräldraskap. Hon har inte på ett adekvat sätt tagit in att hon har 
                    misshandlat sitt barn. 
 
Samman-   Pats allmänintellektuella nivå befinner sig enl normerna för WAIS 
fattning      III på gränsen mellan nedre normalzonen och låg, d v s under en 
                    medelprestation. Hennes kognitiva och exekutiva funktioner tycks 
                    i vissa avseenden vara nedsatta.  
 
                   Den premorbida nivån torde ha befunnit sig på normalzonen 
                   baserat på demografiska data. En funktionsnivåsänkning kan  
                   därför ha ägt rum. 
 
                   Intervju med pat DSM IV, SCID II samt Rorschach visar  
                   indikationer på narcissistisk personlighetsstörning. Det finns även 
                    paranoida och antisociala drag i hennes personlighetsstruktur.  
 
                   PP 
                   Leg psykolog 
  
(Anm. Texten är oavkortad. Språk och rubriksättning har bevarats intakt. Dock har patientens 
namn tagits bort och på fyra ställen i texten har namnet ersatts med av psykologen använd 
förkortning ”pat”. Ingen bilaga fanns. Förklaringar saknas till en mängd facktermer.) 
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