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”EN FRÅGA SOM MAN MÅSTE HÅLLA LEVANDE, VAD MAN GÖR NÄR MAN 
SÄTTER EN DIAGNOS” – ETISKT PERSPEKTIV PÅ PSYKOLOGERS 

UPPFATTNINGAR AV DIAGNOSTIK OCH DIAGNOSTISERING

Mike Kemani

Denna studie syftade till att kvalitativt beskriva psykologers 
syn på DSM-IV-TR och diagnostiseringen som utförs utifrån 
denna manual. Den syftade också till att utifrån resultatet 
diskutera relevanta etiska aspekter. Åtta psykologer vid åtta 
öppenvårdspsykiatriska mottagningar i Stockholmsområdet 
intervjuades. Intervjuerna bearbetades tematiskt. Två relevanta 
etiska aspekter diskuteras utifrån resultatet. Då psykiatriska 
diagnoser kan ge upphov till negativa konsekvenser för 
patienterna diskuteras diagnostiseringens etiska underbyggnad 
och nytta ur ett konsekvensetiskt perspektiv. Här föreslås att 
diagnostiken bör beröras öppet i ett tidigt skede med patienten 
och att nyttan behöver övervägas i det enskilda fallet. Den 
andra aspekten gäller hur explicita psykologerna är att 
förmedla diagnosen vid återkoppling, vilket diskuteras utifrån 
principen att göra gott och autonomiprincipen. Det föreslås här 
att öppenheten lämpligen avgörs från fall till fall, men att 
patientens autonomi, och specifikt rätten till relevant 
information, bör ges företräde framför psykologens avsikt att 
göra gott, eller att undvika skada.

I denna studie beskrivs hur psykologer ser på DSM-diagnostik och den diagnostisering 
de utför inom ramen för bedömnings- och utredningsarbete i öppenvårdspsykiatrin. 
Utifrån det som framkommer i denna beskrivning diskuteras hur man utifrån 
konsekvensetisk teori kan resonera kring nyttan av diagnostiseringen då både denna och 
diagnostiken är behäftade med vissa problem. En annan fråga som diskuteras något mer 
ingående är öppenheten i det diagnostiska förmedlandet, d.v.s. hur explicit man är med 
att förmedla diagnosen till patienten efter bedömning och utredning. Diskussionen 
syftar till att utifrån principen att göra gott och autonomiprincipen, dels redogöra för 
hur man kan förstå ett icke-förmedlande av diagnosen utifrån nämnda etiska principer, 
samt att föreslå vad som skulle kunna vara ett etiskt underbyggt agerande i detta 
avseende. Jag har inte funnit några liknande studier med en ansats likt denna. Det finns, 
dock teorier och studier som på olika sätt relaterar till detta arbete, vilka kommer att 
beröras nedan. Jag kommer i detta hänseende att belysa vissa invändningar mot den 
psykiatriska diagnostiken och viss sociologisk teori och forskning som rör de negativa 
konsekvenserna av denna diagnostik. Efter detta kommer jag att ge en redogörelse för 
den medicinskt etiska modell jag utgår ifrån, men också för vissa studier som handlar
om öppenhet i det diagnostiska förmedlandet. Allra först dock, en översikt av det 
psykiatriska ämnes- samt verksamhetsområdet, och den psykiatriska diagnostiken.

Det psykiatriska ämnesområdet kan avgränsas som ”läran om psykiska störningar samt 
deras orsaker, vård och prevention” (Ottosson, 2003, s. 10). Ett vanligt sätt att se på de 
psykiska symptomens orsaker är att de ofta uppkommer till följd av vissa störningar i 
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hjärnans struktur eller funktion, eller genom upplevelser av omvärlden. Psykiatrin 
omfattar utifrån detta synsätt också olika kunskapsområden, i huvudsak ett biologiskt 
medicinskt och ett psykologiskt-socialt. Detta medför också olika sätt att se på var 
behandlingen bör riktas (Ottosson, 2003). Vården som ges inom denna verksamhet 
omfattar flera aspekter, t.ex. diagnostik, behandling, rehabilitering, omvårdnad och 
prevention. Vad diagnostiken anbelangar skriver Ottosson att ”Syftet med en diagnos är 
att i få termer förmedla väsentlig information” (2003, s. 22). Då psykiatriska diagnoser 
bygger på en begränsad mängd information, symptombild och förloppsbeskrivning 
inom definierade tidsramar poängteras också vikten av att behandlaren i sin 
kartläggning av patienten1 tar hänsyn till andra faktorer, aktuella omständigheter, 
bakgrundsanamnes, relationsanamnes, etiologisk diskussion, data ifrån psykologiska 
tester, upprepade bedömningssamtal o.s.v. (Herlofsson, 2004). 

Psykiatrin i Stockholm ansvaras för av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som 
tillhör Stockholms läns landsting. Vuxenpsykiatrin består av sex stycken s.k. 
resultatenheter, fördelade utifrån geografisk belägenhet – tre i norr och tre i söder. 
Dessa enheter består i sin tur av ett antal verksamheter, där den psykiatriska 
öppenvården ingår som en verksamhet. Inom varje enhet finns ofta ett flertal 
öppenvårdspsykiatriska mottagningar som utifrån sina respektive upptagningsområden 
ska täcka det totala vårdbehovet i enhetens geografiska område.2 Inom 
öppenvårdspsykiatrin arbetar ett flertal yrkeskategorier: psykiatriker, psykologer, 
sjuksköterskor, psykoterapeuter, kuratorer, skötare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
Min uppfattning är att den psykiatriska öppenvården i huvudsak skiljer sig ifrån den 
psykiatriska slutenvården i det att dess patienter inte är inneliggande, och att 
patienternas kontakt med psykiatrin alltid sker på frivilligbasis, vilket ofta inte är fallet 
inom den psykiatriska slutenvården. 

När jag använder ordet ”diagnostiseringspraxis”, eller ”praxis” i samband med 
diagnostisering syftar jag här på allt det diagnostiseringsrelaterade handlande som utförs 
i förhållande till patienten inom ramen för en öppenvårdspsykiatrisk kontakt – från det 
att en individ söker hjälp för någon slags psykisk problematik fram till och med att 
diagnosen ställs och skrivs in i patientens journal – innan behandling påbörjas. Det är 
vidare huvudsakligen den del av praxis som psykologen är tydligt inblandad i som jag 
är intresserad av, d.v.s. det bedömnings- och utredningsarbete psykologen gör på 
mottagningen. Detta kort om psykiatrin och om diagnosens plats i den psykiatriska 
verksamheten, men vad är då en psykiatrisk diagnos?

                                                
1 Jag kommer i detta arbete huvudsakligen använda mig av ordet ”patient” då detta är det ord som genomgående 
används inom psykiatrin. Mycket kritik har förts fram med avseende på detta ord. Det har t.ex. pekats på att ordet 
setts som ett sätt att upprätthålla en maktordning, där patienten förpassas till att passivt underställa sig den 
medicinska auktoriteten (Sherwin, 2002, refererad i Roberts, 2004). Sadler (2005) som har en något annan syn på 
ordet, pekar också på olika aspekter av denna maktobalans. Han menar dock att alternativa ord som ”klient” passar 
bättre i sammanhang då individer står i ett jämlikt kontraktsförhållande till varandra, där den ena söker den andres 
professionella tjänster. Poängen är att denna jämlikhet i vissa viktiga avseenden är förlorad i de vårdsammanhang 
som t.ex. behandlas i denna uppsats (Sadler, 2005). Med avseende på ett annat alternativ, ordet “konsument”, uttrycks 
att: ”A patient however, should be no more a ’consumer’ of health care than I would be a ‘consumer’ of water if I 
were dying of thirst” (Sadler, 2005, s. 143). Sadler menar utifrån detta att ordet “patient” är att föredra, men också att 
respekt avkrävs behandlaren, samt en formell etik, som förhindrar maktmissbruk.
2 Psykiatri Nordväst har t.ex. sju öppenvårdsmottagningar knutna till sig: Järfälla, Märsta, Upplands Bro, Upplands 
Väsby, Centrummottagningen, Kronan och Sollentuna psykiatriska öppenvård
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Psykiatrisk diagnostik
Emil Kraeplin, en tysk psykiater verksam under förra sekelskiftet, lade utifrån 
longitudinella studier av svårt psykiskt sjuka patienter grunden till den gängse synen på 
schizofreni (Herlofsson, 2006). Han ses som en klassisk representant för den deskriptiva 
diagnostiken, där man genom iakttagelser av symptom och sjukdomsförlopp försöker 
finna mönster och likheter mellan olika patienters problematik. Detta i syfte att finna 
gemensamma bakgrundsfaktorer som kan ge vägledning för en effektiv behandling 
(Herlofsson, 2006). Det första heltäckande kriteriebaserade klassifikationssystemet för 
användning på bred bas i kliniska psykiatriska sammanhang kom i form av DSM-III, 
utgiven av amerikanska psykiatriska föreningen (APA). Idag heter den reviderade 
efterföljaren DSM-IV-TR, som utkom 2000, men arbetet med DSM-V är i full gång och 
denna upplaga beräknas utkomma ca 2011. 

Psykiatrisk diagnostik är kategoriserande och enligt vad som kallas den klassiska 
modellen specificeras tillhörigheten till en kategori utifrån ett antal kriterier som ska 
vara uppfyllda samtidigt (Herlofsson, 2006). Tillhörigheten till en kategori definieras 
alltså på basen av att samtliga medlemmar helt och hållet liknar varandra med avseende 
på ett antal egenskaper. En triangel kan t.ex. definieras som en tresidig sluten 
geometrisk figur vars vinkelsumma är 180°. Alla medlemmar i kategorin trianglar delar 
dessa egenskaper – medlemmarna utgör en homogen kategori (Sadler, 2005). Denna typ 
av klassifikation är vidare monotetisk, vilket innebär att olika kategorier skiljer sig åt 
avseende åtminstone ett villkor, som genomgående uppfylls av de i kategorin ingående 
medlemmarna – ett ideal som dock inte lämpar sig så väl för psykiatrisk klassifikation 
(Sadler, 2005).

Då det kommer till psykiatrisk problematik ligger den prototypiska modellen närmare 
faktiska förhållanden. Denna modell är grundad på idén att de olika kategorierna 
representeras av prototyper som medlemmarna i en viss mening liknar (Herlofsson,
2006). Man kan tänka sig att prototypen beskrivs utifrån en lista med ett antal särdrag, 
eller symptom i diagnostiska sammanhang. För att tillhöra den kategori som 
representeras av prototypen måste individen uppfylla ett minimiantal av dessa särdrag, 
men inga av dessa särdrag måste återfinnas hos varje medlem. Denna kategorisering är 
polytetisk, vilket vidare innebär att grupperna är heterogena och att kategorierna kan 
komma att överlappa varandra då medlemmar i olika kategorier kan ha vissa 
definierande särdrag gemensamt (Sadler, 2005). En följd av detta är att vissa frågor 
uppstår, om hur tungt särdragen skall väga, d.v.s. hur utmärkande de är för diagnosen 
ifråga, men också hur typisk en individs psykopatologi är, t.ex. genom att se hur många 
särdrag som föreligger. DSM-IV-TR har inslag av såväl klassisk som prototypisk 
klassifikation, men från DSM-III och framåt har klassifikationen blivit alltmer 
prototypisk.

För att ett kategoriskt diagnostiskt system ska vara meningsfullt måste det gå att 
avgränsa kategorierna ifrån varandra då de riskerar att bli intetsägande om patienter 
uppfyller kriterierna för alltför många diagnoser (Bentall, 2003). I detta avseende har 
man lagt till ett antal exklusionskriterier för att begränsa att den s.k. komorbiditeten blir 
för hög, d.v.s. att samma patient uppfyller kriterierna för (alltför) många kategorier. 
Detta gör att man kan ranka diagnoser i jämförelse med varandra, vilket betyder att 
vissa diagnoser kan placeras högre upp i en diagnostisk hierarki än andra, då de har en 
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så pass omfattande symptomatologi att de under vissa perioder uppvisar vissa kliniska 
drag som i sig uppfyller kriterierna för någon mindre genomgripande diagnos. Det anses 
t.ex. inte meningsfullt att lägga till diagnosen dystymi för en person som har en 
schizofren störning som tidvis är dysforisk, på ett sätt som fyller kriterierna för just 
dystymi (Herlofsson, 2006). Symptomen anses i detta fall inkluderas i det schizofrena 
syndromet. Grundprincipen är dock att diagnostiken ska vara uttömmande, d.v.s. om 
flera diagnoser tydligt kan särskiljas, ska de också noteras (Herlofsson, 2006). 
Diagnoserna ska tillsammans vara heltäckande, d.v.s. det ska inte, idealt tänker jag mig, 
finnas någon psykiatrisk patient som inte uppfyller kriterierna för någon diagnos, vilket 
kan förklara varför man har lagt till ett antal UNS-diagnoser (Utan Närmare 
Specifikation) och att DSM-författarna dramatiskt har ökat antalet diagnoser i de olika 
upplagorna (Bentall, 2003).

Det ska här också påpekas att inklusions- och exklusionskriterierna i DSM-IV-TR är 
tänkta att vara ateoretiska, vilket innebär att symptomen listas utan tolkningar och 
orsaksförklaringar. Ett huvudsakligt syfte med detta är som jag förstår det att inget 
synsätt, det medicinska, psykologiska, sociala, etc., ska ges företräde. Trots denna 
ateoretiska ansats menar Ottosson att det i DSM-systemet finns ”svårfrånkomliga inslag 
av etiologisk diagnostik” (Ottosson, 2003, s. 23). Flera andra författare pekar på 
liknande problem i detta avseende (Cooper, 2005; Herlofsson, 2004; Sadler, 2005). 
DSM-IV-TR är vidare ett multiaxialt system som innefattar fem axlar, anknytande till 
olika informationsområden:

Axel I Kliniska syndrom och andra tillstånd som kan vara 
fokus för klinisk utredning och behandling.3

Axel II Personlighetsstörningar och mental retardation.4

Axel III Somatisk sjukdom/skada
Axel IV Psykosociala problem och övriga problem relaterade

till livsomständigheter.
Axel V Global skattning av funktionsförmåga (GAF).

Denna uppdelning syftar till att underlätta en systematisk bedömning av ett tillstånd, då 
det riktar uppmärksamheten mot både psykiska störningar och somatiska tillstånd, men 
också mot psykosociala problem och global funktionsnivå. Det kan också utgöra ett 
hjälpmedel för att få en helhetsbild av komplexa kliniska situationer och för att beskriva 
olikheter mellan personer som har fått samma diagnos. Detta system är också tänkt att 
underlätta organisationen och kommunikationen av en persons problematik 

Herlofsson (2006) pekar på ett antal skäl till att sjukdomsklassifikation i det kliniska 
arbetet är nödvändig. Han menar att diagnosen kan fungera som ett slags telegramspråk 
refererandes till ett delat kunskapsmaterial, vilket gör att man snabbt kan skaffa sig en 
ungefärlig bild av tillståndet ifråga. Diagnosen kan också vara ett stöd för val av 
behandling, då man utifrån klassifikation successivt kan bygga upp en kunskapsbank av 
behandlingsmetoder för olika sjukdomstillstånd. För att uttala sig prognostiskt om olika 

                                                
3 På denna axel ingår t.ex. förstämningssyndrom, som egentlig depression, samt ångestsyndrom, som t.ex. 
panikattacker, med eller utan agorafobi. 
4 Personlighetsstörningar som kodas på axel II: Paranoid, Schizoid, Schizotyp, Antisocial, Borderline, Histrionisk, 
Narcissistisk, Fobisk, Osjälvständig, Tvångsmässig och Personlighetsstörning UNS.



5

sjukdomstillstånd krävs också ett organiserat erfarenhetsmaterial, som bygger på 
beskrivning och klassifikation. Han pekar också på att man i utvärderingssammanhang, 
t.ex. då man vill jämföra olika behandlingsresultat, behöver kunna avgränsa olika 
tillstånd ifrån varandra (Herlofsson, 2006)

ICD-systemet (International Classification of Diseases) är WHO:s klassifikationssystem 
av sjukdomar som används över hela världen, vilket betyder att det ska vara enkelt och 
godtagbart för en stor majoritet yrkesutövare. Det är också detta system som svensk 
sjukvård officiellt ansluter sig till. ICD-systemet är liksom DSM-systemet ett 
kategoriserande. Systemet har genomgått ett antal revisioner och nuvarande version är 
ICD-10 som utkom 1992 (1997 i Sverige). Denna version ger en kortfattad vägledning 
till hur de diagnostiska kategorierna ska uppfattas och det finns även forskningskriterier 
redovisade för de psykiatriska sjukdomarna, som i stort överensstämmer med DSM-IV-
TR. Arbetet på ICD-systemet pågår sedan en tid så gott som parallellt med DSM-
arbetet, och avsnittet för psykiska sjukdomar har i betydande grad kommit att närma sig 
DSM-systemet.

Anledningen till att det är DSM-systemet som står i fokus i denna uppsats, trots att ICD-
systemet alltså är det offentliga diagnossystemet, är att DSM-systemet (1) är det som 
debatterats mest i den offentliga debatten; (2) i störst utsträckning används i 
forskningssammanhang; (3) är det system som jag utgår ifrån att psykologerna är mest 
bekanta med, och som de också använder i olika avseenden i det praktiska arbetet, trots 
dess ”inofficiella” status; (4) och ICD-systemets kategoriska avgränsningar överlag är 
mycket likartade, med endast en del undantag, som dock har en underordnad betydelse i 
den kliniska vardagen (MINI-D IV, 2002).5

Vad är det som diagnostiseras?
Begreppet ”sjukdom” baseras vanligen i en medicinsk mening i huvudsak på ”närvaron 
av patologiskt-anatomiska eller patofysiologiska förändringar” (Ottoson, 2003, s. 13). 
Dessa förändringar impliceras av ett antal sammanhängande symptom vilka också kallas 
syndrom, som i sig själva är icke-etiologiska. Feber, hosta och bröstsmärta kan, t.ex. 
under en viss beskrivning, utgöra ett lunginflammationssyndrom. Närvaron av t.ex. 
Streptococcus pneumoniae (en antagen orsak till lunginflammationssyndromet) 
indikerar däremot sjukdomen lunginflammation (Sadler, 2005). Ottoson (2003) pekar på 
att man kan ifrågasätta lämpligheten i att psykiatrin har övertagit det medicinska 
sjukdomsbegreppet då dessa ”patofysiologiska förändringar” inte helt lätt låter sig 
identifieras då det kommer till psykisk problematik. Detta och det faktum att begreppet 
”sjukdom” i psykiatriska sammanhang oftast omfattar fler komponenter än de somatiska 
har gjort att man mer gått över till att använda termen ”psykisk störning” (Ottosson, 
2003). Det finns dock ingen konsensus kring användandet av dessa ord inom psykiatrin 
och begrepp som ”psykisk sjukdom”, ”psykisk störning”, ”psykisk ohälsa” och 
”psykiskt frisk” används med starkt varierande innebörd (Socialstyrelsen följer upp och 
utvärderar, 1997:8, s. 36).6 DSM-IV-TR använder genomgående termen ”Mental 
                                                
5 En jämförelse mellan kriterieuppsättningarna visar att t.ex. diagnosen schizoaffektivt syndrom till en del skiljer sig 
mellan systemen. DSM betonar anknytningen till schizofrena syndrom genom att kräva minst 2 veckor av schizofren 
symptomatologi utan affektiv symptomatologi, medan ICD ej har något sådant krav, men möjligheten utesluts inte.
6 Jag är personligen ambivalent inför en bred användning av termen ”psykisk sjukdom”, då en medicinsk 
sjukdomsmodell impliceras, vilken jag ser som alltför snäv och missvisande i samband med problematik som 
vanligtvis refereras till som psykisk. Jag kommer att inte att diskutera dessa svårigheter närmare här utan hänvisar 
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disorder” då den refererar till psykisk ohälsa, vilket just översätts med ”psykisk 
störning” i den svenska upplagan. I DSM-IV-TR definieras psykisk störning som: 

[…] a clinically significant behavioural syndrome or pattern that occurs in an 
individual and that is associated with present distress (e.g. a painful symptom) or 
disability (i.e. an impairment in one or more important areas of functioning) or 
with a significantly increased risk of suffering death, pain, disability, or an 
important loss of freedom. In addition this syndrome or pattern must not be merely 
an expectable and culturally sanctioned response to a particular event, for example 
the death of a loved one. Whatever its original cause, it must currently be 
considered a manifestation of a behavioural, psychological, or biological 
dysfunction in the individual. Neither deviant behavior (e.g. political, religious or 
sexual) nor conflicts that are primarily between the individual and society are 
mental disorders unless the deviance or conflict is a symptom of a dysfunction in 
the individual, as described above (DSM-IV-TR, s. xxxi).

I detta stycke används termen ”psykisk sjukdom” i samma betydelse som ”psykisk 
störning”. I citatet ovan beskrivs alltså först hur störningen visar sig utifrån ett syndrom 
av något slag, beteendemässigt eller kognitivt. Sedan beskrivs vilka effekter den har på 
individen i form av lidande eller funktionsnedsättning och därefter att den utgör en 
manifestation av en slags problematik eller brist hos individen själv. Denna definition 
grundar sig på en kombination av olika principer för att avskilja psykisk sjukdom ifrån 
normalitet (Herlofsson, 2006). Mer specifikt kan gränsdragningen göras: (1) utifrån ett 
statistiskt normalitetsbegrepp, där den psykiskt störde är en person som befinner sig ett 
visst antal standardavvikelser ifrån ett visst hälsomått; (2) utifrån ett kulturellt förankrat 
normalitetsbegrepp, d.v.s. att det är samhällets syn på psykisk sjukdom som utgör själva 
sjukdomsdefinitionen; (3) genom att relatera till individen själv, där en tillräckligt stor 
negativ avvikelse från individens normala fungerande, i beteendemässig eller 
psykologisk funktionsförmåga, konstituerar psykisk sjukdom; (4) i det att ett antal 
allvarliga symptom uppvisas av individen, som t.ex. hallucinationer eller påtagligt 
nedsatt social och kommunikativ förmåga, med funktionshinder som följd. Andra 
symptom som uppfattas som mindre patologiska, t.ex. ångest, nedstämdhet o.s.v., 
behöver föreligga i mer betydande omfattning för att kunna anses utgöra tecken på 
psykisk sjukdom (Herlofsson, 2006). 

Ovanstående innebär att definitionen i DSM-IV-TR kan användas som en slags metod 
för att fastställa närvaro eller frånvaro av psykisk störning, genom att peka på lidandet, 
den sociala funktionsnedsättningen och på andra komplikationer som kan identifieras av 
olika bedömare (Herlofsson, 2006). I DSM-IV-TR använder man sig av samtliga 
gränsdragningar för att komma ifrån svagheterna med enskilda gränsdragnings-
priniciper. Man kan t.ex. hänvisa till princip (4) ovan och tala om förekomst av mönster 
av klinisk betydelse och vidare kan man referera till princip (3) och tala om subjektivt 
lidande och funktionsnedsättning. Sedan kan man peka på statistik avvikelse enligt 
princip (1) och slutligen kan man hänvisa till gängse uppfattningar i samhället om vad 
som anses vara friskt eller normalt, och sjukt och avvikande, enligt (2). Författarna till 
DSM-IV-TR poängterar att det som kategoriseras inte är personer, utan störningar som 

                                                                                                                                              
t.ex. till Rachel Cooper (2005) som bl.a. diskuterar hur man skulle kunna avgränsa ett sjukdomsbegrepp, oavhängigt
psyke/soma-dikotomin. Med detta inte sagt att jag stöder hennes modell, men jag finner att den utgör ett intressant 
alternativ.
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folk har. DSM-IV-TR undviker därför uttryck som ”‘a schizophrenic’ or ‘an alcoholic’ 
and instead uses the more cumbersome, ‘an individual with Schizofrenia’ or ‘an 
individual with Alcohol dependence’” (DSM-IV-TR, 2000, s. 31).

Validitetsproblem
Den kategoriserande klassifikationens validitet är ständigt föremål för diskussion, vilket 
i detta avseende handlar om i vilken utsträckning diagnoserna faktiskt pekar ut det de är 
avsedda att peka ut (Herlofsson, 2006). Om man t.ex. anser att ”schizofreni” är ett 
meningsfullt begrepp, eller konstrukt som man säger inom psykologin, så behöver man 
också finna relevanta egenskaper som är oberoende av de egenskaper man använder sig
av för att definiera och identifiera en individ med schizofreni (Sadler, 2005). Rörande
detta menar Joiner och Schmidt (2002) att DSM-systemet, trots vissa förtjänster har nått 
en återvändsgränd, då diagnoserna innebär att ”people’s maladies differ by kind, not by 
degree” – de utgör med andra ord kategorier och inte dimensioner (s. 108). Problemet 
består i att man i DSM-IV-TR gör ett brett antagande att all slags psykopatologi utgörs 
av kategorier och inte dimensioner eller kontinua.7 Meehl (1999) är också kritisk till att 
nya kategorier ständigt tillkommer i DSM-systemen, trots att de flesta patienter inte 
tycks tillhöra någon kategori, utan i Meehls ögon är ”deviates in a hyperspace of 
biological, psychological and social dimensions” (Meehl, 1999, s. 166). 

Det finns naturligtvis skilda åsikter om huruvida psykopatologi ska ses som kategorisk 
eller dimensionell. Joiner och Schmidt (2002) pekar på att företrädare för bägge 
positioner argumenterat förtjänstfullt vad gäller t.ex. depression. Meehl (1997) hävdar 
att en liten andel av psykopatologiska syndrom troligen kan ses som kategoriska 
fenomen, medan majoriteten bör ses som kontinua, men också att den minoritet DSM-
rubriker som kan utgöra riktiga kategoriska entiteter saknar vetenskaplig bas.8 Det som 
behövs för att avgöra frågan är enligt Joiner och Schmidt (2002).

[..] an applied data-analytic tool that discriminates categories from continua, and 
furthermore, one that establishes the true indicators of presumed categories. 
Moreover, this tool should be widely applicable to various psychopathological 
syndromes. In our view, only this will allow the field to go much beyond the DSM. 
Fortunately, we believe there is a highly promising solution, represented by the 
work of Paul Meehl and colleagues on taximetrics (s. 109).9

                                                
7 Exempel på fenomen som ses som kontinua är intelligens, temperatur, längd, vikt etc.
8 Sadler (2005) menar att DSM och ICD-10, i stor utsträckning antar jag, har använt sig av traditionella medicinska 
syndrombaserade konstrukt, t.ex. schizofreni, depression, mani o.s.v., som utgångspunkt för konstruktvalidering. Han 
menar vidare att det, trots många förändringar och tillägg finns ett tydligt historiskt samband mellan DSM-
kategorierna och klassiska kategoriseringar gjorda av psykiatriker från 1800-talet och tidigt 1900-tal, och i synnerhet 
ifrån Emil Kraeplin (Sadler, 2005). Många av de amerikanska psykiatrikerna som ledde arbetet med DSM-III och 
DSM-IV såg sig själva som neo-Kraepelianer, och ansåg att psykiatrin, som en gren av medicinen, borde utveckla 
och utgå ifrån de diagnostiska patofysiologiska processer som associeras med det allmänna medicinska fältet, i 
förklaring och behandling av mental sjukdom. Det som gjorde dem ”neo” var att de, utöver Kraepelins metoder, ville 
använda sig av bl.a. statistiska metoder för att göra diagnoserna och kategorierna mer reliabla och valida. På liknande 
sätt visar Sadler att antaganden som dessa, i en något modifierad variant också tydligt influerat tillblivandet av DSM-
IV (Sadler, 2005). Dessa antaganden, tillsammans med vissa biomedicinska teorier, utgör f.ö. den medicinska 
modellen. Tillstånden ses som reflekterande en underliggande störning i en naturlig ordning, där dessa störningar är 
tillräckliga, i kausalt avseende, för att förklara sjukdomen. Och, vidare att denna sjukdom har en struktur eller essens 
som existerar oberoende av oss, d.v.s. att de inte endast är socialt konstruerade abstrakta begrepp (Sadler, 2005).
9 Det ligger utanför ramarna för denna uppsats, och mitt kompetensområde, att försöka förklara eller argumentera för 
den. Se t.ex. kap. 4 i Rethinking the DSM: A Psychological Perspective (Beutler & Malik, 2002) för en introduktion 
till metoden.
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Om en kategori anses giltig utifrån denna metod så kan man också på ett tillförlitligt sätt 
identifiera dess kriterier. Om däremot ett kontinuum befinns vara giltigt så använder 
man sig av lämpliga metoder för faktoranalys och konstruktvalidering för att finna dess 
relevanta kriterier.10 Med en sådan ansats tänker sig Joiner och Schmidt (2002) att vissa 
kategorier kan komma att bli kontinua, att andra kan försvinna helt och att ytterligare 
andra kan introduceras.11 Detta är vad de kallar “DSM done right” (Joiner & Schmidt, 
2002, s. 119) De pekar avslutningsvis på en studie som implicerar att bulimia nervosa
och den subkategori där hetsätning ingår – i DSM-IV-TR framställt som skilda tillstånd 
– troligtvis utgör en och samma kategori (Gleaves et al., 2000, refererat i Joiner & 
Schmidt, 2002). Sadler skriver att ovanstående metodologi har varit “a significant 
source of criticism for the latter day DSM-approach (Sadler, 2005, s. 65). Bentall (2003) 
för i sin diskussion om DSM-systemets validitet ett liknande resonemang. Det 
dimensionella synsättet diskuteras för övrigt också ingående av APA, med avseende på 
personlighetstörningsdiagnoserna, i A Research Agenda for DSM-V (2002).

Herlofsson (2006) menar också att det förefaller rimligt att betrakta normalpersonlighet, 
personlighetssärdrag och personlighetsstörning längs ett eller flera kontinua snarare än 
som separata kategorier med skarpa gränser. Med ett dimensionellt synsätt tycks man 
dessutom sudda ut en tänkt gräns mellan ohälsa och hälsa, på så sätt att skillnaden 
mellan avvikande och normalt blir kvantitativ, istället för kvalitativ. Detta har ibland 
klara kliniska fördelar, men samtidigt i praktiken vissa nackdelar, menar Herlofsson 
(2006). De nackdelar han pekar på är att det kan bli svårare att göra praktiska 
gränsdragningar, med avseende på vem som är berättigad till särskilt stöd, särskilda 
bidrag eller sjukpenning utifrån en dimensionell grundsyn. Det kan också innebära 
svårigheter att skapa överblick, att se mönster, när man har med grupper av individer att 
göra. Herlofsson (2006) menar slutligen att en diagnostik vars uppgift är att ge 
vägledning för farmakabehandling också fungerar bättre om den är kategoriserande. I 
det terapeutiska behandlingsarbetet kan det däremot ha fördelar, t.ex. då synsättet 
harmonierar med kliniska erfarenheter av förändringsprocesser. Framförallt vid 
diagnostik av personlighetsstörningar, men även vid autismspektrumstörningar, kan det 
vara teoretiskt och kliniskt tilltalande att tillämpa en dimensionell modell (Herlofsson, 
2006). Fördelarna med den dimensionella modellen ligger framför allt i att den ger en 
möjlighet till individuell profil som den kategoriserande modellen saknar. Skillnaderna 

                                                
10 Det ligger utanför ramarna för denna uppsats att förklara dessa metoder.
11 Ett första steg att förstå ”taxometrics” är att ta till sig den generella logiken bakom metoden. Joiner och Schmidt 
(2002) pekar på att man kan se biologiskt kön som ett naturligt kategoriskt fenomen. Man kan vidare tänka sig två 
valida men otillfredsställande kriterier, som trots detta fungerar, för att vara man, längd och skallighet. Om vi då 
noterar dessa aspekter på hundra personer, kvinnor och män, som vi möter så kommer vi troligen att lägga märke till 
att dessa två faktorer korrelerar. Detta på grund av de längre personerna, där män är överrepresenterade, med större 
sannolikhet än de kortare, där kvinnor är överrepresenterade, kommer att vara skalliga. Varför korrelerar längd och 
skallighet? Svaret på denna fråga utgör kärnan i numerisk taxonomi. Joiner och Schmidt skriver ”Height and 
baldness, like the indicators of any true taxon, correlate precisely and only because they differentiate men from 
women” (Joiner & Schmidt, 2002, s. 112). För att tydliggöra detta kan man titta på dessa två egenskaper i grupper 
som endast utgörs av män och grupper som endast utgör av kvinnor. Inom bägge dessa grupper, dessa två kategorier 
kan ingen differentiering göras mellan män och kvinnor – längd och skallighet kommer endast att vara svagt 
korrelerade. I både kvinno- och mansgruppen kommer ens längd att säga väldigt lite om man är skallig eller inte. i en 
blandgrupp kommer det dock att vara något mer sannolikt att de längre personerna också är skalliga. Det är på detta 
sätt kriterierna (trots att de är otillräckliga) för riktiga kategorier beter sig. De interkorrelerar i sampel där 
kategorimedlemmar och icke-medlemmar är blandade, och de korrelerar inte i rena sampel av kategorimedlemmar, 
eller i rena sampel av icke-kategorimedlemmar. Detta faktum, vad gäller beteendet hos kategorimedlemmar utgör en 
grund för att härleda existensen av en kategori, på basis av det interrelationella mönstret som uppvisas av de tänkta 
kriterierna i en förmodad kategori (Meehl, 1995).
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mellan individer förtydligas till skillnad från vad som är fallet vid kategoriserande 
diagnostik där i stället likheter mellan kategorimedlemmarna betonas, vilket kan vara 
till fördel då diagnostiken syftar till att vägleda vid individualiserad psykoterapeutisk 
behandling. 

Jag vill med ovanstående endast peka på nämnda synsätt och metod som ett sätt att 
argumentera mot validiteten gällande vissa diagnoser. Att kritiken är rimlig tycker jag 
impliceras av bl.a. APA:s eget förhållningssätt i frågan, i ovan nämnda A Research 
Agenda for DSM-V (2002). Jag vill dock också nämna ett annat slags problem som är 
vanligt förekommande i diskussioner kring psykiatrisk diagnostisering.

Avvikande beteende, stämpling och stigmatisering
I samtal kring diagnostisering framförs ibland tanken att diagnosen kan vara 
stigmatiserande eller fungera som en stämpel. Med en stämpel avser man i sociologiska 
sammanhang en definition som när den appliceras på en person, medför att personen 
identifieras utifrån denna – stämpeln talar så att säga om vilken slags person man har att 
göra med (Link & Phelan, 1999). En avvikandestämpel används för att peka ut ett brott 
mot sociala normer. Detta görs på basis av ett avvikande beteende, som dels definieras 
socialt, utifrån vissa beteendekategorier, men också utifrån ”rule making and 
enforcement, by powerful groups over people in less powerful groups” (Conrad & 
Schneider, 1992, s. 7). Många symptom som uppträder vid psykisk problematik 
uppfattas i stor utsträckning som brott mot förgivettagna sociala regler och ges 
följaktligen en avvikandestämpel. Dessa symptom kan innebära ett brott med avseende 
på hur man pratar, vad man pratar om, hur man beter sig, men också hur man bör känna 
sig i olika situationer. Stigmatisering är det huvudsakliga begrepp som använts för att 
förstå de negativa konsekvenserna av stämpling.

Mycket teori och empirisk forskning rörande stigmatisering av psykiskt sjuka har 
formats av debatten kring ovan nämnda stämplingsteori. Teorin artikulerades först av 
Scheff (1966), där han postulerar att en person som kontinuerligt bryter mot sociala 
normer genom sitt avvikande beteende kan komma att ses som psykisk sjuk. När dessa 
regelbrott sedan stämplas som psykisk sjukdom, t.ex. efter kontakt med psykiatrin, 
tänker sig Scheff att den avvikande belönas för att spela en stereotyp roll som den 
psykiskt sjuke. Stigmatisering, t.ex. i form av avvisning av arbetskamrater, vänner etc., 
tänks uppkomma då personen försöker bryta sig loss från denna sjukroll. Vidare tänks 
dessa individer avlägsna sig ifrån normativa grupper och ytterligare konformera till 
rollen, vilket leder till fortsatta avvikandebeteenden (Markowitz, 2005).

Kritikerna till stämplingsteorin argumenterade att det var den psykiatriska 
problematiken och beteendet i sig, inte stämpeln, som låg bakom de sociala 
konsekvenserna och den fortsatta problematiken. Stigmatisering ansågs inte heller 
utgöra ett så allvarligt problem och dessutom verkade det vara övergående för en stor 
majoritet (Gove, 1982). Det hävdades också att det fanns magert stöd för tanken att den 
psykiskt sjuke går in i en slags offer- eller sjukroll. Slutligen tänker man sig att 
konsekvenserna av stämpling, t.ex. i form av en psykiatrisk diagnos, snarare bör ses 
som positiva, i det att diagnosen medför möjlighet till adekvat behandling. Den centrala 
empiriska frågan gällande stämplingsteorin var i detta skede om de negativa sociala 
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konsekvenserna skulle ses som stigmatiserande konsekvenser av stämpeln i sig, eller 
om de berodde på det avvikande, symptomatiska beteendet (Markowitz, 2005).

Stämplingsteorin var nästintill nedräknad då en avgörande studie av Link (1982) kom 
där man fann var att patientstatus hade dubbelt så stor (negativ) effekt på inkomst och 
anställning, i jämförelse med psykiatriska symptom. I studien instämmer man vidare i 
påståendet att stämplingen också kan leda till positiva effekter i form av behandling av 
problematiken, men att stigmatiseringseffekter ändå uppstår och fortlever i sociala 
processer – oavsett kvaliteten på vården (Link & Phelan, 1999). Dessa fynd ledde till en 
uppdaterad version av stämplingsteorin där stigmatisering ses som en process som 
ytterst börjar med att dominanta grupper i samhället särskiljer olikheter, riktiga eller 
inte, människor emellan (Pilgrim & Rogers, 2005). Om dessa olikheter är av negativ 
karaktär sker också en social stämpling av dessa personer – de stämplade särskiljs som 
en separat grupp. Stigmatiseringsprocessen kulminerar då de utpekade skillnaderna 
leder till olika slags ogillande, avvisning, exkludering och diskriminering.

Enligt denna reviderade stämplingsteori tänks det vidare att kulturellt hållna åsikter om 
psykisk sjukdom, vilka delas både av allmänheten och den stämplade – t.ex. att psykisk 
sjukdom leder till misstänksamhet ifrån andra, förlorad trovärdighet och andras 
undvikande – fungerar som självuppfyllande profetior (Pilgrim & Rogers, 2005). För att 
undvika bortstötning så använder sig den stämplade individen av varierande 
copingstrategier, t.ex. hemlighållande av sin diagnos eller socialt undvikandebeteende –
vilket omgivningen förväntar sig och accepterar. Till detta ska också läggas vissa 
stereotyper som finns om ”de psykiskt sjuka”, vilka underblåser 
stigmatiseringseffekterna. Vanliga stereotypa åsikter är i detta hänseende (1) att de är 
svårförstådda; (2) att de brister i social kompetens; och (3) att de är våldsamma (Pilgrim 
& Rogers, 2005).12 Förutom negativa effekter på arbetsmöjligheter, inkomst och det 
sociala livet, menar man att stigmatisering också leder till negativa konsekvenser för 
individens självbild och självkänsla – vilket också ökar risken för att symptomen 
kvarstår (Markowitz, 2005). Det sistnämnda bekräftas i en artikel där författarna drar 
slutsatsen att stigmatisering av psykiskt sjuka med psykiatriska diagnoser påverkar 
deras självkänsla på ett negativt sätt – de som starkast upplevde sig som stigmatiserade 
hade lägre självkänsla (Link et al., 2001).

En delvis annorlunda bild ges av en annan studie, som beskriver upplevelser och 
erfarenheter av stigmatisering hos personer med psykiatriska diagnoser (Dinos et al., 
2004). Studien visade att stigmatisering framträdde hos intervjupersonerna, dels som 
subjektiva känslor och upplevelser, men också i form av reell diskriminering. Trots 
många negativa upplevelser av psykisk sjukdom, diagnos och stigmatisering upptäckte 
författarna att dessa upplevelser inte alltid var negativa. Flera individer förnekade både 
upplevelser av subjektivt upplevd stigmatisering och erfarenheter av uppenbar 
diskriminering från omgivningen. Beroende på hur man värderar 
stigmatiseringsforskningen kan man alltså se stämpling i form av en psykiatrisk 

                                                
12 Stereotypisering refererar till tendensen att attribuera rigida och vanligt förekommande karakteristika till hela 
grupper och till detta fenomen kan läggas ytterligare två slags aspekter. Den första är emotionell och har att göra med 
reaktioner grundade på oro eller rädsla, hotfullhet eller ömkan. Den andra aspekten är moralisk, där den som reagerar 
utifrån stereotyper antingen kan visa en omsorgsgrundad paternalistisk hållning, eller en moralisk upprördhet eller 
motvilja, beroende på vad slags avvikandebeteende det rör sig om (Pilgrim & Rogers, 2005).
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diagnos, antingen som en slags garant för behandlingsinsatser, eller som potentiellt för 
individen ofördelaktig (Pilgrim & Rogers, 2005).

Etik
Etik används här som en allmän term för olika sätt att förstå och undersöka moraliska 
förehavanden och normer, allmängiltiga regler, om vad som är rätt och fel handlande. 
Etiken kan utifrån detta synsätt sägas vara studiet av moralen (Beauchamp & Childress, 
2001). Normativ etik kan sägas utgöra en undersökning av frågan: ”Vilka moraliska 
normer bör vi följa och varför?” Denna fråga besvaras olika av en rad etiska teorier, där 
några vanliga sådana utgörs av utilitarismen, pliktetiken, rättighetsetiken, 
kontraktualismen och omsorgsetiken (Tännsjö, 2004). Tillämpad etik kan ses som ett 
försök att tillämpa etisk teori och etiska normer på avgränsade problem och 
sammanhang, t.ex. inom vården. I sådana fall argumenterar och analyserar man utifrån 
etisk teori, samtidig som man tar hänsyn till för fallet relevanta fakta. Detta kommer att 
beröras vidare nedan.

Beauchamp och Childress (2001) tänker sig att det finns en gängse moral, som utgörs av 
normer om vad som är rätt och fel handlande, som är så vitt spridd att den formar en 
relativt stabil konsensus i samhället. Moral som social företeelse innefattar enligt dessa 
författare ett flertal aspekter av vårt uppträdande, där moraliska principer, regler, 
rättigheter och dygder ingår. Regler ska här ses som något mer innehållsligt specifika 
med en något mer begränsad räckvidd än principer. Dessa aspekter lärs in under vår 
uppväxt och tanken är att alla som är intresserade av att leva ett moraliskt liv, förstår 
innebörden av de grundläggande aspekterna i denna moral, t.ex. att det är fel att ljuga, 
mörda, skada oskyldiga o.s.v. Den gängse moralen innefattar också normer av 
principiell karaktär, som även är grundläggande för den medicinska etiken (Beauchamp 
& Childress, 2001). Tanken är att sådana principer, som ger uttryck för vissa generella 
värderingar i den gängse moralen, bör utgöra det analytiska ramverk som underbygger 
riktlinjerna i en professionell etik.

Fyra moraliska principer, eller grupper av normer, förespråkas för detta syfte: (1) 
autonomiprincipen, som syftar till att respektera den beslutsfattande kapaciteten hos 
autonoma personer; (2) principen att inte skada, som syftar till att undvika åsamkandet 
av skada; (3) principen att göra gott, som avser verka välgörande och för att väga nytta 
emot risker och kostnader); och (4) rättviseprincipen, som syftar till att distribuera 
nytta, risk och kostnad på ett rättvist sätt (Beauchamp & Childress, 2001).13 Detta etiska 
ramverk omfattar, precis som i den gängse moralen, förutom principer också flera 
sorters moraliska normer, som regler, rättigheter, dygder och moraliska ideal. Ett etiskt 
problem utgörs här av ett övervägande där viktiga normer av moralisk karaktär kommer 
i konflikt med varandra. t.ex. mellan de principer som berörts ovan.

Det finns ett flertal sätt att göra etiska analyser av medicinska förehavanden. Man kan 
t.ex. utgå ifrån en normativt etisk princip i en viss etisk teori och sedan redovisa vissa 
relevanta fakta för något medicinskt sammanhang. En analys av detta material kan 
sedan resultera i en rekommendation, eller ett förslag för hur vi t.ex. bör förstå, eller bör 
handla i, detta fall. Det här sättet att bedriva medicinsk etik utgår Tännsjö ifrån i boken 
                                                
13 Ramarna för uppsatsen medger ej ett djupare resonemang kring hur Beauchamp och Childress argumenterar för 
dessa fyra kluster. Se kapitel nio i Principles of Biomedical Ethics (2001) för en grundligare genomgång.
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Vårdetik (1998). Tännsjö utgår där ifrån en konsekvensetisk teori som går under namnet 
klassisk hedonistisk utilitarism, där den vägledande etiska principen är nytta, eller mer 
precist maximering av välmående. Enligt detta synsätt är en handling rätt eller fel i 
ljuset av hur konsekvenserna blir för alla berörda individer, med avseende på deras 
upplevda välmående efter detta handlade. Minskar det totala välmåendet hos dessa 
individer är handlingen fel, och maximeras det, så är den rätt, men också den handling 
som bör utföras. I denna uppsats kommer jag dock alltså att utgå ifrån den medicinskt 
etiska modell som förespråkas av Beauchamp och Childress (2001). I denna modell 
utgår man inte ifrån en etisk princip och inte heller bedrivs den etiska analysen av ett 
visst scenario på det sätt som Tännsjö gör utifrån en teori, ”uppifrån och ner”. De 
skriver att ”The image of working ’down’ by applying theories or principles to cases 
has attracted many who work in biomedical ethics, but we have resisted this model” 
(Beauchamp & Childress, 2001, s. 408).

De menar att det finns större skäl att sätta tillit till de principer som kommer till uttryck i 
den gängse moralen, i jämförelse med etiska teorier. I deras modell har ingen nivå, eller 
typ av moraliskt resonerande, utifrån teorier, principer, regler etc., någon förtur. Inte 
heller utgör någon av dessa aspekter en grund för andra nivåer. Moraliskt rättfärdigande 
bör ske på alla nivåer utifrån ett koherent nätverk av normer. I vårt vardagliga moraliska 
resonerande försöker vi göra just detta. I detta hänseende hänvisar vi fritt till principer, 
rättigheter, dygder, känslor o.s.v., och detta borde också kunna göras inom den 
medicinska etiken menar Beauchamp och Childress (2001). Något mer konkret handlar 
detta om att man i medicinskt etiska resonemang ger tillräckligt specifika beskrivningar 
av hur en viss situation faller inom ramarna för olika principer. Dessa principer vägs 
sedan mot varandra, man för med andra ord ett resonemang kring vilken princip som 
utgör det bästa rättfärdigandet. Detta som ett sätt att förstå ett visst handlande, eller som 
ett underlag för hur man bör handla.

I denna uppsats är det huvudsakligen autonomiprincipen och principen att göra gott
som är intressanta. Nedan vill jag ge en överblick av vissa centrala tankegångar med 
avseende på dessa två moraliska principer. Det är mot denna bakgrund som den etiska 
diskussionen av intervjumaterialet kommer att utgå.

Autonomiprincipen
I en grundläggande mening kan autonomi ses som individuellt ”självstyre”, frihet ifrån 
kontrollerande och störande influenser från andra, men också ifrån begränsningar såsom 
otillräcklig förståelse, som hindrar egna val, i en meningsfull bemärkelse (Beauchamp 
& Childress, 2001). En person med förminskad autonomi är alltså någon som i en viss 
betydelse är kontrollerad av andra, eller oförmögen att göra överväganden och agera
utifrån egna önskningar och planer. Detta kan vara fallet för någon som är fängslad eller 
starkt upptagen av tvångstankar och tvångshandlingar. Dessa omständigheter begränsar 
dessa individers möjligheter i nämnda bemärkelser. En autonom individ å andra sidan 
agerar fritt i enlighet med en självvald plan Beauchamp och Childress menar att en 
individ handlar autonomt då han eller hon handlar (1) avsiktligt (2) med förståelse; och 
(3) utan kontrollerande influenser som är avgörande för agerandet.14 Det första villkoret 

                                                
14 Beauchamp och Childress (2001) pekar på de flesta autonomiteorier är eniga om att två villkor är nödvändiga för 
att en individ ska kunna sägas vara autonom: (1) Frihet ifrån kontrollerande influenser och (2) agens, kapacitet till 
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ska ses som dikotomt, handlingen är antingen avsiktlig eller icke-avsiktlig. Det andra 
och tredje villkoret kan däremot vara uppfyllda i olika grad, utifrån ett kontinuum, där 
någon kan sägas vara alltifrån fullständigt autonom till i total avsaknad av autonomi. 
Ovanstående implicerar också att det finns situationer då denna princip ej gäller, t.ex. 
för personer som av olika anledningar inte uppfyller ovanstående villkor. Denna princip 
kan också komma att ogiltigförklaras då det finns andra etiska intressen som väger 
tyngre, t.ex. om någons val, utifrån en viss beskrivning, medför skada och lidande för 
andra.

Respekt för en individs autonomi handlar i minsta bemärkelse om att erkänna den 
individens rätt att hysa vissa åsikter, att göra val, och att handla utifrån personliga 
värderingar och trosföreställningar (Beauchamp & Childress, 2001). Sådan respekt 
innefattar dock också ett respektfullt agerande och inte enbart en respektfull attityd. Det 
innebär också mer än att låta bli att lägga sig i andras angelägenheter. Det inkluderar 
t.ex. i vissa professionella kontexter att man också bör bygga upp och främja andras 
kapacitet till att handla autonomt. Det står bl.a. i Yrkesetiska principer för psykologer i 
Norden (1998) att psykologen ”värnar om klientens autonomi” (s. 7). Respekt för 
autonomi ska ses som en skyldighet för professionella i vården och autonoma val som 
en rättighet för patienten (Beauchamp & Childress, 2001). Respekt i denna mening 
innebär alltså ett erkännande av individens rätt till sådant beslutsfattande och handlingar
som möjliggör detta. Att inte respektera denna autonomi tar sig uttryck i attityder och 
handlingar som ignorerar, kränker, eller underminerar andras rätt till autonomi. 15

Informerat samtycke är en annan term som är central i diskussioner av patienters 
autonomi. Någon kan sägas ge sitt samtycke till en viss intervention, t.ex. en 
behandling, när han eller hon är kompetent att handla, då information om interventionen 
delges öppet, då individen förstår detta delgivande, handlar frivilligt och samtycker till 
interventionen (Beauchamp & Childress, 2001). I de yrkesetiska principer som 
utarbetats för psykologer sägs att informerat samtycke föreligger då psykologen 
informerat klienten om planerade åtgärder och kontinuerligt diskuterar sina handlingar 
och de sannolika följderna av dessa, så att klienten har ett underlag för att välja om han 
eller hon vill delta eller inte (Sveriges psykologförbund, 1998).

                                                                                                                                              
avsiktligt handlande. Oenighet råder dock om hur dessa villkor ska förstås och om ytterligare villkor är nödvändiga. 
Beauchamp och Childress (2001) utgår ifrån dessa två villkor i sin analys av begreppet.
15 Varför vi bör respektera andras autonomi kommer inte här att utvecklas på något djupare plan. Det är 
huvudsakligen två filosofer som sägs ha influerat modern filosofisk debatt med avseende på denna fråga – Immanuel 
Kant och John Stuart Mill. Kant argumenterar bl.a. i Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785, refererad i 
O’Neill, 2002) för imperativet att varje människa ska ses som ett mål i sig och inte blott som ett medel. Detta kan 
förstås som att vi inte ska använda eller utnyttja en annan person för att uppnå egna mål utan att ta hänsyn till 
personens egna mål. Kants argumentation kommer inte närmare att beröras här, utan jag hänvisar t.ex. till Onora 
O’Neills (2002) utredning av en kantiansk syn på autonomibegreppet. Tännsjö (1994) argumenterar för en 
utilitaristisk syn på autonomi och pekar på att Mill i On Liberty (1869, refererad i Tännsjö, 1994) ger fyra argument 
för att patienters autonomi bör respekteras. Dessa argument går generellt ut på att patienter har en slags privilegierad 
position när det gäller att bedöma det egna vårdbehovet. För det första är det rimligt att tänka sig att det är patienten, 
som ju är föremålet för olika beslut i en vårdsituation, som har det starkaste intresset av en lycklig utgång. För det 
andra är det rimligt att tänka sig att patienten har den bästa kunskapen om vad olika åtgärder kan leda till för 
patientens egen del. För det tredje så innebär en respektlöshet för individers autonomi oftast en kostnad för den 
drabbade. För det fjärde finns det i vissa vårdsammanhang möjliga konflikter mellan patientens och samhällets 
intressen. I dessa sammanhang är de oftast samhället den starkare parten, vilket talar för att man bör respektera 
patientens autonomi.
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Att göra gott
Att göra gott innebär att handla på ett sätt som syftar till att gynna andra (Beauchamp &
Childress, 2001). Motsvarande dygd är välvilja, som refererar till ett karaktärsdrag, som 
utgörs av en benägenhet att handla på ett sådant sätt att andra gynnas. Nytta utgör alltså 
en central del av denna princip, men nyttoprincipen är samtidigt enligt denna modell 
endast en av flera prima facie principer som även regleras av andra principer, 
rättigheter, dygder etc.16 Som nämndes tidigare ses nytta enligt hedonistisk utilitarism 
som välmående, vilket också är det som i sig ska maximeras. En något annorlunda syn 
på nytta ges av preferensutilitarismen, där tanken är att det är våra preferenser, saker vi 
önskar eller vill uppnå för deras egen skull, som i högsta grad ska satisfieras för att öka 
vårt välmående. Ett tredje alternativ utgörs av en mer objektiv syn på nytta där man 
tänker sig att det är saker som kunskap, vänskap, nära relationer olika slags 
åstadkommanden o.s.v., som ger välmående och att det är dessa saker, ifrån en slags 
objektiv lista, som i högsta grad ska uppfyllas. 

I en professionell kontext innebär en princip att göra gott att det är en moralisk 
skyldighet att göra gott för andra, i det att man understödjer deras viktiga och legitima 
intressen. I detta sammanhang vill jag också nämna principen att inte skada, där det 
centrala temat just är att inte åsamka andra skada. Anledningen till att denna princip inte 
utvecklas nämnvärt här är att Principen att göra gott på ett tillräckligt sätt täcker in 
denna aspekt. Denna sistnämnda princip innebär, förutom att man ska göra gott, 
dessutom att man ska förhindra skada och undanröja det som är skadligt. Inom ramen 
för en princip att göra gott kan man finna ett antal regler: att skydda och försvara andras 
rättigheter, att förhindra att skada drabbar andra, att ta bort omständigheter som kan 
skada andra, att hjälpa missgynnade personer, att rädda personer ifrån fara o.s.v. Utifrån 
dessa skillnader mellan principerna kan man också specificera skillnaderna mellan 
regler som bygger på dessa principer. Regler som syftar till att inte skada är (1) negativa 
handlingsförbud; (2) måste följas opartiskt; (3) utgör moraliska skäl för förbud för vissa 
typer av handlande. Regler som bygger på tanken om att göra gott är (1) positiva krav 
för handling; (2) behöver inte alltid följas opartiskt; och (3) utgör sällan, om någonsin, 
skäl för juridisk bestraffning då de inte följs (Beauchamp & Childress, 2001). Jag vill 
här också kort belysa ett problem som kan uppstå i förhållandet mellan en individs 
autonomi och en annans välvilja, t.ex. mellan patient och behandlare. Problemet utgörs 
av vad som kallas paternalism, vilket definieras som:

The intentional overriding of one person’s known preferences or action by another 
person, where the person who overrides justifies the action by the goal of 
benefiting or avoiding harm to the person whose preferences or actions are 
overridden (Beauchamp & Childress, 2001, s. 178).

Ett agerande enligt ovanstående definition är alltså paternalistiskt och anledningen till 
att jag tar upp detta här är att denna typ av problem är vanliga i medicinsk etik. En 
sådan problematik kan t.ex. uppstå i vissa fall då det råder delade meningar om en 
patients autonomi ska prioriteras framför t.ex. läkarens skyldighet att göra gott.

                                                
16 Jag kommer inte heller här att argumentera varför vi bör acceptera ovanstående, utan endast nämna att välvilja och 
en princip att göra gott har spelat en central roll i flera viktiga etiska teorier. I David Humes etiska teori (1751, 
refererad i Beauchamp & Childress, 2001) stod välviljan i centrum, och i utilitarismen, som nämnts tidigare, utgår 
man alltså systematiskt ifrån nyttoprincipen.
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Jag har i detta arbete gjort ett val att arbeta utifrån Beauchamps och Childress (2001) 
syn på medicinsk etik. Vidare utgår jag ifrån att psykologernas eget moraliska 
resonerande, utgörs av en blandning av moraliska normer, principer, rättigheter o.s.v. 
Och då syftet med diskussionen bl.a. är att förstå detta handlande, så tänker jag mig att 
denna modell lämpar sig bättre än en renodlad etisk teori. Denna modell har också, trots 
kritiska invändningar vunnit stor spridning och acceptans inom det medicinskt etiska 
fältet (Widdershoven, 2002, refererad i Roberts, 2004).

Validitet, stigma, nytta och öppenhet
Jag vill här peka på två etiska frågeställningar som kan uppstå mot bakgrund av det som 
har sagts om validitetsproblemen med de psykiatriska diagnoserna och de negativa 
konsekvenser som dessa diagnoser kan ge upphov till i form av stigmatisering. En fråga 
gäller hur vi ska se på nyttan av psykiatrisk diagnostisering, med dessa problem i 
åtanke. Bentall (2003) argumenterar ingående för att man bör reformera den 
psykiatriska diagnostiken, mycket utifrån att han menar att den kategoriska diagnostiken
brister i validitet. Han tänker sig också att detta diagnostiserande, eller kategoriserande, 
av människor i olika fack är avhumaniserande, vilket tycks utgöra ett potentiellt etiskt 
problem. Ur ett konsekvensetiskt perspektiv skulle man t.ex. kunna fråga sig hur 
diagnostiserandet kan ges en etisk underbyggnad om det på ett systematiskt och 
generellt sätt faktiskt inte leder till några nyttoaspekter, t.ex. ökat välmående. Jag 
återkommer till hur detta skulle kunna tydliggöras.

En annan betydligt mer avgränsad etisk fråga som återkommande berörs i 
diagnostiseringssammanhang är i vilken grad läkaren, eller psykologen, bör vara öppen
med den diagnos som ställts, efter det att olika provtagningar, bedömningar etc. har 
gjorts. Har behandlaren alltid en skyldighet att vara explicit med detta, eller finns det 
omständigheter där det inte uttryckligen behöver sägas? För att kunna ge ett svar i en 
sådan fråga behöver man naturligtvis specificera omständigheterna och sedan väga, t.ex. 
den eventuella nytta ett döljande av diagnosen kan medföra i förhållande till ett 
(eventuellt) brott mot respekten för patientens autonomi, eller mer specifikt rätten till 
viss information som har bäring för patientens autonoma agerande.

Under en tid var den gängse hållningen att inte öppet till patienten förmedla allvarliga 
medicinska diagnoser. Denna hållning förändrades under den senare hälften av 
nittonhundratalet, på så sätt att öppenhet i förmedlandet nu är standard. Debatten kring 
att vara öppen eller inte med en viss diagnos har förts främst i relation till förmedlandet 
av cancerdiagnoser. Argument för att inte vara öppen med diagnosen utgick ifrån 
principen om att inte skada. Man tänkte sig att diagnosen, då denna förmedlades till 
patienten, skulle ge upphov till onödigt känslomässigt lidande och kanske till och med 
påskynda döendet. Argument för att vara öppen har utgått ifrån läkarens plikt att 
förmedla diagnoser och behandlingsalternativ till sina patienter, som ett sätt att främja 
patientens autonomi. Vad gäller det onkologiska fältet är nu öppenhet i 
diagnosförmedlandet i stort sett standardförfarande. Läkare som generellt var öppna 
med förmedlandet ökade från 31% 1953, till 98% 1979. Faktorer som tänks ha bidragit 
till denna förändring är förbättrade behandlingar för vissa cancertyper, vilket ställer 
diagnosen i ett positivare ljus. En annan tanke är att det finns en större acceptans kring 
att prata om döden och döendet och till palliativ vård. Men, också att medicinsk praxis 
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har synats hårdare av samhället, vilket tänks positivt ha förändrat läkar-patient-
relationen (Goldberg, 1984, refererad i Lequesne & Hersh, 2004).

Då det kommer till öppenhet i förmedlandet av schizofrenidiagnoser pekas det på att 
58% av 246 tillfrågade psykiatriker 1987 uttryckte att de alltid eller vanligen 
förmedlade diagnosen, och att 10-15% sällan eller aldrig förmedlade diagnosen (Green 
& Gantt, 1987, refererad i Lequesne & Hersh, 2004). Vissa skäl till ett icke-
förmedlande stod att finna i en osäkerhet kring diagnosens validitet, och att diagnosen 
tänktes vara demoraliserande för patienten och dennes familj. Det fanns också farhågor 
att diagnosen skulle leda till stigmatisering och att patienten inte skulle förstå 
diagnosens betydelse. De som regelbundet förmedlade diagnosen menade att 
psykoedukation kring diagnosen avlägsnade skuld ifrån familjen och minskade känslor 
av ilska, hjälplöshet, isolering och stigmatisering. De menade också att ett döljande 
istället vidmakthöll stigmatiseringseffekterna, i det att det implicerades att diagnosen 
var för hemsk att berätta och alltför förskräcklig att diskutera. Ett förmedlande ansågs 
också ge patienten möjlighet att själv ta en aktiv roll i sin egen vård och framtida 
planering (Lequesne & Hersh, 2004). 

När det kommer till borderlinediagnoser pekas det på att orsaker att inte förmedla 
diagnosen kan vara just de som berördes ovan, osäkerhet kring diagnosens validitet, och 
att behandlarna är oroliga att diagnosen kommer att leda till stigmatisering (Lequesne & 
Hersh, 2004). Det tycks också generellt finnas en större motvilja hos läkare att involvera 
sina patienter i beslut rörande deras diagnoser, och att diskutera prognoser, 
behandlingsmöjligheter etc., då det finns en osäkerhet kring diagnosens validitet
(Paradscola et al., 2002, refererat i Lequesne & Hersh, 2004). Denna osäkerhet tycks 
också finnas vad gäller just borderlinediagnosen. Kritiker har uttryckt att 
heterogeniteten i gruppen är för stor och att individer som uppfyller fem av de nio 
kriterierna skulle kunna ha en helt annan typ av problematik (Tyrer, 1999, refererat i 
Lequesne & Hersh, 2004). Avseende stigmatisering menar Lequesne och Hersh (2004) 
att den stämpel diagnosen kan utgöra, samt de negativa effekter denna kan få för 
patienten, t.ex. uppgivenhet och förtvivlan, för vissa rättfärdigar att man inte förmedlar 
diagnosen till patienten. De menar dock att det finns goda skäl att göra diagnosen till ett 
ämne för ”open examination and discussion between clinician and patient”, och att det 
finns lika goda skäl att tro “that disclosure would serve to advance the patient in his or 
her recovery” (Lequesne & Hersh, 2004, s. 170). Jag återkommer till detta lägre fram.

Det var utifrån funderingar kring ovanstående aspekter av diagnostik och 
diagnostisering som denna studie utgick. Jag är personligen i vissa hänseenden skeptisk 
till både diagnostik och till diagnostiseringen. När det gäller diagnostiken är det just 
validiteten jag i vissa avseenden är tveksam till. Jag tänker t.ex. att den process som lett 
fram till rådande kategorier i DSM-IV-TR i många hänseenden är otillfredsställande, 
t.ex. då den för mig i en viss mening tycks starkt styrd av vissa problematiska normativa 
omdömen. Jag tänker mig att detta på olika sätt kan missgynna vissa grupper, t.ex. i 
form av stigmatisering, trots att diagnosen kanske leder till behandling. Jag tror också 
att det är möjligt att finna diagnostiska alternativ som bör kunna avhjälpa dessa problem 
Men, jag ser ej diagnostiken eller praxis som entydigt negativ. Dessutom tänker jag mig 
att praxis som den ser ut idag kan bedrivas både dåligt och bra, och att etiken kan vara 
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ett hjälpmedel att röra sig mot ett gott diagnostiskt förfarande – t.ex. i frågor om 
öppenhet i det diagnostiska förmedlandet.

Syfte
Uppsatsen syftade dels till att beskriva psykologers syn på DSM-diagnostiken och den 
diagnostisering psykologerna utför vid ett antal olika öppenvårdspsykiatriska 
mottagningar, främst inom ramen för bedömnings- och utredningsarbete. Fokus var här 
att lyfta de aspekter som psykologerna såg som problematiska, både med diagnostiken 
och diagnostiseringen. Ytterligare ett syfte var att utifrån resultatet diskutera relevanta 
etiskt problematiska aspekter av diagnostiseringsarbetet. Detta i huvudsak utifrån den 
medicinskt etiska modell som presenterats ovan – där tyngdpunkten låg på hur man kan 
förstå dessa aspekter utifrån etisk teori. Men, i viss mån också att föreslå hur man bör 
förhålla sig till dessa. De aspekter som utifrån resultatet ansågs relevanta att diskutera 
var diagnosers nytta, samt öppenhet i diagnosförmedlandet.

M e t o d

Deltagare
Deltagarna utgjordes av åtta stycken legitimerade psykologer, fyra män och fyra 
kvinnor, som jobbade vid åtta psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Storstockholm. 
Fem stycken arbetade inom norra Storstockholms psykiatrisektor och fyra stycken inom 
den södra sektorn. Sex stycken av dessa hade en psykodynamisk terapiutbildning, en 
hade kognitiv terapiutbildning och en kognitiv beteendeterapeutisk utbildning. Fem 
stycken hade varit legitimerade psykologer under en period av 20 till 36 år och tre 
stycken under en period av ett till sex år. Deras tid inom psykiatrin fördelade sig på 
samma sätt. Den tid de hade använt DSM som ett verktyg i sitt arbete fördelade sig så 
att fyra stycken hade använt DSM i sitt arbete mellan ett till fem år, en under en 
tioårsperiod och två stycken under en tjugoårsperiod. I ett fall är det oklart hur länge 
DSM funnits med i arbetet. 

Telefonnumren till dessa åtta psykiatriska öppenvårdsmottagningar söktes upp med 
hjälp av Vårdguiden på Internet. Först kontaktades enhetschefen vid de psykiatriska 
öppenvårdsmottagningarna. Där intresse fanns skickades ett material bestående av en 
uppsatsbeskrivning och intervjuguide. Detta material distribuerades sedan vidare av 
enhetschefen till psykologerna på mottagningen. De psykologer som var intresserade 
hörde sedan av sig för ytterligare frågor och intervjubokning. I några fall erhölls 
telefonnumret direkt till de psykologer som enhetschefen bedömde vara lämpliga, och 
som troligtvis kunde tänka sig att ställa upp på intervju. I ett fall erhölls telefonnummer 
till samtliga psykologer vid mottagningen och då efterfrågades också vilken 
terapiinriktning dessa hade. Det var endast i detta senare fall som det gavs en direkt 
möjlighet att kontakta psykolog med viss terapiinriktning, i de övriga fallen uttrycktes 
inga direkta önskemål avseende psykologernas terapiinriktning.

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer som varade mellan ca femtio minuter och en 
och en halv timme. En ljudupptagning gjordes av intervjuerna med hjälp av en MP3-
spelare. Intervjuerna utgick ifrån fyra huvudsakliga frågeområden (se bilaga A). Dessa 
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frågeområden berördes på ett problematiserande sätt: hur diagnostiseringen gick till vid 
den aktuella arbetsplatsen; hur psykologen såg på sin roll som diagnosställare; hur 
psykologen såg på klienten i förhållande till diagnosställandet; och vidare vilka tankar 
de hade kring DSM-IV-TR. Intervjuerna inleddes vid alla tillfällen med att 
psykologerna berättade om sin yrkesbakgrund. I de flesta fall fortsatte intervjun med en 
beskrivning av hur diagnostiseringen gick till vid den aktuella mottagningen. Intervjun 
utvecklades sedan utifrån vad intervjupersonerna ville berätta och de följdfrågor som 
härefter ställdes. Under intervjuns gång gjordes en kontroll av vilka frågeområden som 
berörts och på så sätt kunde de frågeområden som inte täckts, utvecklas och behandlas 
inom den avsatta tiden. Detta betyder att vissa områden har behandlats längre och mer 
ingående under vissa intervjuer, och kortare och mindre ingående under andra. Tanken 
var att intervjuerna tillsammans på ett fylligt sätt skulle besvara undersökningens 
frågeområden. 

Analys
Analysen har utgått ifrån den tematiska analys som beskrivs av Hayes (2000) och nedan 
beskrivs hur arbetet sett ut gällande denna analys. Först transkriberades intervjuerna så 
ordagrant som möjligt från ljudformat till textformat. Då alla intervjuer bearbetats på 
detta sätt påbörjades kodningsarbetet. I denna fas användes ett datorprogram som heter 
Open Code (2006). Kodningsarbetet innebar att alla intervjutexter genomlästes och att 
varje textrad under denna genomläsning gavs en kod. En kod var i detta fall en kort 
beskrivning, oftast ett ord, som sammanfattade vad texten behandlade på den aktuella 
textraden, och i de fall texten på en rad behandlade flera saker noterades flera olika 
koder. 

Vid en andra genomläsning gavs vissa koder nya namn, eller beskrivningar. Det kunde 
också vara så att en kod vid denna genomläsning ansågs vara för grovhuggen, varpå en 
finjustering gjordes, t.ex. på så sätt att koden delades upp i två koder. Texten lästes efter 
detta igenom en tredje gång och justeringar i linje med de ovan beskrivna gjordes 
ytterligare en gång. Efter detta sorterades texten utifrån de befintliga koderna, d.v.s. all 
utskriven text sammanställdes i ett dokument under olika teman. Materialet lästes efter 
detta återigen igenom och texten under de olika temana gavs underrubriker utifrån vad 
de olika styckena behandlade. I vissa fall flyttades också teman, eller underrubriker till 
ett tema, för att utgöra underrubriker i ett annat tema.

Befintliga teman med respektive underrubriker, sorterades sedan in under ett antal 
övergripande teman. I denna fas var materialet sorterat på tre nivåer, ett övergripande 
tema, ett undertema och underrubriker till detta. I detta skede togs också överflödig text 
bort, som ej ansågs nödvändig för att besvara och eller belysa uppsatsens syfte. 
Ytterligare sorteringar gjordes efter detta på de olika nivåerna, d.v.s. material flyttades 
mellan teman eller rubriker utifrån vad som bedömdes lämpligt. I vissa fall 
formulerades teman och rubriker om. Det som tydligt styrde sorteringen i denna fas var 
uppsatsens syfte, vilket var att beskriva psykologernas syn på diagnostik och 
diagnostiseringsarbete.

Slutligen omformulerades texten till mina egna ord, där lämpliga representativa citat 
användes för att belysa och exemplifiera intervjupersonernas åsikter. Då texten 
författades gjordes ytterligare justeringar i linje med de ovan beskrivna. 
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Analysprocessen ser jag som i huvudsak induktiv, d.v.s. att det i första hand var texten 
som fick styra vilka koder som sattes. Ibland var dock koderna i stort givna då liknade 
beskrivningar, utifrån återkommande frågor, återfanns tydligt i materialet. Under nästa 
rubrik presenteras det material som ovanstående analys utmynnade i. Materialet 
redovisas under två huvudrubriker: Psykologens syn på diagnostiken och 
Diagnostiseringspraxis. Under dessa två huvudrubriker finns alltså ytterligare rubriker 
på två rubriknivåer. 

R e s u l t  a t

Psykologens syn på diagnostiken

Syften, fördelar och positiva konsekvenser
De flesta menar att syftet, eller funktionen hos diagnosen är, eller bör vara, att 
diagnosen leder fram till rätt behandling: ”Om det inte följer någon fungerande 
behandling av diagnosen så har den egentligen inget värde.” Diagnosen bör också ”syfta 
till att, om det är möjligt, att patienten tillförsäkras en god vård”, där jag tänker mig att 
god vård har ett bredare syfte än rätt behandling, då aspekter som ligger utanför ett 
behandlingssammanhang kan inkluderas. Med en riktig diagnostisering kan man också 
avstyra negativa livsförlopp hos patienten, ”missar man exempelvis vissa typer av svåra 
depressioner så kan man riskera onödiga självmord”. Diagnosen kan också vara till 
hjälp för psykologen att förespråka en viss behandling. Som exempel på vad som skulle 
kunna ingå i, eller utgöra, denna behandling nämns, mediciner, psykoterapi, 
sjukgymnastik, arbetsterapi, kontakt med försäkringskassan, eller sjukskrivning. 

Gällande ADHD-diagnoser är diagnosen viktig då det innebär tillgång till vissa 
mediciner och medicinska behandlingar. För autismspektrumstörningar så anses 
diagnosen väldigt viktig då det innebär att man har rätt till LSS, och kan få olika 
samhälleliga stödinsatser.17 Vad gäller andra aspekter av diagnosens syfte pekas vidare 
på att vissa patienter har en ganska diffus bild av sin problematik, t.ex. att det med 
avseende på tvångsproblematik kan förekomma rädsla för att man håller på att bli galen 
och att man ska bli intagen, inlagd på avdelning och tvångsbehandlad. Den här diffusa 
förståelsen kan då med hjälp av diagnosen göras förståelig pekas det på:

När man då kan begripliggöra för dem att det här är faktiskt inte riktigt vad du tror, 
utan det här är en välkänd ångestproblematik, du håller inte på att bli galen och du 

                                                
17 LSS (1993:387) är en rättighetslag som är tänkt att ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor, vilket bl.a. innebär att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet, men också att de kan påverka det 
stöd och den service de får. LSS ger vidare rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva, utöver det 
som kan fås genom annan lagstiftning. Lagen är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i 
de rättigheter som andra lagar ger. LSS gäller för en person som ingår i vad som kallas lagens personkrets. Detta 
betyder att den gäller för personer: (1) med utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd; (2) med 
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder, efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom.; (3) som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov 
av stöd och service. Slutligen ska sägas att lagen ger rätt till tio insatser, som endast kort nämns här: rådgivning och 
annat personligt stöd; personlig assistans/ledsagarservice; kontaktperson; avlösarservice i hemmet; korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet; korttidstillsyn för skolungdom över 12 år; boende i familjehem eller i bostad med särskild 
service för barn och ungdom; boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad; daglig 
verksamhet; omvårdnad, fritid, kultur.
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håller inte på att bli psykotisk, utan det här är någonting som kallas för 
tvångssyndrom till exempel och vid behov kan man faktiskt visa i DSM-IV att det 
här är en diagnos som finns och det innebär det här och det här och det här, men 
det innebär inte att du kommer att bli tokig och faktisk mörda och skada folk som 
du faktiskt har tvångstankar om att göra, så på så vis kan många bli väldigt lättade.

De neuropsykiatriska diagnoserna kan också vara viktiga för patienten då de kan ha 
varit missförstådda under sitt liv, och kanske har farit illa på olika sätt. En diagnos kan i 
sådana fall t.ex. innebära att rimligare krav hädanefter ställs på patienten. Att tala om 
diagnosen i sjukdomsterminologi kan också vara ett sätt att få patienten att ta sin 
problematik på allvar, på samma sätt som man tar en viss somatisk problematik på 
allvar. För att få detta tal om psykisk sjukdom att landa hos patienten kan man peka på 
att ungefär var fjärde person är deprimerad under sin livstid, och är det så, uttrycks att 
det inte behöver vara ”så konstigt och märkligt, det här med och vara psykiskt sjuk, det 
behöver inte handla om […] svårartade psykiska störningar som vi sade, […] 
schizofreni och liknande, utan att det är ett vitt begrepp det här med psykisk sjukdom”.

Diagnosen kan också för vissa utgöra en förklaring, ”om man har läs- och 
skrivsvårigheter till exempel, eller om man har svårt i relationer till andra, eller om man 
har svårt att göra olika saker, att det ändå blir en, lättnad vet jag inte om jag kan säga att 
det är, men ändå en förklaring”. Det pekas också på att diagnosen tillsammans med en 
funktionsbeskrivning kan vara förlösande för patienten ”därför att man äntligen får koll 
på någonting […], så ibland är det någonting väldigt positivt också”. Det sägs också att 
diagnosen kan verka validerande i en viss mening: ”Vad jag har upplevt flera gånger, 
det är också att patienter kan känna sig bekräftade, i att det är faktiskt så att jag har ett 
problem som jag kan behöva behandling för, att de kanske tidigare ibland […] har 
upplevt ’Äh, men ryck upp dig, det här är väl inte så farligt!’” I och med att patienten 
har fått en diagnos, t.ex. en depressionsdiagnos pekas det på att ”ja, det är inte bara att 
rycka upp sig, utan man kan behöva hjälp ifrån mottagningen på ett eller annat sätt”. 
Tanken är alltså att patientens svårigheter bekräftas på detta sätt, vilket också kan vara 
bra för alliansen mellan patient och behandlare.

Avseende andra fördelar med diagnosen nämns att den kan hjälpa behandlaren att peka 
på vissa riskfaktorer och hur tillfrisknandet ser ut hos gruppen i stort. Det sägs t.ex. om 
borderlinediagnosen att en del förvisso blir oerhört kroniska, men att en del faktiskt 
”kanske efter en fem, tio år lever ganska normala liv”. Det uttrycks också att struktur 
kring bedömningsarbete och diagnostik huvudsakligen är till fördel för patienterna, då 
det är mindre risk att man missar viktiga frågor och det både blir tydligare och lättare att 
kommunicera vad det handlar om: ”Om jag säger en diagnos så vet alla vad jag menar 
så att säga, så på det sättet så är det ju praktiskt – det är väl inte meningen att det ska 
vara på något annat sätt med DSM-IV.”

Då det kommer till behandling säger någon att ”ju mer man förfinar och förstår att 
kunna diagnostisera en patients problematik, desto bättre vård får patienten”. Detta 
exemplifieras utifrån PTSD-diagnosen, framförallt de komplicerade fallen, ”människor 
som kommer från länder med krigstrauman och tortyrupplevelser”. Det sägs angående 
detta att ”vi ju bara de senaste fem, sex, sju åren har börjat förstå allt mer av [detta].Det 
måste man ju ändå säga har varit till stor fördel för patienterna”. I detta sammanhang 
nämns också de regionala vårdprogrammen och de behandlingsriktlinjer som lagts fram 
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däri, och det framkommer att det är den personal ”som har någon form av kognitiv 
kompetens som får de här patienterna och behandlar dem”, vilket betyder att riktlinjerna 
följs och att patienterna faktiskt får rätt behandling (utifrån dessa riktlinjer) i det här 
fallet.

Begränsningar
Syndromdiagnostik är alltså när man lägger samman olika kriterier och säger att en 
diagnos kan ställas när ett visst antal av dessa är uppfyllda, men det sägs också att man 
"kan ägna sig åt funktionsbeskrivande diagnostik, och då skriver man bara så här, hur 
personen fungerar, vad det är för typ av handikapp, vad den kan, vad den inte kan". Det 
pekas också på att man behöver ha i åtanke att diagnoser utifrån DSM-IV-TR och ICD-
10 är deskriptiva, och att vissa andra aspekter inte kommer med i en sådan 
sammanställning, t.ex. etiologin. I detta avseende nämns det också att diagnosen är 
något av en ”mystifikation”. Problematiken får ett namn, vilket väl kan vara bra, men 
”man vet ju inget mer för att den har fått ett namn”. Det nämns också att psykologen 
behöver vara nyanserad, medveten och ärlig med att det är just förenklingar. Och, att det 
är viktigt att vara uppmärksam på sig själv och inte tro att man förstår en individ för att 
han eller hon har fått en viss diagnos. Om för mycket fokus läggs på själva diagnosen 
kan de mer detaljerade och individspecifika faktorerna som kommer fram vid 
alternativa bedömningar, t.ex. en kognitiv konceptualisering, falla bort. Rörande detta 
pekas det också på heterogeniteten i olika diagnosgrupper. Det sägs t.ex. avseende 
borderlinediagnosen: ”det är ju väldigt mycket individuella skillnader ändå, de är ju 
ännu större än de diagnostiska likheterna”. I detta sammanhang nämns också att:

Det viktiga är, en diagnos precis som allt annat är, det finns både för- och 
nackdelar med och det gäller liksom att vara observant med nackdelarna då och 
inte låta individen hamna i bakgrunden och sedan ska man också komma ihåg att 
diagnosen är en färskvara också, så det är liksom ingenting som gäller för alltid och 
man måste vara beredd att ompröva dem, så det är en viktig sak att komma ihåg.

Validitet och reliabilitet
Subjektiviteten i diagnostiseringen berörs också, t.ex. i samband med bedömningar 
gjorda utifrån SCID-II.18 Det förklaras att ”cut off”-nivån för t.ex. fobisk 
personlighetsstörning, ligger vid fyra uppfyllda kriterier och att styrkan på dessa 
kriterier behöver utgöras av en trea, på en skala mellan 1-3, för att vara uppfyllda. Det 
sägs åsyftande detta att:

Även om man är en duktig intervjuare och har gjort det många gånger så är det ju i 
alla fall inte alltid så lätt att veta vad som är en tvåa och vad som är en trea. Det 
krävs tre för att det ska kvalificera för att kriteriet är uppnått och ibland är det 
naturligtvis gränsfall, en del kan ligga på nära treor på allting och en del kanske 
några starka treor så att säga men i övrigt bara ettor och hur ska man egentligen 
säga vem som är mest störd?

Även om det finns en manual där det förklaras hur man ska gå tillväga, så är det ytterst 
ändå en subjektiv bedömning – det är inte en ”exakt vetenskap”. Även om man ej 

                                                
18 SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II disorders) är en av de internationellt mest använda 
manualerna för personlighetsdiagnostik. SCID-II utgörs av en intervjumanual som innehåller frågor och kriterier, 
samt ett intervjuprotokoll där man kan göra anteckningar och skriva ner sin bedömning (Isacsson & Luciani, 2006).
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uppfyller kriterierna för en diagnos kan patienten ändå ha en svår problematik, vilket 
implicerar, menas det, att man kan se problematiken i dimensioner: ”Det är inte så att 
har man fyra drag så har man en fobisk personlighetsstörning och har [man] tre har man 
inga problem alls och det där är problem med de här [instrumenten] och det handlar ju 
om hur de används.” I sådana fall är viktigt att lita på sin kliniska bedömning, samt att 
ta hjälp av teamet. Liknande problem berörs också med avseende på M.I.N.I. och SCID-
I.19 T.ex. berörs en fråga som handlar om att individen har känt sig förföljd, eller om att 
individen har upplevt att andra pratat illa om denne. I samband med detta sägs ”och där 
är en sådan där fråga där man skulle kunna svara ja på fast det inte alls handlar om 
psykos”. Det kan t.ex. vara så att patienten har varit förföljd på riktigt, och att folk 
faktiskt har talat illa om patienten, eller så kan det vara så att patienten har fått för sig att 
det är så, utan att detta har några psykotiska kvalitéer. Gällande de neuropsykiatriska 
kriterierna i DSM finns det en risk att man behandlar orden som att det är uppenbart vad 
de betyder, men det är det inte pekas det på: ”Man säger så här [...] punkt fyra under 
kriteriet A på Asperger, brist på social eller emotionell ömsesidighet, vem [...] bedömer 
vad som menas med det, vilka som kvalar in på det, och vilka som inte kvalar in på 
det?” Det får man inte på ett tydligt sätt reda på i DSM-manualen, och att då är det 
praxis, som i juristvärlden, som får avgöra. I dessa avseenden ”kommer det här 
subjektiva in, att man hela tiden måste göra en bedömning” - är den här typen av 
symptom som patienten lider relevanta utifrån de kriteriekrav som gäller för den här 
specifika diagnosen? Även här pekas det på psykologens kliniska kunnande, ”den här 
[…] fingertoppskänslan som man utvecklar spelar stor roll där också, för det är ändå 
hela tiden en kvalitativ bedömning man gör av patientens svar”.

Ett problem som tas upp beträffande de neuropsykiatriska diagnoserna, som av någon 
beskrivs som ”erbarmligt dåliga”, är att de är konstruerade utifrån barn- och 
skolaktiviteter, vilket blir problematiskt då man ska diagnostisera vuxna. Det man får 
göra i dessa fall är att undersöka så gott man kan hur situationen varit för den berörda 
individen i barndomen. I de fall detta ej går, och symptomen dessutom är lite diffusa, 
blir det svårt att sätta en sådan diagnos. Ett annat problem är att det uppfattas att det inte 
finns någon tydlig differentiering mellan män och kvinnor, eller pojkar och flickor vad 
gäller ADHD-diagnosen, detta trots att senaste forskningen visar på tydliga 
könsskillnader. Det pekas på att flickor uppvisar en helt annan diagnosbild, med 
framförallt uppmärksamhetsstörningar och koncentrationssvårigheter, och inte 
hyperaktivitet, som ses tydligt hos pojkar. Detta innebär att flickor i lägre grad blir 
remitterade till utredningar, vilket leder till en underdiagnostisering av flickor, och i 
förlängningen kvinnor, och andra vuxna som inte stämmer riktigt överens med rådande 
diagnosbild. I slutändan innebär det att många inte får den hjälp de skulle behöva.

Ett problematiskt begrepp
De flesta anser att begreppet ”personlighetsstörning” är problematiskt. Det pekas t.ex. 
på att det implicerar vissa negativa etiska aspekter med detta begrepp, "som det ibland 
är med ord som har någon slags moralisk kvalité, som psykopat till exempel, där det 
både är en diagnos, men det är också något moraliskt förkastligt med begreppet”. Någon 

                                                
19 SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I disorders) är en semistrukturerad intervju för kliniska 
syndrom (Isacsson & Luciani, 2006). M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric Interview) är en kort strukturerad 
diagnostisk intervju som utvecklades 1990 av psykiatriker i USA och Europa för att användas med DSM-IV och 
ICD-10 (M.I.N.I., 2007).
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annan uttrycker att ordet ”personlighetsstörning” har en negativ värdeladdning, då t.ex. 
massmedia kan beskriva personlighetsstörda som kanske "mördare och svårt kriminella 
och så som det står om, som personlighetsstörda individer, eller om det är 
fängelsekunder eller liknande, och att det är klart då blir det ju ohyggligt att få en sådan 
diagnos”. Det sägs också att borderlinediagnosen kanske har en viss laddning för att: 
”Det finns många som har fått den diagnosen som kanske inte alls [skulle ha fått den].” 
Det vore bättre om ett annat ord användes i diagnostiken, som patienterna kunde ta till 
sig, t.ex. ordet ”personlighetsproblematik”. 

Denna problematik gäller inte på samma sätt för Axel-1-diagnoser, ”det är väldigt sällan 
jag stöter på att det skulle finnas en sådan här lite negativ laddning”. Det sägs att det i 
dessa fall inte handlar om en negativ syn på diagnosen i sig, ”utan mer, varför ska jag ta 
så illa vid mig, eller varför kan jag inte åka buss, så det blir mer den typen av 
självanklagelser, men inte själva namnet i sig”. Men även här påpekar någon att 
diagnosen kan ha en negativ laddning för patienterna:

För en patient som kommer in här och kanske aldrig har haft kontakt med 
psykiatrin eller någonting annat, så kan diagnosen panikångest kopplas samman 
med jättemycket, det finns jättemånga föreställningar om vad panikångest är, att 
det kan finnas en väldigt dramatisk syn på det, medan för oss som dagligen möter 
den här problematiken så är det liksom inget dramatiskt i det sådär, att det skapar 
ett stort lidande, men det har inte den här laddningen.

Negativa konsekvenser
Diagnosen kan dock också bli som en stämpel som förföljer personen, trots att det finns 
sekretess och tystnadsplikt som är tänkta att skydda personen ifråga. Med avseende på 
detta sägs också att personlighetsstörningsdiagnoser kan få de konsekvenserna för vissa, 
”och det kan ju upplevas av vissa patienter som en stämpel, liksom, eftersom det är 
något mer genomgripande då, än, så här är jag till min personlighet liksom, en 
personlighetsstörning”. Någon framhåller också att diagnosen kan frånta individen ett 
personligt ansvar och verka passiviserande. 

Det innebär också att man blir mer ett objekt än ett subjekt, och det kan i vissa fall 
vara djupt olyckligt, inte att jag har en diagnos, utan jag är en diagnos, och 
eftersom jag är en sådan diagnos så har jag rätt att få det här och det här, och det 
tydligaste är väl, det som man kan vara tveksam till, det här jag är alkoholist, eller 
jag är någonting annat och det är en sjukdom som jag har, det är inte ett problem 
som jag har, och det tror jag i vissa fall är passiviserande.

Individen kan också använda sig av denna möjlighet: ”En del kanske kan använda det 
på ett dåligt sätt, att bli sin diagnos så att säga, att de kanske slutar upp att utveckla sig, 
eller att hjälpa sig själva, diagnosen blir så att säga en inteckning för att inte göra 
någonting.” Ytterligare en konsekvens av praxis kan vara att vissa beteenden, ”typiska” 
för vissa diagnoser, kan tas som en intäkt för att patienten har en viss diagnos – med 
kränkning som följd. Detta belyses nedan:

Har det uppstått en konflikt i vården, inom psykiatrin, då kan man bara inte säga 
’Det här är en väldigt trasslig patient, säkerligen en personlighetsstörning!’, utan 
[…] då måste man vara villig inom vården att inse det, att här har vi fallerat, men 
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tendensen är ju att använda en sådan situation som ett kriterium på att här har vi en 
personlighetsstörd patient.

Gällande stöd utifrån LSS beskrivs att ”den här LSS-lagen finns ju, men den fungerar ju 
inte som den ska”. Med detta menas att lagen visserligen täcker in patienter som får en 
Asperger- eller en autismdiagnos och att dessa är berättigade till hjälp med boende, 
utbildning, sysselsättning o.s.v. Men, problemet som förmedlas är att de som får en 
ADHD-diagnos ”som ofta har mycket värre problem, de omfattas inte av den här lagen, 
eller de har inte gjort det hittills".

Avvikelse och medikalisering20

Det pekas också på att man diagnostiserar utifrån vad som är normalt, eller utifrån en 
normalfördelning, ”och det innebär att när det är tillräckligt avvikande uppåt eller neråt 
så sätter man en diagnos […]. Så att jag tror att det är viktigt att se att […] samhället gör 
ju någonting när man definierar vissa som diagnoser”. Det uttrycks också tvivel ”till 
hela begreppet psykiatrisk sjukdom, därför det är så inblandat i vad som är ett samhälle 
och de värderingar vi har”. Men, det är när det blir för mycket av någonting, så att det 
blir ett klart hinder, som man ska sätta diagnosen – annars kan det ses som en tillgång. 
T.ex. sägs det att en stor andel konstnärer, musiker, kompositörer o.s.v. är 
manodepressiva, ”det här är inte bara ett eländigt psykiatrisk tillstånd, utan det är 
förbundet med kreativitet till exempel”. 

I detta hänseende nämns också svårigheter med hur vi ska se på frekvensen av psykisk 
sjukdom. Om det faktiskt är fler som söker till de psykiatriska mottagningarna kan man 
fråga sig, sägs det, om det är för att det har hänt någonting med människan och 
samhället, och fler de facto mår psykiskt sämre, ”eller är det så att folk alltid har mått så 
här dåligt men de har hållit sig hemma de har inte sökt upp hjälp till samhället, eller 
alternativ tre, är det så att vår tolerans för olikhet och för det som är avvikande och för 
det som är sjukt och friskt, den toleransen har sänkts”. Och det sägs att man ej kan 
utesluta att det handlar om en toleranssänkning ifrån samhällets sida. Å ena sidan, 
uttrycks det, är det bra att fler söker sig till psykiatrin, att det blir mindre tabubelagt, 
men detta ska vägas mot risken att ”vår tolerans minskar så att det blir fler som anses 
vara sjuka”. Det uttrycks också att frågorna om sjukt och friskt bör hållas levande. I 
detta finns också en problematisk etisk aspekt, vilket har att göra med ”individens 
integritet kontra samhället, samhällsapparatens klassificering eller kontroll över 
medborgaren”.21

                                                
20 Conrad och Schneider (1992) pekar på att det medicinska ansvarsområdet har utvidgats och omfattar ett 
flertal problem som tidigare ej setts som medicinska, t.ex. graviditet, förlossning, diet, motion o.s.v. Jag 
vill här endast peka på att medikaliserandet av avvikande beteenden kan ses som definierandet och 
benämnandet av ett avvikande beteende som ett medicinskt problem, vanligtvis i sjukdomstermer, vilket 
vidare implicerar en medicinsk behandling.
21 Integritet har med en människas privatliv eller privatsfär att göra, en sfär som man inte utan vidare får 
komma alltför nära, utan att först be om lov, varken fysiskt eller psykiskt. Tanken är att man har rätt till 
denna intimsfär och att hemlighålla känsliga uppgifter om sin person. Integritet ska utifrån ovanstående 
här ses som rätten att slippa kränkas. Kränkning kan vara fysisk, som i fall av misshandel eller våldtäkt 
och i dessa fall kan kränkning och skada närmast ses som synonymer. Men kränkning används ofta också 
i andra sammanhang där det kränks kan vara ett värde, en känsla eller en uppfattning – någon upplever sig 
bli kränkt (Jersild, 2002).
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Axel-1-diagnoser anses däremot lättare att klä i sjukdomstermer. Det sägs att det inte är 
någon som "ifrågasätter att influensa är en sjukdom och jag menar det är ju på samma 
sätt med depression även om det yttrar sig väldigt annorlunda än influensa, men att det 
är något som man kan få olika typer av behandling för”. Vad gäller axel-2-diagnoser 
uttrycks att det inte är lika tydligt:

Är det sjukdomar eller […] det kallas ju ändå för personlighetsstörningar liksom, 
det, störning, sjukdom, visst liksom, jag ser ändå på det som lite olika saker, sen 
säger jag, gränsen är inte så knivskarp där emellan, verkligen inte, som den här 
gränsen mellan socialfobi, man säger generaliserad socialfobi och fobisk 
personlighetsstörning, […] var går gränsen liksom.

Det är också viktigt med en medvetenhet om kulturella olikheter, då dessa kan få 
konsekvenser vid psykiatrisk bedömning, t.ex. i fall då någon kanske kommer ”från ett 
land där man är på ett speciellt sätt […], där man visar känslor på ett [annat] sätt än vad 
vi gör här i Sverige, och så ska man plötsligt få histrionisk personlighetsstörning bara 
för att det stämmer inte med hur svenskar beter oss”. Denna medvetenhet behövs också 
då man möter individer tillhörande vissa politiska eller religiösa grupperingar, där vissa, 
för gruppen normala, tankegångar skulle kunna ”betecknas som psykiatriska problem, 
fast det kanske handlar om politisk oppositionslust eller något annat”. Psykologen kan 
också påverkas av patienters allmänna uppträdande och utseende, vilket betyder att 
trevliga och välvårdade patienter kan få något ”snällare diagnoser”, trots att 
problematiken kanske är allvarlig. Och, att det är lättare att tro att de som är ”bökigare 
och inte så välvårdade, eller ter sig lite annorlunda på något sätt”, har allvarligare 
diagnoser. 

En annan konsekvens av praxis är att psykologen, genom diagnostiserandet, i viss 
utsträckning bidrar till att vissa beteenden och visst lidande ges medicinska förklaringar, 
beskrivningar och lösningar. Det pekas t.ex. på att ångest, eller rädsla, är en naturlig 
reaktion, men att dessa reaktioner nu kan kallas ångestsjukdomar. På liknande sätt 
ikläds alkoholism och spelberoende också en sjukdomsterminologi. Att det medicinska 
synsättet hamnar i förgrunden, verkar hindrande för människan sägs det, både med 
avseende på hur man ska se på sin problematik och vad man ska göra för något åt den: 
”Om du tänker att du har råkat ut för någonting som gör att du har en krissituation så är 
du på något sätt tvungen att klä den i medicinska termer för att få hjälp av samhället om 
jag hårdrar det, annars får du fixa det själv.” Det som sker i detta fall är att personer 
alltför snabbt föses in i ett medicinskt tänkande, vilket beskrivs som djupt olyckligt då 
det medför att man inte tar folks resurser tillvara – människan infantiliseras. Det innebär 
också, menas det, att sjukvården i en mening lär människor att stänga av det ”normala 
lidandet”, det som det innebär att vara människa, t.ex. genom lugnande mediciner –
vilket i förlängningen kan betyda att patienten inte vågar ta bort medicinerna. Det sägs 
att det i värsta fall kan ta år ”innan patienten kan sätta ut de här tabletterna så att de kan 
börja jobba med det liv de faktiskt har”. 

Specialiteterna inom psykiatrin ges inte heller lika stort utrymme menar någon. De 
paramedicinska alternativen hamnar i bakgrunden beträffande problembeskrivningar, 
behandlingar o.s.v.: "Idag finns det en medikalisering av det här, som gör att man tittar 
mer på det och det blir mer och mer mediciner och det blir mer och mer sjukskrivningar, 
istället för att man skulle titta på sociala eller psykologiska faktorer, tror jag." Det sägs 
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också att det blivit mer fokus på att diagnostisera, vilket också kan få som konsekvens 
att fler ser sin problematik som en sjukdom, med t.ex. arbetshinder, eller 
arbetsoförmåga som följd, där det egentligen kanske är så att personen har en speciell 
arbetsförmåga. Istället för att i första hand prata om sjukdom, sjukskrivning och 
sjukersättning, bör man istället fråga hur den här personen ska leva? I fall som dessa, i 
sjukskrivningsärenden, eller då det kommer till intygsskrivning, kan psykologen bli 
samhällets förlängda arm, men även i det avseendet att psykologen ”sätter diagnos på de 
personer som samhället vill göra någonting med, eller som man inte vill ha, som man 
vill ha bort till exempel”. Någon annan pekar på att man som psykolog behöver vara 
vaksam på dessa aspekter, ”att man är en myndighetsperson och det är ett ojämlikt 
maktförhållande […] och att jag har […] vissa mandat att kunna uttala mig på det ena 
eller andra sättet, som får konsekvenser för en person”.

Begreppsvidgning och förtingligande
Ytterligare en konsekvens av hur praxis ser ut idag, framkommer det, är att de 
neuropsykiatriska diagnoserna har vidgats och att fler får Asperger- och ADHD-
diagnoser. Det pekas också på att det blivit för stor variation och heterogenitet vad 
gäller ADHD och Asperger. Det uttrycks åsyftande detta att "man hör liksom folk säga 
att 'ja egentligen är det fler som har Asperger än man tror, och [...] en del som [...] kan 
te sig väldigt sociala, som också har fantasiförmåga, men de har Asperger', alltså det blir 
lite Kafka till slut". I detta hänseende pekas det också på att många får ADHD- och 
Aspergerdiagnoser väldigt snabbt på vissa neuropsykiatriska utredningsställen, 
utredningshem, via socialförvaltningen o.s.v., vilket sägs kunna bero på att det finns ”ett 
tryck, att diagnostisera lite oftare, för att det ger möjlighet till stöd för patienten […], 
men framförallt att folk är mera osäkra på diagnostiken och då kanske man inte ska sätta 
det så lättvindligt”. I detta finns en risk att den osäkre fastnar för det diagnosstereotypa 
”Ja typiskt, att vara intresserad av dinosaurier, det är ju typiskt Asperger och så här 
pratar en del psykologer och läkare och jag tycker att det är hårresande.” 

Det sägs också att diagnosen, inte är något ”som finns som en sak som man kan hitta, 
som om man gör en arkeologisk undersökning”. Problemet med en motsatt syn är att 
ordet ”Asperger” kan förtingligas, vilket kan leda till att man vänder på orsak och 
verkan: ”Då kan man till exempel säga att, 'den här personen har svårt att koncentrera 
sig och har varit rastlös och omotiverad och rastlös i skolan, för att han har ADHD', för 
det är det som orsakar allting.” Detta då ”ADHD” egentligen var själva slutordet på den 
här beskrivningen som utredningen utmynnat i. Asperger och ADHD ska istället ses 
som ett ord som står för en mycket bred och mångfacetterad funktionsbeskrivning: 
”Man säger Asperger istället för att säga sexton meningar som visar hur en person kan 
fungera när saker och ting inte fungerar riktigt bra.” Det sägs avslutningsvis att 
"Asperger" är ett begrepp som bör vikas för individer "som har väldigt, väldigt stora 
svårigheter, och som verkligen behöver särskilt mycket hjälp ifrån samhället, och det är 
de som ska få ha det". Det är först när något är mycket extremt och man verkligen kan 
dokumentera detta som vi ska använda dessa ord, "men aldrig annars, så jag använder 
aldrig ordet aspergerdrag, […] då säger jag, den här personen är så här. Den funkar si 
och så, och sedan är det bra med det".
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Diagnostiseringspraxis

Krav och förutsättningar
Samtliga menar att de jobbar utifrån olika slags krav på när en diagnos ska vara satt. 
Vissa uttrycker att en preliminär diagnos ska ställas vid första bedömningssamtalet och 
att en säkrare diagnos ska finnas efter cirka tre sessioner. Någon säger att en 
diagnosgrupp ska finnas efter tre samtal och att patienten först efter en viss tid ska ha en 
diagnos. De flesta tycks dock uppleva att de har ett visst handlingsutrymme i 
förhållande till dessa krav. Någon säger t.ex. med anledning av diagnoskravet: ”Jag tror 
inte att jag bryr mig så väldigt mycket om det där kravet uppifrån faktiskt, i alla fall inte 
till att börja med.” Diagnoserna registreras i PVS, ett system som används i hela 
landstinget. Här registreras också antal besök, de behandlare patienterna har träffat, hur 
många vårdplaner som har skrivits, men också antal gjorda PHQ9- och GAF-
skattningar.22 Utifrån dessa data sätts mål upp, t.ex. att mottagningen ska nå upp till en 
viss procent ställda diagnoser. I dessa avseenden har det skett en uppstramning under 
senare år menas det. Flera poängterar också att man får betalt utifrån vad som 
registreras i systemet, färre antal ICD-10 diagnos ger mindre pengar. I de fall de 
kommer önskemål ifrån sociala myndigheter, lärare, föräldrar, eller olika 
patientgrupper, att en viss individ ska få en viss diagnos, ska man vara ärlig – det ska 
ingen annan diktera.

Generellt uttrycker psykologerna att det är ICD-10 som är det officiella diagnossystemet 
och att det är dessa diagnoser som förs in i journaler etc. Ett fåtal använder sig dock av 
DSM-IV-TR i dessa syften. De flesta är också mest bekanta med DSM-IV-TR då de har 
gått utbildningar i detta system och använt det under flera år. Dessutom används DSM-
systemet som referenskälla vid diskussioner. DSM-kriterierna är också vanligast i den 
forsknings- och behandlingsrelaterade litteratur man läser och använder sig av. I 
bedömnings-, eller utredningsarbetet utgår man också ofta ifrån DSM-IV-TR som man 
sedan transkriberar till motsvarande ICD-10-diagnos, vilket också är fallet vid 
användning av olika bedömningsskalor, självskattningsformulär o.s.v. 

Det kommer mycket förfrågningar om att göra neuropsykiatriska utredningar pekas det 
på, vilket leder till ett ganska hårt tryck på mottagningen, då det finns få resurser för 
sådant arbete. Denna resursbrist tycks för vissa hänga samman med kraven på att antal 
patientbesök ska registreras. Då en ”pinne” endast kan registreras då patienten har varit 
på besök, betyder det att det blir få ”pinnar” för en omfattande utredning, då mycket tid 
går åt till rättning, normering, analys och utlåtandeskrivning, ”och det blir inte en enda 
pinne för det, så det hör ju också till det här att vi helst vill hålla nere den delen”. Dessa 
registrerade ”pinnar” är som berörts ovan kopplade till mottagningens ekonomi, vilket 
kan betyda att man kan behöva dra in tjänster om för få besök registreras. Det är osäkert 
om detta har skett sägs det "men det är i alla fall de hoten vi lever under, och titt som 
tätt kommer det ut sådana här listor till mottagningen där man ser att läkarna haft si och 
så många besök och de andra si och så många och man kan gå in på sig själv separat 
också”. Det ges också uttryck för att det är svårt att systematiskt kartlägga patienterna 
utifrån vissa psykologiska teorier och metoder då det finns krav att ”man ska ha ett visst 

                                                
22 GAF (Global Scale of Functioning) axel-V i DSM-IV-TR. PHQ-9 (Patient Health Questionaire) är en 
depressionsskala med nio items som används för att diagnostisera depression, samt för att vägleda och överse 
behandling (PHQ-9, 2007).
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antal patienter per dag, per vecka och det […] är svårt att få tiden att gå ihop”. Höga 
krav på tillgänglighet, t.ex. att någon ständigt ska kunna svara i telefon under 
arbetsdagen är också en aspekt som nämns som problematisk av någon. 

I detta sammanhang omtalas de regionala vårdprogrammen och de behandlingsriktlinjer 
som lagts fram däri, och att det tidvis på mottagningsnivå förts livliga diskussioner, 
framförallt med avseende på evidensbegreppet. Här har vissa psykologer känt sig 
bortvalda då det oftast är KBT-behandlingar som förespråkas i dessa riktlinjer. I detta 
hänseende sägs också att man från landstingshåll valt ut en person ur varje 
yrkeskategori och ställt frågor ”kring ’hur behandlar ni den och den störningen och den 
och den problematiken’, med syfte då att det ska vara evidensbaserade metoder som 
används, och på så vis blir det ju en press”.

Psykologen
Psykologen kommer ofta in i bilden efter att doktorn träffat patienten för en första 
bedömning, och kommit fram till att det vore lämpligt med någon form av 
samtalsbehandling. Men, psykologens kunnande kan också behövas då läkaren har ”kört 
fast” och inte riktigt kommer vidare, ”då man tycker att man behöver en fördjupad 
psykologisk bedömning för att förstå”. Den bedömning som psykologen gör beskrivs 
som bredare än en första diagnostisk bedömning, då man i psykologbedömningen tar 
hänsyn till en mängd andra aspekter som, socialt fungerande, relationsaspekter, hur 
personen fungerar på arbetet o.s.v. I dessa fall kan även en psykologutredning bli 
aktuell, t.ex. av neuropsykiatrisk karaktär, vilket för övrigt kan ge psykologen en slags 
nyckelposition på mottagningen. Avseende psykologutredningen, poängteras vikten av 
att vara ”vaken och alert och att man gör arbetet ordentligt, och inte slarvar”.

Ett psykologiskt synsätt är också väldigt viktigt att föra in i bl.a. teamdiskussioner, t.ex. 
då det gäller att komma med alternativ till farmakologiska interventioner. Psykologen 
har också goda kunskaper om hur människor fungerar överlag, oavsett om man har 
någon sjukdom eller är frisk, att det inte behöver vara så stora kvalitativa skillnader i de 
upplevelser vi har som människor, och att det blir problematiskt och ett eventuellt 
ärende för psykiatrin då det blir för mycket av någonting. Vidare kan psykologen ta till 
ett antal perspektiv för att skapa sig en bild av mänsklig problematik ”alltifrån det 
biologiska perspektivet till utvecklingspsykologi, till kognitionspsykologi, till alla de 
här sakerna, miljöpsykologi […], det blir liksom en finare bild”.

Intagningsfasen
Patienterna kommer till den psykiatriska öppenvården antingen via en remiss eller så 
ringer de själva och gör en självanmälan, eller egenanmälan, vilket är det uttryck jag 
kommer att använda här. En egenanmälan kan göras under allt ifrån en timme per dag 
till en hel arbetsdag alla dagar i veckan. Arbetet med att ta emot dessa egenanmälningar 
ser också lite olika ut på mottagningarna. En del har en roterande bemanning, andra har 
en fast grupp i personalstyrkan som arbetar med att ta emot egenanmälningar och på 
vissa mottagningar är det olika individer ur olika arbetskategorier som gör detta arbete 
medan det på andra är en specifik personalkategori. Det är också olika antal personer 
som samtidigt gör detta jobb – på vissa mottagningar är det en och på andra två (eller 
eventuellt flera). Det uttrycks angående detta arbete att erfarenhet är viktigt för att 
kunna bemöta de som ringer in på rätt sätt, då det är ”väldigt många som ringer och 
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säger att ’jag skulle vilja beställa en tid på er mottagning’ och då är det ju inte så enkelt 
och då kan ju många bli lite kränkta, om man nu inte råkar säga det där på allra bästa 
sätt”. I dessa fall gäller det alltså att ha lite erfarenhet och försöka förklara att man 
behöver veta lite mer innan det går att ta ställning till om personen överhuvudtaget ska 
komma till mottagningen.

Det finns också standardiserade förfaranden för vilka uppgifter som tas vid dessa 
samtal. Förutom att man tar personuppgifter som namn, personnummer etc., frågar man 
t.ex. också om tidigare psykiatriska kontakter och hur det kommer sig att personen 
ringer nu. Det finns också en skyldighet att bena ut om problemet är akut, om det t.ex. 
handlar om en depression som skulle behöva behandlas medicinskt ganska snart. Sedan 
behöver man också fråga ”om det är så allvarligt att de har tänkt att de inte vill leva 
längre eller, och fråga om suicidtankar”. I vissa fall uttrycks det att man också frågar 
efter tidigare suicidförsök. Det uttrycks med avseende på detta att ”Vi har ju krav på oss 
att […] inte ta emot patienter som inte har en psykiatrisk sjukdom, som inte har en 
psykiatrisk diagnos.” Ett problem kan ses som psykiatriskt, t.ex. om en person verkligen 
längtar efter att dö, att det finns mycket självmordstankar. En annan faktor kan vara om 
personen är ung, då det uttrycks att tröskeln för vad som anses som psykiatriskt kan 
vara lägre för yngre i jämförelse med t.ex. någon i medelåldern som beskriver ett 
liknande problem. Beträffande vad som utgör ett psykiatriskt problem sägs också:

Om någon nära anhörig dör, eller om du blir lämnad av din fru, du hamnar i en 
mycket svår kris, det är ingenting som har någonting här att göra. Det är en del av 
livet och det är svåra kriser, men det är inte det vi jobbar med […]. Sedan så kan ju 
däremot sådana kriser så småningom inte gå över och det kan bli lättare 
depressioner, och lättare ångesttillstånd, men det är i första hand vårdcentralerna 
som ska ta hand om det. Vi är ju specialistpsykiatrin, när det blir svårare 
depressions- och ångesttillstånd och personlighetsstörningar och förstås 
psykossjukdomar.

Utöver det ovan berörda kan man också skriva hur man har uppfattat patienten, om 
denne upplevts som kritisk, känslig o.s.v., eller vilka tankar man får kring vem som 
lämpligen bör träffa den som ringer. 

Remisserna kommer från ett flertal instanser, distriktsläkare, husläkare, privatläkare, 
somatiska kliniker, företagshälsovården, andra psykiatriska enheter och den psykiatriska 
slutenvården. Den information och de bedömningar som är gjorda i detta skede varierar 
i kvantitet och kvalitet. Remisser och journalanteckningar är oftast lite mer gedigna då 
de kommer ifrån andra psykiatriska instanser, t.ex. ifrån slutenvården, vilket gör att 
problembilden blir tydligare. Så fort det inkommit en remiss skickar man i vissa fall 
alltid också ut ett brev där personen själv uppmanas att ringa till mottagningen då det 
kan se ”väldigt olika ut varför läkaren tycker att patienten ska hit och varför patienten 
vill komma hit”. I dessa fall ombeds personen ringa ett särskilt telefonnummer och prata 
med utbildad personal.

Under vissa omständigheter kan man boka in en tid för ett första samtal direkt över 
telefon, då en bedömning görs att läget är allvarligt. I de flesta fall går dock en remiss 
eller egenanmälan vidare till så kallade remissteam, remissgrupper, eller så tas de upp 
vid remisskonferenser. I dessa sammanhang behandlas återigen frågan om 



30

problematiken motiverar en specialistpsykiatrisk kontakt. Problematik som inte 
uppfyller dessa kriterier, t.ex. naturliga livskriser, enklare ångest- och 
depressionstillstånd, ska i första hand hanteras av första linjens psykiatri, d.v.s. 
primärvården. I dessa fall förmedlas till personen att dennes problematik inte motiverar 
en öppenvårdskontakt, eller så kan ett remissvar skickas till t.ex. distriktsläkaren. Man 
kan också hänvisa till privatpraktiserande terapeuter eller till ”familjerådgivning om det 
verkar vara mycket sociala problem, eller beroendemottagning om man lyckades snappa 
upp att personen dricker mycket”. 

I de fall personen ska erbjudas hjälp av psykiatrin skickar en del i detta skede ut ett brev 
till personen, där denne ombeds att personligen ringa mottagningen. I de fall det finns 
remissteam så fördelar dessa ofta patienterna till behandlarna på mottagningen, och i 
vissa fall utser de också behandlingsansvarig läkare. Fördelningen görs utifrån vem som 
har tid, kompetens, intresse för en viss typ av problematik, men också utifrån vad man 
anser vara bäst, eller viktigast att göra först för patienten. I andra fall fördelas 
remisserna och nyanmälningarna proportionerligt emellan de behandlingsteam som 
finns på mottagningen och sedan får teamen fördela ut remisserna till de ingående team-
medlemmarna. Det sägs också av någon att man inte har något remissteam utan att 
remisserna och nyanmälningarna tas upp direkt vid behandlingskonferenserna. På en 
mottagning fördelar en remissgrupp ärendena, på liknande sätt som beskrivits ovan, till 
en mottagningsgrupp som alltid träffar alla nya patienter först och att teamen tar vid i ett 
senare skede. 

Efter ovanstående träffar alltså den hjälpsökande en representant för psykiatrin. Då det 
ofta är aktuellt med medicinering och sjukskrivning är utgör läkaren den första 
kontakten. I dessa fall är det också läkaren som gör en bedömning av patientens 
problematik, ställer den initiala diagnosen och journalför den. Denna diagnos kan vara 
preliminär, och kan komma att ändras under patientens kontakt med mottagningen. I de 
andra fallen blir den förste patienten träffar någon annan. Vem det blir avgörs utifrån 
ovan beskrivna fördelningsförfarande.

Bedömnings- och utredningsfasen

Vem diagnostiserar?
De flesta psykologer arbetar självständigt med att ställa diagnoser, men de kan ta upp 
svårigheter i sina team, med läkare och annan personal. I vissa fall överlåts 
diagnosställandet ytterst åt läkaren, även om en annan behandlare är den som först 
träffar patienten. De flesta menar att psykologen har juridisk rätt att ställa psykiatriska 
diagnoser, men det uttrycks lite olika åsikter om huruvida annan personal får ställa 
dessa. Någon säger att alla med tillräcklig kompetens på mottagningen får göra det. En 
annan säger att ”mentalskötare, sjuksköterskor och sjukgymnaster och andra, […] de får 
ju inte sätta diagnoser sägs det, här hos oss, utan det är den patientansvarige läkaren 
som ska göra det i samråd med den här behandlaren”. Ytterligare någon frågar: ”Vad 
säger egentligen juridiken om det här, vilka får diagnostisera och är det några som inte 
får?” Det finns också praktiska begränsningar för vissa personalgrupper, vad gäller 
rättigheter och möjligheter att skriva in diagnoser i de datasystem som används. Överlag 
framkommer att läkare och i hög grad psykologer har dessa möjligheter.
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Bedömningsinstrument
Till sin hjälp i diagnostiseringsarbetet kan psykologen ta hjälp av ett antal 
bedömningsinstrument, för att på ett systematiskt sätt avgöra huruvida en viss 
problematik föreligger. Då det kommer till användningen av skalor sägs ”det är ju inte 
uttalat att man måste göra det, vi har ju haft det uppe, att det är bra om man är det 
minsta osäker, så det uppmuntras ju absolut”. Införandet av vårdprogram är något som 
också berörs av flera, och i samband med detta antas användningen öka. De instrument 
som oftast nämns är SCID-I, SCID-II, M.I.N.I., MADRS.23 Utöver dessa nämns att det 
finns ett mycket stort antal instrument som används beroende på den typ av problematik 
man vill ringa in. En del använder skalorna som ett standardiserat förfarande, vilket 
innebär att man har valt ut ett antal skalor som man använder sig av återkommande 
under bedömningsperioden. Fördelen med detta arbetssätt är att det medför 
samstämmighet kring förståelsen av vissa fenomen eller begrepp, att man på t.ex. 
behandlingskonferenser menar samma sak då man använder ordet ”panikångest”. Det 
kan också påverka samstämmigheten i dialogen mellan psykolog och patient. Andra 
uttrycker att de oftast använder sig av dem, andra efter behov och någon uttrycker att 
sådana instrument inte används alls.

Bemötande
Det är viktigt att patienten blir bemött som ett subjekt, att ”personen blir sedd som en 
person och inte bara en i raden av alla patienter", och att patienten upplever att 
psykologen förstår hur han eller hon känner. I detta skede finns en risk att man 
objektifierar patienten när man för in de diagnostiska formulären, men att ”det beror på
hur man hanterar intervjun […] för det ska ju inte vara något som ska störa egentligen”. 
Någon annan pekar på att patienterna ofta är vana vid ett sådant förfaringssätt. Det är 
också viktigt att man respekterar patienten genom att denne ges utrymme att formulera 
och förmedla vad han eller hon vill med besöket. Öppenhet från psykologens sida är 
också av vikt i mötet med patienten, att man inte har för mycket förutfattade åsikter om 
patienten, men att detta kan vara svårt ibland ”när man har en, eller tror sig ha någon 
förutfattad mening om vad det handlar om”. En annan aspekt som berörs är vikten av att 
vara tydlig med vad som ska ske kommande möten, hur upplägget ser ut, hur man 
arbetar på mottagningen o.s.v., men också vem psykologen är och vilken roll 
psykologen har i dessa möten.

Hur bedömningsarbetet går till 
Det vanliga är att psykolog och patient har en serie bedömningssamtal under två till fyra 
gånger och där gör en mer ingående bedömning som sedan ligger till grund för beslut 
om en diagnos, i de fall det inte redan finns en, och behandling. Som berördes tidigare 
arbetar någon utifrån ett standardiserat bedömningsförfarande, där man genomgående 
använder sig av vissa självskattningsskalor och kliniska intervjuer redan ifrån start. I 
andra fall börjar man med ett öppet kliniskt möte där patienten mer fritt får berätta om 
sin problematik. Oftast berörs bakgrundsfaktorer och nuvarande situation, och i vissa
fall brukar också relevanta självskattningsformulär delas ut, t.ex. mot slutet av 
sessionen, för att få en lite fylligare bild av vissa specifika områden, ”då vet jag då att 

                                                
23 MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) är ett instrument som består av nio frågor där man kan få 
mellan 0 till 6 poäng (teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt) – ju högre poäng desto mer deprimerad 
(MADRS, 2007).
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vissa områden inte är intressanta att gå in på och andra där vi behöver stanna upp 
litegrann och prata kring”. 

Utöver detta sägs att man utgår ifrån en speciell journalmall där man frågar efter 
aktuella problem, tidigare psykiatriska svårigheter, hereditet, barn, bakgrund, somatisk 
hälsa, drogbakgrund, allergier etc. Någon pekar också på att det ska finnas med saker 
som ”tidigare psykiatriska kontakter och diagnoser och var och hur länge och när och 
sådana saker, och man ska ha mer kring patientens sociala situation och jobb och familj 
och skilsmässor och vad de har inneburit”. Gällande detta nämns att denna 
informationsinhämtning kan vara ett sätt att skapa en slags gemenskap med patienten. 
Detta gäller även patienter som har tidigare journaler, att man behöver ha pratat om 
dessa saker, trots att patienten berättat samma sak ett otal gånger, så att patient och 
behandlare får detta material som en gemensam erfarenhet. Samtidigt sägs det att dessa 
detaljfrågor inte lämnar plats för mötet med patienten. Detta måste man ta hänsyn till, 
då psykologen samtidigt har vissa krav på sig vad gäller bedömningsperioden, och 
behöver beröra viss information på ett mer detaljerat plan. Svårigheterna i dessa 
avseenden kan dock variera, då patienten i vissa fall kan vara avvaktande och 
inväntande och då är det i större grad upp till psykologen att på ett tydligare sätt avgöra 
vad som är relevant att beröra och göra. I andra fall är patienten väldigt klar över vad 
han eller hon vill berätta och då kan detta komma att styra mer. Det pekas också på att 
bedömningsförfarandet ser lite olika ut beroende på underlaget: ”Jag har ett underlag i 
form av en remiss, eller en egenanmälan som jag kanske själv har tagit emot […]. 
Förutom de sakerna, så kan jag ha en tidigare journal, så att jag har ett antal rätt så 
troliga hypoteser, så det kan se så olika ut." 

I detta avseende ges ett exempel på hur en bedömning kan gå till. Det kan t.ex. röra sig 
om en remiss där det framkommer att en individ har en svårbehandlad depression. I 
övriga anteckningar framkommer det att personen lever ihop med någon och att de har 
försökt skaffa barn utan framgång. Personen har ingen livsglädje, har haft 
självmordstankar och har ätit antidepressiva mediciner. Tidigare i livet har det funnits 
kriser, med psykiatrikontakt, och ifrån dessa perioder finns det också eventuellt 
värdefulla journalanteckningar. Till detta kan läggas en problematisk uppväxt- och 
tonårstid med problematiska och våldsamma relationer i den nära familjen. Det uttrycks 
rörande detta: ”Är det en depression och hur ser den här människan ut som har den här 
eventuella depressionen?” Det pekas på att det inte, i ett fall som ovan, i ett första skede 
sätts skattningsskalor i handen på patienten, men att det går att vara konkret och tydlig –
och att detta är viktigt: 

[…] jag tar upp vad som står i remissen. Jag läser den helt enkelt och så frågar jag 
patienten om […] problemformuleringen stämmer och om det är någonting de vill 
komplettera eller utveckla och så, det är väl ungefär där jag utgår ifrån. Jag tycker 
det är oerhört viktigt att man redan från första början etablerar, varför är patienten 
här och har vi, har den doktor som har remitterat dig förstått problematiken rätt så 
som du ser den eller, och hur ser du den?

Hur konkret och tydlig man kan vara beror på den initiala uppfattning man får om 
personen ”alla patienter ser ju inte ut på det sättet, att man kan läsa en sådan här text och 
tro att de kan ta in den och förstå den”. Det är en avvägning som psykologen får göra i 
stunden, efter att ha suttit med personen ett antal minuter. Utmärkande för det första 



33

mötet är att psykologen, innan patienten kommer, har läst igenom det befintliga 
materialet och börjat forma en del hypoteser, uppslag på hur man kan gå vidare. 

I ovanstående fall träffades psykolog och patient under ett bedömningssamtal. En 
anteckning på ett antal sidor skrevs där den längsta delen utgjordes av patientens egen 
beskrivning av problematiken. Sedan finns det några rader om personens uppväxt och 
trauman, tobaksvanor, tidigare psykiatrisk behandling och lite om suicid. Under 
sessionen gjordes MADRS vilket gav en hög depressionspoäng, vilket dock inte riktigt 
motsvarades av psykologens kliniska intryck. Slutligen genomfördes en GAF-skattning. 
I samtal, av counseling-karaktär, kom det också fram att personen uppvisade en mängd 
destruktiva beteenden i relationen till sin partner. Det samlade intrycket ger misstankar 
om en mer generell personlighetsproblematik och att det kanske inte handlar om en 
regelrätt depression, vilket också indikeras av att medicinen inte tycks ha någon effekt. 
Då personen ifråga var inriktad på en mer medicinsk intervention fortsatte ej 
bedömningen. Hade personen fortsatt hade denne träffat psykologen ytterligare två tre 
gånger och förmodligen fått ett SCID-II-formulär för att se om det hade gått att 
fastställa om det fanns någon personlighetsstörning enligt DSM-IV-TR. Skulle en 
diagnos sättas i detta läge så skulle man kunna skriva ”personlighetsdiagnos ej 
fastställd”. Det uttrycks vidare med avseende på detta fall att:

När man tänker behandlingsinriktning så får man väga, hur viktigt är det att få 
personlighetsstörningsdiagnos enligt DSM-IV, och hur mycket viktigare är det att 
[…] få med patienten att formulera problemställning, som gör […] motiverad att ta 
emot hjälp och att förstå att det här kommer att ta tid och så vidare. 

Det poängteras också av någon att patienten ”vill få förståelse för sin problematik, så att 
just det här snabba diagnostiserandet att det ska ske så snabbt, det tycker jag är oetiskt”. 
Rörande personlighetsstörningsdiagnoserna sägs också att ”Där tycker inte jag att man 
på samma sätt kan sätta sig ner med en patient och göra en strukturerad intervju vid ett 
tillfälle och komma fram till att den här personen är personlighetsstörd.” Det skulle inte 
kännas bekvämt att träffa en patient på kort tid och slå fast en sådan diagnos, sägs det, 
och om det inte är uppenbart så skulle man avvakta. Detta för att problematiken
beskrivs som komplex och för att det kräver ”mer en känsla och […] att man känner 
patienten under en längre tid och […] i kontakten framkommer ju det tydligare och det 
är någonting man får känna av på det sättet”. En sådan längre kontakt kan också 
motiveras av att personerna man möter ofta är deprimerade, har ångest och dylikt. Det 
sägs att det då inte är rättvisande att ställa vissa frågor, då det blir ”annorlunda svar än 
om jag hade träffat den personen i ett […] läge där han eller hon befinner sig i något 
eutymt stämningsläge”. Det uttrycks dock också att depressionen ofta kan vara sekundär 
till personlighetstörningen. Det är också viktigt att fråga ”beställaren” vad som 
förväntas av en sådan bedömning eller utredning, ”Vad ska patienten vinna på det här?”

I de fall patienten har ringt in själv är en preliminär bedömning gjord över telefonen. 
När man sedan träffas kan det hända att beskrivningen ser lite annorlunda ut, och att det 
oftast tar några sessioner att få en bild av problematiken, men att detta varierar. Någon 
uttrycker att man efter en tid i vissa fall sitter som ett levande frågetecken inför 
patientens problematik och i sådant fall kan man ta hjälp av teamet på de återkommande 
behandlingskonferenserna, där behandlarna också kan redogöra för hur t.ex. 
bedömningsarbetet fortskrider, och hur långt man kommit i diagnostiserandet. 
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Då man börjat få klarhet över problembilden är tanken att en diagnos formellt ska sättas. 
I detta skede nämner någon att man för att se hur patienten förhåller sig till psykologens 
bedömning, kan ge personen relevant patientinformation och be patienten läsa och 
fundera över huruvida denna beskrivning stämmer in på sin egen problematik, tills nästa 
gång man träffas. Beroende på patientens reaktion inför detta kan man sedan avgöra hur 
man ska gå vidare. I samband med detta beslutas också om patienten ska fortsätta 
komma till mottagningen, och om så är fallet, hur man ska gå vidare med behandling. 

Bedömningar utöver DSM-diagnostiken
Det påpekas av flera att diagnostiken utifrån DSM-IV-TR endast utgör en del i ett större 
bedömningsarbete. Som nämnts tidigare pekas det på att psykologbedömningen både är 
vidare och djupare än DSM-diagnostiken. Med avseende på detta ställs 
beteendeanalysen, som är ett viktigt teoretiskt verktyg i KBT, i förhållande till 
diagnosen: ”beteendeanalysen är ju till mer nytta, det är den ju absolut, för det är ju 
utifrån den som man arbetar och så, det är ju liksom mitt arbetsredskap, eller ett av 
dem.” Det poängteras också att bedömningsarbetet inte bara handlar om diagnostik, 
utan också om en teoretisk bedömning för en eventuell behandling:

Det går inte bara att utgå ifrån en diagnos i en behandling, snarare tvärtom, utan då 
handlar det mer om, som i mitt fall, att jag gör en konceptualisering utav patienten i 
kognitiva termer och den är betydligt mycket mer värdefull än själva diagnosen i 
sig, så jag skulle nog klara mig och kunna genomföra en behandling på ett bra sätt 
med hjälp av enbart en konceptualisering, men bara diagnosen skulle inte räcka.

Det sägs också att diagnostiken inte alltid riktigt ”känns så himla viktigt ändå när man 
träffar en patient i behandlande syfte, man tycker att man har ganska bra grepp om det 
ändå”.

Psykologutredningen
Inom ramen för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet ska också neuropsykiatriska 
utredningar kunna göras och vissa av psykologerna arbetade återkommande med sådana 
utredningar. Utredningsarbetet börjar antingen med att det inkommer en remiss, t.ex. 
ifrån socialtjänsten, eller att en behandlare har en patient där det väcks en misstanke om 
att det också finns en neuropsykiatrisk problematik. Det gäller ofta patienter som har 
haft kontakt med psykiatrin under många år, utan att man har riktigt förstått vad 
patienten lider av. Eller så kan det vara så att patienten inte svarar på olika typer av 
behandling. Det kan också vara så att man lagt märke till att patienten har kognitiva 
svårigheter på olika sätt. I andra fall kan det handla om att personer har varit föremål för 
utredningar och åtgärder inom socialtjänsten, eller under skoltiden.

Det sägs att en väsentlig fråga är vad patienten själv vill med utredningen, ”vill den vara 
med överhuvudtaget, vill de ha någon diagnos, har de frågor omkring sig själva”. Det 
kanske inte stämmer med den som har remitterat". Med avseende på detta nämns också 
vikten av att vara tydlig:

Det är ju viktigt att vara rak och ärlig och [inte] köra några sidospel, utan man 
måste vara rak och ärlig och veta att alla är införstådda med […] vad man ska göra 
och varför, och även naturligtvis själva rationalen, eller syftet med vad man gör, för 
det måste man ju hela tiden tänka på också, när man startar en sådan här pass 
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omfattande utredning. Kommer den här patienten ha någon nytta av den här 
utredningen i slutändan, för det finns ju inget syfte med att komma fram till att 
patienten har ADHD och sedan så, så mynnar det inte ut i något.

Vad gäller psykologernas syn på syftet med utredningen pekar någon på att det är att 
utröna om patienten uppfyller diagnoskriterierna för en viss neuropsykiatrisk 
problematik eller inte, medan någon annan pekar på att det huvudsakliga syftet är att 
göra en väldigt bred och fördjupad funktionsbeskrivning av personen, vilket bl.a. 
innebär ”hur personen har fungerat intellektuellt och kognitivt och adaptivt och 
personlighetsmässigt och emotionellt i relationer”. Diagnosen blir i detta fall av mer 
sekundär karaktär "då det här är färdigt, är det också så att det också [är] någon DSM-
diagnos som passar in på det här, då sätter vi det”. Men det sägs också att vissa utredare, 
med avseende på diagnosen, kan gå ”rakt in i fenomenet och börjar titta, är det ADHD, 
eller är det Asperger, eller är det lite både och, eller är det Tourettes syndrom och sen så 
[…] kommer det först, när jag tycker att det ska komma sist, och det behöver inte alltid 
komma överhuvudtaget”. Det poängteras dock också att den professionelle psykologen i 
utredningsarbetet behöver arbeta både induktivt och deduktivt.

Man kan förvänta sig lite vad som helst, man är förutsättningslös, men [med] en 
annan fot måste man vara hypotesprövande, jag måste kolla är det depression, jag 
måste kolla så att det inte är självmord, finns det någon ångest? Och, så är det väl 
också i psykologutredningen, å ena sidan är jag förutsättningslös, men å andra 
sidan har vi ju kommit fram till att jag undrar är det personlighetsstörning, eller är 
det neuropsykiatri, eller är det psykos eller är det något annat?

Efter ett första samtal påbörjas själva utredningen, som till stor del utgörs av ett antal 
tester, ”ett neuropsykologiskt testbatteri”, som anpassas utifrån behov. Psykolog och 
patient träffas sedan en gång i veckan under ett antal veckor för själva utredningen. 
Själva testförfarandet kan ta några timmar och utöver detta intervjuas också nära 
anhörig till patienten, helst modern, för att höra om det funnits komplikationer under 
graviditeten eller förlossning. Sedan letar man också fram patientens 
förlossningsjournal, tidigare utredningsresultat, intyg från värnplikten o.s.v. Totalt sägs 
att man lägger ned tio till trettio timmar på en utredning, inklusive utvärdering och 
utlåtandeskrivning. Vid lämplig tidpunkt förmedlar psykologen sedan vad som 
framkommit under utredningen, vilket berörs närmare under nästa rubrik.

Återkopplingsfasen

Bedömningsåterkoppling
En central aspekt i nedanstående framställning är hur öppen man är med att förmedla 
diagnosen, d.v.s. dess namn. Detta redovisas nedan utifrån tre handlingssätt: (1) att man 
generellt förmedlar namnet på diagnosen; (2) att man generellt inte förmedlar namnet 
på diagnosen; och (3) att det varierar ifrån fall till fall.

Rörande den första punkten pekas det på att öppenhet i diagnosförmedlandet generellt är 
att föredra framför ”hyschande”, då ”det speglar nästan en ännu mera nedlåtande 
inställning, att [inte] säga vad det är rakt ut, eftersom du har någonting som är så 
obehagligt så det kan jag inte ens säga i namn”. Det sägs i detta avseende:
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Jag måste ändå säga att om jag jämför med hur det var tidigare, då tycker jag att det 
[...] hyschades om olika sådana här diagnoser, om patienten hade en borderline så 
sa man aldrig det, och jag tycker ändå att det här är en slags tydlighet, alltså är vi
överens om att det här, eller [så] är vi inte överens, men det här är i alla fall vad 
den här intervjun ju kommer fram till, och i de allra flesta fall känner patienten igen 
sig rätt väl.

På olika sätt pekas det vidare på att en uppfattning om en sådan diagnos sällan är 
entydigt negativ. Det pekas t.ex. på att symptomen för vissa försvinner eller avtar utan 
behandling och att det finns speciella behandlingsmetoder som har effekt. I anslutning 
till detta pekas på att klimatet känns öppnare nu, att det känns friare att tala öppet om 
denna diagnos, och att det tycks som att det inte är lika mycket av ett stigma. 
Patienterna kan lätt söka upp information på Internet, och de har också själva hypoteser 
om t.ex. ”borderline”. Ett öppet klimat sägs även underlätta psykologens arbete. Det är 
också lättare att vara explicit om man har ett fylligt underlag, t.ex. då det gjorts en 
grundlig SCID-intervju, som pekar på att patienten uppfyller kriterierna för t.ex. 
borderline personlighetsstörning. Detta gör att man kan hänvisa till patientens svar på 
frågorna under intervjun för att underbygga sin diagnostiska hypotes. Gällande detta 
sägs att det kan finnas en poäng med att i början vara tydlig med syftet med 
bedömningen då man kan återkomma till detta när det är dags för återkoppling. Men, 
det gäller också att bemöda sig om att förklara för patienten vad diagnosen innebär, så 
att han eller hon inte känner sig illa bemött, kränkt eller stämplad. Det utrycks också av 
vissa att diagnosens namn i ICD-10, ”emotionellt instabil personlighetsstörning” kan 
göra det lite lättare, både att förmedla och ta till sig. 

I kontrast till denna hållning nämns i något fall att ”för det mesta talar jag inte om för 
patienten vad jag sätter för diagnos”. Hur explicit man är beror på vad det finns för 
möjligheter att kommunicera med patienten, men också på ”patientens intresse för 
diagnosen, eller vikten av diagnosen och vad patienten behöver diagnosen till och vad 
den innebär överhuvudtaget". Med avseende på det sistnämnda kan anledningen till att 
man är förtegen med diagnosen vara diagnosens karaktär, att diagnosen har en negativ 
laddning för patienten. Om sådana misstankar finns sägs t.ex. att man inte i första taget 
skulle säga att ”du har en paranoid personlighet, eller paranoid psykos”. Tanken är i 
detta fall att man kan skapa ett onödigt problem genom att föra in ordet ”paranoid”. I ett 
sådant fall kanske istället ordet ”psykos” skulle kunna betonas. 

I samband med detta nämns en patient som inte velat se sig själv som manodepressiv då 
det upplevts som kränkande. Idag accepteras diagnosen Cyklotomi av patienten. Detta 
sägs bero på att patienten har kunnat förmedla hur dennes specifika problematik tar sig 
uttryck, vad manodepressivitet betyder för patienten, hur manodepressivitet förhåller sig 
till diagnosen Cyklotomi o.s.v. Det uttrycks t.ex. att det för denna patient varit viktigt att 
vara normal, att vara kompetent och att begreppet ”manodepressiv” för patienten mer 
eller mindre varit kopplat till ”galenskap”. I detta fall har det har ej i första hand varit en 
fråga om att få patienten att acceptera en viss diagnos. Fokus har legat på att få en 
bredare beskrivning av problematiken och en förståelse av patientens upplevelse av 
både ordet och fenomenet manodepressivitet. Utifrån detta har en förfinad diagnostik 
kunnat göras och man har tillsammans funnit en diagnos som bättre ramar in patientens 
problematik och som patienten också kunnat ta till sig. 
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Om patienten däremot vill ha en diagnos och undrar över diagnosen kan den också 
diskuteras. Det kan t.ex. vara så att patienten, i samband med sjukskrivning eller 
medicinering, vill veta om han eller hon har en depression eller inte. I dessa fall kan det 
hända att MINI-D IV läggs upp på bordet och att man tillsammans tittar på kriterierna. 
Det är också en fråga om timing när man ska förmedla resultatet av bedömningen, och 
en eventuell diagnos. Då patienten vill veta och läget bedöms rätt sker förmedlandet 
genom att psykologen summerar patientens beskrivning i dennes egna ord. Utifrån 
denna beskrivning pekas det på att en viss diagnos kan ställas. Här är det viktigt att 
också förklara vad diagnosen är för något och att använda patientens egna ord för att ”få 
det att landa”.

Gällande den tredje punkten uttrycks att graden av abstraktion i återkopplingen varierar, 
att man ibland är explicit med att patienten uppfyller kriterierna för egentlig depression, 
eller depressiv personlighetstörning, men sägs det, ”lika vanligt kan ju vara att [säga] 
’Du har den här ångestproblematiken – du blir ängslig för minsta sak, som du egentligen 
tycker att du inte borde oroa dig så mycket för’, så beskriver jag diagnosen, istället för 
att säga ’Du har GAD’”. Att diagnosen inte alltid förmedlas kan bl.a. bero på att det inte 
alltid är så tydligt vad det är för en diagnos, men också för att det i vissa fall inte har 
någon betydelse varken för patienten eller behandlingen. Det är helt enkelt ”ett 
livsområde som patienten har det jobbigt med”. I dessa fall är det viktigare att validera 
patienten, samt att ha patientens problembeskrivning som fokus i behandlingen. Det 
sägs också att vissa patienter är totalt ointresserade att höra vad de lider av. I linje med 
detta uttrycks också att patienter sällan frågar efter vilken diagnos de har. Patienter vill 
veta vad det är för fel på dem sägs det, varför de är, och/eller mår, på ett visst sätt. 
Andra är bara upptagna med sitt lidande och då psykologen för in tal om diagnostik i 
rummet så sägs det att patienten inte förstår vad som sägs, ”de är inte intresserade, de 
mår så fruktansvärt dåligt”. I andra fall går det överhuvudtaget inte att återkoppla, det 
kan t.ex. handla om att patienter uppvisar självskadebeteenden i rummet och ”då kan 
man ju inte sitta och prata diagnoser”. Trots att öppenheten varierar pekas det på vikten 
av att inte ha en förutfattad mening av vad en diagnos betyder för en patient, där en 
sådan förutfattad mening kan vara att ”man ska vara jätteförsiktig med att prata om 
personlighetsstörningar". Detta kontinuerliga övervägande uttrycks också enligt nedan:

Det finns ingen objektiv sanning i det heller, för en del kommer och känner sig 
väldigt lättade av att få en diagnos, och det kommer att få pusselbitar att falla på 
plats och man känner att man får en förklaring till svårigheter som alltid har sett 
men man inte har vetat vad det är riktigt, men att för andra är det inte så. Då kanske 
det är bättre att man formulerar det på ett annat sätt, men inte som en diagnos, så 
det blir sådana överväganden man får göra från fall till fall, varje fall är unikt.

Betydelsen av att man har med sig patienten nämns också av flera och det är därför 
viktigt att ta hänsyn till vad som sägs och hur det sägs, så att alliansen ej går förlorad 
Det ska avslutningsvis sägas att flera poängterar att återkopplingen inte endast handlar 
om att förmedla diagnosen, utan en delad förståelse av patientens problematik man 
skaffat sig utifrån den egna teoriramen. Det sägs t.ex. att det är viktigt: 

Att verkligen förklara vad det handlar om efter man har gjort bedömningen, så att 
man är överens om hur det här problemet upprätthålls, så pratar vi ju inte bara om 
diagnoser och symptom och sådär, utan då jobbar man ju ofta utifrån en teoriram 
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och förklarar utifrån sin teoriram [hur man] ser på det här. I mitt fall på hur vi 
tänker och känner, kroppsliga symptom och sådär, och även den biologiska 
aspekten […] och det gäller ju inte bara diagnosen utan överhuvudtaget.

Utredningsåterkoppling
Vad gäller återkoppling av utredningsresultat framkommer att återkopplingen sker 
kontinuerligt vid olika tidpunkter. Psykologen pratar exempelvis med patienten innan 
testning om ”vad det går ut på, vad jag förväntar mig att patienten ska göra så”. Efter 
testningen pratas det om ”hur det var, om det var någonting som var lätt eller om det var 
någonting som var väldigt svårt eller, om jag har märkt någonting som patienten gör, 
kanske har svårt för, eller inte klarar, är det något specifikt som sticker ut”. Detta 
beskrivs som klargörande för både psykolog och patienter, och tanken med detta är att 
få syn på hur svårigheterna i testsituationen yttrar sig i vardagen. När testningen är klar 
och har utvärderats går psykologen igenom testresultaten gemensamt med patienten,
”och helst ska ju resultatet för patienterna kunna komma lite tidigare under själva 
utredningsprocessen, att patienten är med där så mycket som möjligt och är intresserad 
och så”. 

Oftast kan en repetition av syftet med utredningen göras först nämns det. Efter detta går 
man igenom vad utredningen visat, t.ex. så kan man ”gå igenom testprofilen i WAIS 
och visa var styrkorna och svagheterna finns o.s.v., och sedan så lägga fram den 
slutgiltiga bedömningen, vad man kommer fram till”. I linje med ovanstående uttrycker 
någon annan att psykologen bör försöka vara tydlig med vad han eller hon har kommit 
fram till, att det förmedlas att det anses att kriterierna för Asperger är uppfyllda, men det 
sägs att "man kan ju betona det på olika sätt, man kan ju beskriva för personen hur det 
är, och så kan man runda av med att säga ’och det här kallar man också Asperger, det 
här som jag har pratat om i fyrtiofem minuter’”. Det handlar också om att fånga upp 
reaktioner på detta, hur patienten ställer sig till diagnosen, och att reda ut eventuella 
oklarheter. Psykologen skriver sedan ett utlåtande som patienten får läsa, ”och där 
skriver man ju ner allt, anamnes och vilka test som har gjorts, och resultatet av det och 
så vidare, och rekommendationer och där patienten naturligtvis då får rätta det som är 
fel, som man har uppfattat fel och man går igenom det väldigt noga”. Det är också 
viktigt att utredningen ger patienten någonting, t.ex. att patientens frågor kring sin egen 
problematik besvaras, så att det inte endast är t.ex. remitterande läkare som får svar på 
sina frågor. 

Diagnosvägran - journalföringsaspekter
Under intervjuerna berörs också hur psykologerna skulle reagera på en patient som inte 
vill ha den ställda diagnosen och som inte heller vill att den skulle journalföras. Det 
uttrycks av någon att diagnosen ej explicit skulle skrivas in i journalen i ett sådant fall, 
då ju patienten har rätt att läsa och få ut sin journal, men att man skulle kunna uttrycka 
sig på ett sätt att professionella förstod ”men att ordet inte stod med. Det är olika, folk är 
känsliga, och målet är ju inte att visa att vi har rätt och skriva folk på näsan, utan man 
måste ju vara lite empatisk sådär, men det beror ju på vad det är”. I detta hänseende 
nämns en patient som fick en Aspergerdiagnos och som inte kände igen sig i den 
diagnosen, ”där [har] man då inte alls har skrivit ut den heller i journaltexten, utan man 
har kanske fört resonemang, och […] så sätter man inte ut det förrän man verkligen har 
verifierat den här diagnosen och det kan jag tycka är lite sympatiskt”. Det sägs också att 
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”är en diagnos inte satt riktigt eller står i journalen […] kanske man löser det genom att 
strunta i att skriva någonting”. Liknande tankar uttrycks av någon annan:

Antingen så nämner man det inte, det beror ju på hur patienten vill ha det, den 
kanske inte vill att det ska stå att någon utredning är gjord överhuvudtaget, då gör 
man ju inte det, utan det finns ju då som ett arbetsmaterial som jag har.

Men, några säger också att diagnosen skulle skrivas in i journalen trots att patienten inte 
ville det, ”ja det skulle jag göra, det måste man ju göra, man kan ju också skriva, eller 
det bör man ju skriva, att patienten motsätter sig det här, det måste man ju göra […], 
dokumentera det, men att det är min bedömning, men att patienten motsätter sig det här 
och anför följande argument, eller liknande”. Det kan också ses som ett svek mot 
patienten, om psykologen inte vågar stå för den bedömning som han eller hon har gjort. 
Syftet, och vissa fördelar med att dokumentera sin bedömning i journalen poängteras i 
detta fall:

Alltså vitsen med journal är ju som jag ser det att, alltså det är en trygghet 
gentemot socialstyrelsen, det är en trygghet gentemot patienten, men det är ju 
också ett sätt att se, vad är det man har kommit fram till, och jag kan ju personligen 
tycka det att, det är en fördel om jag träffar en patient där man har gjort en bra 
bedömning, eller gjort en diagnostisering. Då behöver man ju inte göra det om och 
om igen. Då kan man se också hur det här har gått till. Hur har man tänkt?

Det pekas också på något som skulle kunna ses som ett etiskt dilemma i detta avseende, 
”varför ska den som inte bråkar få sin diagnos utsatt i journalen, och den som bråkar ska 
slippa så att säga”. Det framkommer också att man kan behöva ta hänsyn till vilken 
diagnos det handlar om, t.ex. då man möter patienter en paranoid problematik: "Det kan 
vara väldigt svårt att skriva rent ut sagt för att då, eftersom patienten har den typen av 
bild då av verkligheten så att säga, men då framgår det säkert väldigt tydligt ändå av 
texten vad det handlar om så att säga.” Tanken är att det i dessa fall kan var bäst att inte 
uttryckligen skriva diagnosen ”när det dessutom inte heller tjänar något syfte utan bara 
gör att patienten fjärmas från kontakten”. I en situation som kräver ett mer omfattande 
diagnosarbete, och där patienten uttrycker motvillighet till att medverka i det 
diagnostiska arbetet, uttrycks det, ”då vill det ju till att man har med sig patienten i det 
arbetet och patientens […] då låter man bli diagnostiken”. 

Det påpekas även att denna vägran är någonting som behöver undersökas och samtalas 
med patienten om, men om man inte kan bilägga eller hjälpa patienten i detta, att 
komma över sitt motstånd och eventuella rädsla, behöver man acceptera detta och 
försöka hitta en kompromiss. Det sägs dock också att vissa saker inte är 
förhandlingsbara ”det måste tydliggöras för patienten, ’att det som framkommer från 
dig, som får mig att göra vissa bedömningar, som är av betydelse för att förstå ditt 
problem och ge dig rätt behandling, det måste jag enligt lag journalföra’, så det är det 
grundläggande och det måste man tala om för patienten”. 

Vad kan förbättras med praxis?
Jag vill avslutningsvis kort redovisa några av de tankar psykologerna hade rörande vad 
som kunde förbättras med ovan beskrivna praxis. Det nämns t.ex. att adekvat utbildning 
i den diagnostik som används är viktigt och i detta avseende sägs att man generellt 
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kanske borde lägga in fler utbildningar, dels för att säkerställa att denna kunskap sprids 
jämt över personalkategorierna. Det sägs att framförallt läkare, men också psykologer 
har en bra diagnostisk grund att stå på, men att ”andra grupper har det lite sämre med 
det och har också haft större svårigheter när det gäller det”. Det har ju funnits lite 
kortare utbildningar men det kanske inte är riktigt tillräckligt om man inte har en mer 
gedigen utbildning i bakgrunden”. Detta, att kunskaperna är lite olika, benämns också 
av någon som ett (presumtivt) etiskt problem, då bristande kunskaper skulle kunna 
innebära att den diagnos patienten får i huvudsak förklaras av vilken behandlare han 
eller hon har varit hos, och inte på problematiken. Kraven på antal diagnoser på en viss 
tid upplevs av någon som problematiska. Arbetsbelastningen nämns vidare som ett 
problem, och det är då svårt att motivera psykologer ”att göra tidskrävande och 
arbetsamma neuropsykiatriska utredningar”. En annan aspekt som det pekas på är vikten 
av att det ges tid till reflektion kring vad man egentligen gör när man diagnostiserar.

Det etiska problemet är väl snarare att man hela tiden måste ha klart för sig att det 
här inte är något, att det är en fråga som man måste hålla levande, vad man gör när 
man sätter en diagnos, det väl det viktigaste att man måste ha mer tid för sådana 
reflektioner.

D i s k u s s i  o n

Syftet med denna uppsats var att beskriva ett antal psykologers syn på DSM-
diagnostiken och det diagnostiseringsarbete de utför utifrån denna manual, främst inom 
ramen för bedömnings- och utredningsarbete. Detta syfte kan sägas vara uppfyllt i och 
med ovanstående redovisning. Ytterligare ett syfte var att med utgångspunkt i resultatet 
diskutera väsentliga etiskt problematiska aspekter utifrån Beauchamps och Childress 
(2001) medicinskt etiska modell, där framförallt två etiska principer ansågs vara 
relevanta – autonomiprincipen och principen att göra gott. I idealfallet tänktes också att 
den etiska diskussionen skulle ha praktisk relevans för psykologers arbete och beröras 
av flertalet intervjupersoner, så pass ingående att det fanns tillräckligt med material för 
att föra en relativt detaljerad diskussion. Utifrån dessa kriterier valdes två etiska 
problem ut från materialet. Det ena utgörs av hur diagnostiken kan underbyggas ur ett 
konsekvensetiskt perspektiv, men också hur nyttan av psykiatrisk diagnostisering kan 
motiveras – detta då diagnoserna och diagnostiken tycks dras med allvarliga problem. 
Den andra aspekten jag avser diskutera relaterar till den förstnämnda och utgörs av ett 
etiskt resonemang kring ett förmedlande, eller icke-förmedlande, av diagnosen i 
samband med återkoppling efter psykologbedömning och psykologutredning. 

Diskussionen ska ses som ett tentativt försök att ställa upp och utreda hur nämnda 
aspekter kan förstås utifrån etisk teori, men den ska också ses som ett försök att föreslå 
hur ett etiskt underbyggt agerande kan se ut i dessa hänseenden. Diskussionen är vidare 
en ansats att ”gräva där vi står” och utgår med andra ord ifrån rådande förutsättningar 
och omständigheter. I resonemanget nedan berörs i huvudsak personlighetsstörnings-
diagnoserna, då dessa tycks problematiska och svåra att förmedla, i jämförelse med 
axel-1-diagnoser som de flesta psykologer inte upplevde som så negativt laddade. Jag 
utgår också ifrån att patienterna uppfyller de krav på autonomi som nämndes i 
inledningen. Det är troligt att psykiatrins patienter i viss utsträckning ej uppfyller dessa 
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kriterier, men detta är en bedömning som på ett relevant sätt behöver göras i det 
enskilda fallet.

Diagnosers etiska underbyggnad och nytta?
Med avseende på den första aspekten utgörs det etiska problemet i korthet av att ett
generellt psykiatriskt diagnostiserande tycks leda till negativa konsekvenser för vissa 
personer som diagnostiseras, på grund av att dessa diagnoser är behäftade med vissa 
problem. Detta kommer att preciseras längre fram i resonemanget. Denna etiska aspekt 
diskuteras utifrån konsekvensetisk teori och anledningen till detta är att psykologerna 
själva pekar på att syftet med att ställa en diagnos är att diagnosen ska leda till adekvat 
behandling, och att den inte är till någon nytta om den inte gör det. Denna syn ligger i 
linje med konsekvensetisk teori som säger att den rätta handlingen är den som leder till 
de bästa konsekvenserna för de inblandade parterna – det är med andra ord den 
resulterade nyttan av en handling som får avgöra om den ska utföras eller inte. Inom 
ramen för den diskussion som skisserats ovan berörs också vissa aspekter av en vidare 
diskussion, den om diagnosers nytta överhuvudtaget.

I resultatdelen framkommer att psykologerna anser att den systematiserade diagnostiken 
till största del, då den utförs rätt, faktiskt är till fördel för patienten. Det sägs att en 
förfinad och rätt genomförd diagnostik verkligen leder till bättre vård för patienten, 
vilket exemplifieras genom behandlingsframgångar för PTSD och borderline-
problematik. Man menar också att behandlingsriktlinjerna i de regionala 
vårdprogrammen, i den utsträckning de följs, faktiskt leder till att patienterna får 
tillgång till rätt behandling. Problemet är att det inte tycks finnas några empiriska data 
som visar i vilken utsträckning detta verkligen är fallet för psykiatrins patienter. Enligt 
psykiatrisamordningens slutbetänkande framkommer att det i nuläget inte finns någon 
tydlig bild av vare sig resultaten eller omfattningen av de insatser som hälso- och 
sjukvården ger till människor med psykiska sjukdomar (SOU 2006:100). 

Det uttrycks i resultatdelen att det dock finns andra nyttoaspekter av en diagnos. En 
korrekt utförd diagnostik innebär i vissa fall att man kan säga något om de riskfaktorer 
som är förknippade med diagnosen, hur tillfrisknandet ser ut hos gruppen i stort, samt 
att onödiga självmord kan avstyras. Diagnosen kan dessutom för patienten begripliggöra 
hur olika symptom hänger samman, men den kan även ha en bekräftande effekt, i det att 
patienten får ett kvitto på att problematiken finns, att den har ett namn och att patienten 
inte är ensam. Neuropsykiatriska diagnoser sägs vara viktiga bl.a. därför att patienten 
kan ha varit missförstådd och kanske har farit illa under sitt liv på olika sätt. Detta för 
att det inte funnits en förståelse av dennes problematik, och i dessa fall kan en utredning 
och diagnos få en förlösande effekt för patienten. Ytterligare en fördel som nämns är att 
diagnostiken underlättar kommunikationen, både mellan behandlare, men även i vissa 
fall mellan behandlare och patient. Psykologerna tycks trots dessa positiva aspekter 
något ambivalenta gällande diagnosens nytta i förhållande till de egna teorispecifika 
metoderna som används för att kartlägga en individs problematik, vilka beskrivs som
både bredare och djupare än syndromdiagnostiken, och mer än tillräckliga för att förstå 
och förklara en persons problematik, samt för att lägga upp en behandling.

Psykologerna pekar också på att det finns betydande problem med diagnoserna och 
diagnostiseringen. Vissa nämner ett fåtal problematiska aspekter, andra fler och dessa 
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underbyggs också olika grundligt, men alla lyfter dock fram något område de ser som 
problematiskt. En svårighet som i stort sett nämns av alla har att göra med 
personlighetsstörningsdiagnoserna. I ett visst hänseende utgörs problemet av att själva 
ordet ”personlighetsstörning” implicerar en negativ moralisk kvalité hos den 
diagnostiserade. En annan återkommande aspekt är validitetsrelaterad, då det pekas på 
tveksamma diagnoskriterier, heterogeniteten i dessa patientgrupper, det normativa i 
själva avgränsningen o.s.v. – vilket för övrigt enligt vissa implicerar att man bör se 
personlighetsproblematik ur ett dimensionellt perspektiv. I en undersökning där 146 
psykologer och psykiatriker i 42 länder tillfrågades hur nöjda de var med DSM-III-R 
framkom att 56% ansåg att personlighetsstörningarna var problematiska, och 35% 
kommenterade också att dessa diagnoser var i störst behov av revidering (Maser et al., 
1991, refererad i APA, 2000).

Det uttrycks även att patienten kan uppleva att diagnosen är kränkande och att den utgör 
en stämpel. Ett annat problem, med praxis i första hand tänker jag mig, som tas upp är 
att psykologen i sitt diagnostiseringsarbete deltar i ett medikaliserande av vissa 
beteenden, vilket kan vara hindrande för individen, både med avseende på hur denne 
ska se på sin problematik och vad han eller hon ska göra för något åt den. Detta ses som 
problematiskt bl.a. då de symptom diagnosen ringar in inte är entydigt negativa, trots att 
de generellt ses som sjukdomsdiagnoser. Vidare kan otillräcklig kunskap i diagnostik, 
otydliga kriterier i kombination med ”ett tryck att diagnostisera” leda till en diagnostisk 
begreppsvidgning, vilket kan få som konsekvens att fler faller innanför de diagnostiska 
begreppsramarna, och ses som sjuka – och det pekas på att detta kanske är fallet med 
ADHD-diagnosen.

Utöver de stereotyper som finns gällande psykiatrisk sjukdom pekar Album på att olika 
diagnoser har olika status, och att hjärnans sjukdomar hamnar högst upp i hierarkin, 
men också hjärtinfarkten. Längst ner hamnar ospecifika sjukdomar utan någon tydlig 
plats i kroppen, som de psykiatriska (Album, 1991, refererad i Johannison, 2006). 
Bentall (2003) vars åsikter berördes inledningsvis, och som framförallt problematiserar 
den gängse synen på de psykotiska syndromen, menar också att diagnoserna gör ett 
tydligt särskiljande mellan oss, de friska, och dem, de sjuka, störda o.s.v. Han menar att 
detta dels är inkorrekt ur validitetssynpunkt, men denna kategorisering underminerar 
även på ett systematiskt sätt de diagnostiserades självbestämmande – diagnosen 
legitimerar att vi inte tar dessa personer på allvar. Bentall pekar t.ex. på att flera 
diagnoser implicerar att patienten saknar sjukdomsinsikt, hur detta nu ska förstås, vilket 
får som följd att vi gentemot ett stort antal människor kan rättfärdiga ett högst 
paternalistiskt förhållningssätt, som kan ta sig uttryck i olika tvångsåtgärder och 
potentiellt kränkande (be)handlingar. Detta är exempel på faktorer som gör det troligt 
att diagnosen för vissa kommer att få negativa konsekvenser, t.ex. i form av att de 
marginaliseras, åsidosätts etc. 

I vissa avseenden går dock åsikterna isär om diagnosers betydelse. Diagnosen är för 
vissa av de intervjuade i förklaringshänseende något av en ”mystifikation”. Man menar 
t.ex. att ADHD är ett ord som man säger istället för att ge en lång beskrivning av ett 
agerande som inte fungerar så bra i vissa sammanhang. Om diagnosen ses som ett namn 
på ett ting uttrycks i resultatet att man kan vända på orsak och verkan, vilket kan få som 
konsekvens att en persons svårigheter avseende koncentration, rastlöshet och motivation 
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etc. ses som orsakade av att han eller hon har ADHD. Detta då ADHD egentligen är 
slutordet på den beskrivning en utredning utmynnat i – diagnosen i sig saknar alltså, i 
denna mening, något egentligt förklaringsvärde. Sett på detta sätt utgör diagnosen som 
förklaring ett cirkelresonemang (Sadler, 2005). En negativ aspekt av ovanstående är att 
detta ting implicerar en sjukdom, som kan frånta individen ett personligt ansvar och 
verka passiviserande. Detta är också något som individen kan använda sig av, 
diagnosen blir så att säga en inteckning för att inte göra någonting åt sin situation. Det 
uttrycks dock att patienten kan se detta som en förklaring, och att detta kan vara bra.

Vissa psykologer tycks dock mena att diagnosen faktiskt utgör en förklaring till de 
svårigheter patienten har. Sett enligt ovan tror jag de flesta ser cirkulariteten i det hela. 
Men, jag tror dock att psykologerna, och patienterna för den delen, som talar om 
diagnosen i termer av förklaring kan mena att diagnosen, med dess begränsade kriterier 
förklarar en mängd andra aspekter av det som en individ upplevt som svårt i sitt liv, 
vilket skulle kunna innebära att man undslipper cirkeln. Ett annat alternativ är att man 
faktiskt ser diagnosen som ett slags ting, d.v.s. att diagnosen i botten utgörs av någon 
slags biologisk dysfunktion, t.ex., och att det är här den kausala förklaringskraften finns, 
i vilket fall man också kan ha undkommit cirkularitetsproblematiken. Sett på detta sätt 
kan man också på ett tydligt sätt tala om diagnosen i sjukdomsterminologi, som något 
med en biologisk bottenkomponent, vilket enligt vissa psykologer kan få patienten att ta 
sin problematik på allvar. Detta illustrerar tydligt hur ett och samma fenomen uppfattas 
olika, både av psykologer och patienter, vilket också implicerar att synen på en diagnos 
nytta kommer att skilja sig både inom och mellan dessa grupper.

Det etiska problemet tycks uppkomma då de hittills nämnda problematiska aspekterna
ställs mot det faktum att det inom psykiatrin är ett krav att en diagnos ställs för varje 
patient. Ett generellt diagnostiserande verkar med andra ord systematiskt leda till 
negativa konsekvenser för vissa patienter – vilket prima facie kommer i konflikt med 
psykologens skyldighet att göra gott och att undvika att göra skada. Det är vidare troligt 
att vissa som får en diagnos inte vill ha den – vilket antyder en potentiell konflikt med 
patientens rätt till självbestämmande, och psykologens skyldighet att respektera detta
självbestämmande. I dessa fall är alltså inte heller diagnosen till någon nytta för 
patienten.24

I enlighet med vad som hittills sagts är det tydligt att psykologerna har en varierad syn 
på nyttan av diagnoser, och de negativa implikationer de kan få för personerna som 
diagnostiseras, vilket också betyder att de överväganden som görs avseende diagnosers 
nytta kommer att skilja sig ifrån en psykolog till en annan. I resultatet uttrycks också att 
man inte bör ha några förutfattade meningar om vad en diagnos betyder för en person, 
utan att detta är något man behöver undersöka med den enskilda patienten. I detta 
hänseende poängteras vikten av att vara öppen och tydlig i början av bedömnings- eller 
utredningsarbete. 

Avseende bedömning av misstänkt personlighetsproblematik nämns vikten av att fråga 
den som har remitterat vad som förväntas av en sådan bedömning, och framförallt 

                                                
24 Det kan naturligtvis finnas andra fall, som inte är etiskt problematiska, där diagnosen ställs trots att den inte är till 
någon nytta för patienten, men detta är en bredare diskussion som inte kommer att beröras inom ramarna för 
föreliggande uppsats.
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vilken nytta patienten kommer att ha av en eventuell diagnos. Dessa aspekter nämns 
också som viktiga att ta hänsyn till vid neuropsykiatriska utredningar. Det är dock något 
oklart i vilken utsträckning den förespråkade tydligheten innefattar ett tydliggörande av 
att bedömnings- eller utredningsperioden också innebär att en diagnos ska ställas och 
journalföras. Då det i bedömningen framkommer att diagnosen inte gagnar patienten på 
något sätt säger vissa att man ”låter bli diagnostiken”, vilket antyder att psykologerna 
upplever att de har ett handlingsutrymme i förhållande till kravet på att en diagnos ska 
ställas. Det uttrycks också att man från ledningsshåll vill att fler diagnoser ställs, och att 
fler ställda diagnoser ger mer pengar till mottagningen. Och, dessa sistnämnda aspekter 
tycks stå i ett spänningsförhållande till psykologens möjlighet att ”låta bli 
diagnostiken”. Någon pekar också på det ”snabba diagnostiserandet” som etiskt 
problematiskt. Jag är osäker på hur detta ska förstås men tänker mig att det är ett uttryck 
för att man känner sig pressad att på kort tid kanske ställa en komplex diagnos, vilket 
kan få negativa (etiska) implikationer för patienten. Ett annat presumtivt problem rör 
patientens möjlighet att tacka nej till att bli diagnostiserad. I detta avseende menar 
någon att patienten måste iklä sin problematik i psykiatrisk terminologi för att få hjälp 
av specialistpsykiatrin. Det pekas dock på att patienter hänvisas vidare till andra
instanser, primärvård, privatpraktiserande terapeuter o.s.v., om specialistpsykiatrin inte 
kan hjälpa, vilket tycks innebära att det finns viss annan hjälp att få, i sammanhang där 
kanske diagnosen inte är ett krav på samma sätt.

Jag ser att det etiska problemet som framlagts i stor utsträckning kan ges en lösning då 
man tar hänsyn till den enskilda patientens syn på diagnostiken och är lyhörd för vad 
han eller hon har för tankar kring detta. Detta förutsätter dock en mängd saker, bl.a. att 
man i ett tidigt skede är öppen med diagnosens plats i bedömnings- och 
utredningsarbete, att man på ett empatiskt sätt undersöker de eventuella farhågor som 
kan finnas kring diagnostiken och den eventuella nytta en diagnos kan ha. Det 
förutsätter även att det finns en möjlighet att inte diagnostisera då patienten inte vill 
detta. På detta sätt anser jag att diagnostiseringen kan ges en etisk underbyggnad, man 
undviker att skada och respekterar patientens rätt till självbestämmande, vilket i detta 
fall innebär att patienten ges tillräcklig och relevant information, på ett sådant sätt att 
han eller hon kan fatta ett beslut om att delta i bedömningen eller utredningen, eller inte. 
För att säkerställa respekten för patientens autonomi menar Beauchamp och Childress 
(2001) att behandlare alltid bör fråga i generella termer vilka önskemål patienten har 
avseende hur mycket, och vilken slags, information de vill ha, samt i vilken 
utsträckning de vill vara delaktiga i de beslut som ska fattas. För att man ska kunna tala 
om ett informerat samtycke menar Pope (1992), med avseende på psykologutredningen, 
att information före testningen och i samband med återkoppling av resultaten är 
nödvändig. Han menar att det är patienters rätt att förstå varför utredningen görs och hur 
förfarandet kommer att se ut. Utöver detta har de också rätt till den information som 
utredningen utmynnar i, vilken är tänkt att ligga till grund för behandlingen. För att 
patienter ska kunna ge ett informerat samtycke till behandlingen måste de också ha 
tillgång till, och framför allt förstå, den information som ligger till grund för ett sådant 
beslut (Pope, 1992).

En annan aspekt som för mig blir tydlig är att synen på nytta också är av betydelse för 
hur man förhåller sig till värdet av en diagnos. Inledningsvis nämndes tre slags syn på 
nytta och jag bedömer att sjukvården i hög grad utgår ifrån det alternativ där nytta ses 
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som ett item på en objektiv lista, där t.ex. hälsa, arbete, o.s.v. kan ingå. Om diagnosen 
med andra ord leder, eller ses som en väg till, uppfyllelse av sådana ting är den också 
till nytta och bör ställas. Ser man på nytta i termer av subjektiv preferensuppfyllelse 
bedöms nyttan utifrån graden av uppfyllelse av dessa önskade saker. Diagnosen är 
således till nytta i den grad den hjälper personen att nå vissa personliga mål. Dessa 
aspekter blir för övrigt också tydliga då man talar om nytta i samband med behandling. I 
den mån synen på nytta skiljer sig åt mellan behandlare och patient tänker jag mig att 
detta också är relevant att ta hänsyn till i sitt diagnostiseringsförfarande. Det som har 
sagts ovan om diagnosers nytta, öppenhet och tydlighet har också bäring på en mer 
avgränsad del av diagnostiseringen, vilken kommer att beröras nedan.

Att förmedla eller att inte förmedla
Mot bakgrund av att psykologen har gjort en viss bedömning eller utredning och 
kommit fram till att patienten uppfyller kriterierna för en viss diagnos, och journalför 
denna, ligger det nära till hands att anta att psykologen också förmedlar diagnosen till 
patienten. De intervjuade psykologerna uttrycker lite olika synpunkter på detta. Jag 
kommer att diskutera dessa alternativ nedan. Det etiska problemet här utgörs av prima 
facie motstridiga handlingssätt gällande hur öppen man är med den ställda diagnosen 
gentemot patienten. I resultatdelen pekades på tre sätt varpå detta kommer till uttryck: 
(1) att man generellt förmedlar diagnosen (2) att man generellt inte förmedlar den; och 
(3) att det varierar ifrån fall till fall. Det etiska problemet utgörs i huvudsak av, tycks 
det som, att principen att göra gott, eller att inte åsamka skada, genom att begränsa viss 
information, kommer i konflikt med patientens rätt till självbestämmande, eller rätten 
till denna information.

Vad gäller hållningen att man generellt förmedlar namnet på diagnosen, framkommer 
att öppenhet i diagnosförmedlandet generellt är att föredra framför ett ”hyschande”, som 
sägs ha varit vanligt tidigare. Min bedömning är att denna senare hållning uppfattas som 
ärligare. Jag tänker att ett generellt förmedlande innebär att detta är förfaringssättet med 
de flesta patienter, om det inte finns något tydligt skäl till varför diagnosen inte bör 
förmedlas, t.ex. att det finns en osäkerhet kring om patienten uppfyller kriterierna för 
diagnosen, eller om patienten uttryckligen sagt att han eller hon inte vill veta. 

Ett flertal faktorer nämns som tycks kunna underbygga en sådan öppen hållning. Med 
avseende på borderline personlighetsstörning pekas det t.ex. på att diagnosen sällan är 
entydigt negativ och att symptomen för vissa avtar eller försvinner utan behandling. Det 
finns vidare speciella behandlingsmetoder som har god effekt vid denna problematik. 
Dessutom upplevs att klimatet är öppnare nu, att det är friare att tala öppet om denna 
diagnos och att den inte är lika stigmatiserande som den har varit. Det sägs att 
patienterna också själva kan ha hypoteser kring ”borderline” och att de lätt kan söka upp 
information på Internet. Ett öppet klimat sägs också underlätta psykologens arbete. Fler 
nämner också att de vid personlighetsstörningsdiagnoser använder sig av strukturerade 
intervjuer och att detta gör att det är lättare att förmedla diagnosen. Man har i dessa fall 
dels ett fylligare material att luta sig emot, men man kan också motivera sin bedömning 
på ett tydligt sätt utifrån patientens egna svar. Det framkommer också att man i 
samband med att dessa formulär används tydliggjort vad intervjun syftar till, i vilket fall 
man eventuellt skulle kunna se användandet av dessa instrument som 
autonomifrämjande. Vissa pekar dock på potentiella problem med dessa, t.ex. att det 
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finns en risk att man i en viss bemärkelse objektifierar patienten. Jag tänker mig att en 
annan problematisk aspekt i användandet av formulär, strukturerade intervjuer o.s.v. är 
att diagnosen skulle kunna framstå som mer objektivt sann, som något man med hjälp 
av dessa instrument har hittat – vilket i någon mening kan vara riktigt, men som vi har 
sett inte är helt okomplicerat.

Lequesne och Hersh (2004) pekar på tre skäl till att man bör förmedla diagnosen 
borderline personlighetsstörning till patienten, som i viss utsträckning tangerar det som 
sagts tidigare. I deras framställning talas återkommande om borderline 
personlighetsstörning som en sjukdom, troligtvis utifrån en medicinsk modell då 
författarna är läkare, och ingen annan förklaring ges. Detta språkbruk kan troligtvis i sig 
ha olika effekter på patienten, t.ex. de som berördes tidigare i diskussionen, men detta 
tas ej upp av Lequesne och Hersh (2004). Det första skälet som anförs till stöd för ett 
öppet förmedlande har att göra det som kallas psykoedukation. De menar att en individ 
kan känna en lättnad då vissa symptom har fått ett namn (Lequesne & Hersh, 2004). Än 
mer betryggande kan vara att få höra att problematiken drabbar fler, och att det finns 
effektiva behandlingar. Då patienten har informerats om sin diagnos ges också 
möjlighet att förmedla viktig information om denna, vilket kan ge patienten en känsla 
av kontroll, t.ex. då patienten bättre kan förstå vad som kan förväntas av sjukdomen och 
en hur patienten kan intervenera då symptomen blir alltför problematiska (Lequesne & 
Hersh, 2004). Om patienten vill vara öppen med diagnosen till familj, kan detta också 
bidra till bättre kommunikation familjemedlemmarna emellan menar man.

Det påpekas vidare att en riktigt ställd diagnos också kan vara vägledande för 
behandling. Ett öppet förmedlande ger patient och behandlare möjlighet att på ett 
tydligare sätt diskutera relevanta behandlingsalternativ, både farmakologiska och 
psykoterapeutiska, och vad som kan förväntas av dessa alternativ. Vissa psykoterapier, 
t.ex. DBT, förutsätter också att patienten känner till sin diagnos (Lequesne & Hersh, 
2004).25 Ett sista skäl som anges är att patienten lätt kan få misstankar om sin diagnos 
utifrån att informationen är så lättillgänglig, via Internet, media etc. Det som kan ske om 
detta inträffar är att ”the patient is left wondering what was so bad about the diagnosis 
that he or she could not be told in the first place” (Lequesne & Hersh, 2004, s. 174).

Ett eventuellt problem med denna generellt öppna hållning skulle kunna vara att man 
hyser en uppfattning att de patienter man möter också generellt vill att man öppet 
förmedlar diagnosen – fast det kanske inte är på det sättet. Detta tycks dock 
förhållandevis lätt kunna lösas genom att man som nämndes ovan förhör sig om 
patientens preferenser gällande detta, i början av bedömningen, eller utredningen. Det 
poängteras också av flera att man i sitt förmedlande får bemöda sig om att förklara för 
patienten vad diagnosen innebär, så att han eller hon inte känner sig illa bemött, kränkt 
eller stämplad. Det handlar också om sedan att fånga upp reaktioner på detta, hur 
patienten ställer sig till diagnosen, och att reda ut eventuella oklarheter.

Det som för mig impliceras är att respekten för autonomin på ett mer generellt sätt 
säkerställs genom denna öppenhet, vilket visserligen bygger på antagandet att patienten 
vill höra vad de har för diagnos. Det nämndes tidigare att detta är patientens rättighet, då 
                                                
25 Dialectical Behavior Therapy (DBT) är en terapimetod som utvecklats av Marsha Linehan (1993), och som främst 
riktar sig till individer med borderline personlighetsstörning.
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sådan informationen kan ha betydelse för patientens beslutstagande kring fortsatt 
behandling, om han eller hon ger sitt informerade samtycke eller inte (Pope, 1992).

Den andra hållningen som jag tycker mig se i intervjumaterialet kan sammanfattas på så 
sätt att diagnosen generellt inte förmedlas, med avseende på namnet, om patienten inte 
frågar, och vidare att det beror på nyttan av diagnosen, t.ex. vad diagnosen kommer att 
betyda för patienten, men också på hur alliansen påverkas, och i vilken utsträckning den 
är nödvändig för behandling. Min tanke är att dessa aspekter på olika sätt kombineras 
och beaktas i ett övervägande. De fall då diagnosen med stor säkerhet förmedlas är då 
patienten vill veta och diagnosen inte har någon laddning och diagnosen är till nytta. 
Dessa fall är dock inte så intressanta här, då jag utgår ifrån personlighetsstörnings-
diagnoser, som de flesta pekat på som problematiska, bl.a. då begreppet tycks ha en 
negativ laddning. Nehls (1999) intervjuade trettio kvinnor om hur det var att leva med 
en borderlinediagnos och pekar på att dessa menar att diagnosen upplevdes nedsättande, 
att den gav upphov till en ständig känsla av att vara marginaliserad och illa bemött. Med 
detta i åtanke tänker jag att det är rimligt att anta att ett övervägande, mellan att ställa en 
diagnos eller inte, då står mellan nyttan och patientens önskan att veta. Det sägs i 
resultatet att patienter sällan, generellt inte, frågar, eller vill veta, vad de har för diagnos. 
Detta skulle kunna förklara varför diagnosen generellt inte förmedlas, men det tycks 
också implicera att diagnosens nytta generellt inte uppfattas som så tungt vägande, eller 
tillräckligt tungt för att initiera en diagnosdiskussion. I de fall nyttan väger tungt, eller 
patienten frågar, tänker jag mig att en diagnosdiskussion initieras. I de fall diagnosen ej 
uttrycks explicit görs dock omformuleringar, t.ex. i icke-laddade termer, gärna utifrån 
patientens egna ord i syfte att beskriva problematiken.

Lägger man stor vikt vid de problematiska aspekterna av diagnoser och diagnostisering 
enligt ovan är det min uppfattning att detta har inverkan på det övervägande som görs 
med avseende på nyttan av ett öppet förmedlande. Om man anser att diagnoserna t.ex. 
är behäftade med validitetsproblem, att det kategoriska synsättet är problematiskt, att de 
är stigmatiserande o.s.v., och man dessutom finner de positiva aspekterna av att få en 
diagnos tveksamma, t.ex. i form av behandlingsmöjligheter, finner jag det rimligt att 
tänka att man inte lägger så stor vikt vid diagnostisering, och eventuellt 
diagnosförmedling. Vilket tycks stämma med det som sades i inledningen av Lequesne 
och Hersh (2004). Detta också med hänsyn tagen till det som nämndes tidigare, att de 
flesta menar att andra typer av bedömningar, funktionsbeskrivningar, beteendeanalyser, 
kognitiva konceptualiseringar etc., är till större gagn än syndromdiagnostiken för att 
förstå patientens problematik, och i många fall utgör ett tillräckligt underlag för 
behandling.

Jag vill här också poängtera att jag tänker att ovanstående handlingssätt bygger på en 
välvilja gentemot patienten, en avsikt att i minsta mån åsamka skada. Det antyder också 
att principen att göra gott, utifrån detta synsätt, tycks väga tyngre än respekten för 
autonomin. Och, det kan faktiskt förhålla sig så, att detta agerande leder till mest nytta 
för patienten, det är möjligt att patientens liv blir bättre utifrån en viss nyttosyn. Men det 
kan inte antas med någon större säkerhet då det finns saker som talar emot detta. Det är 
t.ex. troligt att en patient som har fått en borderlinediagnos kommer att komma i kontakt 
med psykiatrin vid ett flertal tillfällen och träffa flera behandlare, och om hon eller han 
vid ett senare tillfälla får diagnosen förmedlad kan t.ex. detta underminera 
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trovärdigheten för vården, då det kan anses att man gott bakom ryggen på vederbörande. 
Och i detta antyds en viktig aspekt av problemet med ett döljande, eller en begränsning 
av information, att diagnoserna faktiskt journalförs, vilket innebär att det finns ett 
material med bedömningar gjorda av en persons mentala status, som denna människa 
inte har någon vetskap om.

Som jag ser det är det främsta presumtiva problemet med en generellt diagnosdöljande 
hållning att man i flera fall riskerar att inte respektera patientens rätt till 
självbestämmande, vilket betyder att patienten inte ges möjlighet att förhålla sig till den 
diagnos han eller hon har fått, vilket jag alltså ser som patientens rättighet. Dessutom 
implicerar en sådan hållning också ett visst tillbakahållande av information i början av 
bedömningsarbetet, d.v.s. att vissa relevanta diagnostiseringsaspekter ej berörts. Detta 
pekar också på att patienten saknar viss information rörande bedömningsinterventionen, 
som skulle kunna ha betydelse för dennes val att medverka i bedömningen 
överhuvudtaget. I de fall man kan underbygga att patienten generellt inte är intresserad, 
i någon mening, av sin diagnos, upplöses naturligtvis frågan om ett döljande utgör ett 
brott mot patientens autonomi. Frågan är dock hur detta ska avgöras? Att patienten inte 
frågar kan fortfarande innebära att patienten vill veta. Det som berörts ovan om att man 
bör förhöra sig om patientens preferenser i ett initialt skede tycks tjäna som ett skydd 
mot presumtiva autonomiövertramp.

Ottosson (1999) pekar på att det inte finns stöd för att man bör skydda patienter ifrån 
svåra diagnos- eller prognosbesked, och han refererar också till flera undersökningar 
som visar att oron faktiskt kan minska av information. Dessutom pekar han på att oklara 
besked kan få negativa konsekvenser. Ångest och depression var t.ex. dubbelt så vanligt 
förekommande hos kvinnor med bröstcancer där besked om diagnos och behandling 
upplevts som oklart, jämfört med kvinnor som upplevt beskedet som tydligt och 
begripligt. Om diagnosbeskedet däremot är alltför abrupt har det visat sig att detta kan 
vara ångestskapande och bidra till depression, och att det kan få som konsekvens att 
patienten inte längre vill träffa läkaren (Ottosson, 1999). Detta berördes också i 
resultatdelen, att diagnosförmedlandet är en fråga om timing, att det ibland är fel läge att 
yppa diagnosen, då patienten inte är redo för detta. I de fall psykologen faktiskt är 
öppen med sin diagnosbedömning i ett senare skede, t.ex. under behandlingen, och 
diskuterar den i detta sammanhang, då förutsättningarna kanske är lämpligare, ser jag 
inget direkt problem med vad som skulle kunna kallas ett tidsbegränsat döljande. I vissa 
fall pekas det också på att det är tydligt att ett yppande av diagnosens namn skulle skapa 
problem för det fortsatta samarbetet, vilket illustreras av nedanstående citat ifrån en 
patient:

The endless questioning finally ended. My psychiatrist looked at me, there was no 
uncertainty in his voice. “Manic-depressive illness.” I admired his bluntness. I 
wished him locusts on his lands and a pox upon his house. Silent, unbelievable 
rage. I smiled pleasantly. He smiled back. The war had just begun (Goodwin &
Jamison, 1990, s. 764).

Beauchamp och Childress (2001) berör något de kallar det terapeutiska privilegiet, med 
vilket de avser behandlarens rätt att undanhålla viss information om och endast om 
patientens vetskap om denna information har allvarliga hälsorelaterade konsekvenser, 
t.ex. att behandlingen påverkas negativt, eller att det allvarligt påverkar relevanta 
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beslutsprocesser. I de fall dessa villkor är uppfyllda kan jag vara benägen att hålla med 
Beauchamp och Childress. Men hur detta villkor ska uppfattas och tillämpas behöver 
naturligtvis undersökas utifrån det specifika fallet.

I ett försök att undersöka det etiska problem som formulerades, gällande om diagnosen 
bör förmedlas till patienten eller inte, har hittills två handlingssätt diskuterats: att man 
generellt är öppen och att man generellt inte är det. Ett tredje alternativ utgörs av ett 
partikulärt svar, d.v.s. att det beror på det enskilda fallet. Det pekas på att det inte finns 
någon sanning vad gäller hur man generellt bör göra med avseende på förmedlandet, 
detta då man inte kan veta vad en diagnos kommer att betyda för en patient. För att 
underbygga en sådan hållning pekas det på liknande faktorer som berörts tidigare. Det 
sägs bl.a. att vissa patienter är totalt ointresserade att höra vad de lider av, att patienter 
sällan frågar efter vilken diagnos de har och att vissa på grund av sitt lidande inte kan ta 
till sig en diagnos, de förstår inte. I de fall man ej förmedlar diagnosen uppfattar jag det 
som att det beror på psykologens bedömning av att patienten kommer att se diagnosen 
som något negativt, eller att diagnosen kan försvåra medverkan till behandling. Det kan 
t.ex. handla om att man gjort ett övervägande av hur viktigt det är med t.ex. en 
personlighetsstörningsdiagnos enligt DSM-IV-TR mot en alternativ problem-
formulering som motiverar patienten att ta emot adekvat hjälp, och utifrån detta valt att 
inte nämna diagnosen. Öppenheten i återkopplingen kan utifrån ovanstående ses som ett 
kontinuerligt övervägande, från patient till patient – varje fall är unikt.

Denna hållning tycks för mig flexiblare och i högre grad styrd av respekt för patientens 
självbestämmande än det generellt informationsbegränsande förhållningssätt som 
diskuterades tidigare, där jag menar att nyttan i högre grad fick styra. Jag kan dock se ett 
liknande problem med denna sistnämnda hållning, nämligen att det finns en risk att 
diagnoser kommer att undanhållas patienten i andra fall än de där det är tydligt 
motiverat, och att det finns en risk att patientens rätt till denna information i dessa 
avseenden kränks.

Som antyds av den sammantagna diskussionen menar jag att respekten för patientens 
autonomi bör säkerställas och ges prioritet, och att psykologens välvilja endast i tydliga 
fall ska ges företräde. Detta framförallt med avseende på att psykologen bör förmedla 
relevant information till patienten, där jag menar att diagnosen är en del – information 
som jag anser är patientens rätt att känna till. Detta bl.a. för att informerade beslut ska 
kunna fattas, t.ex. rörande behandling, men också rörande andra aspekter av patientens
liv. Avsteg från ett sådant informerande, t.ex. utifrån nyttoaspekter, bör endast göras i 
tydliga fall. Jag menar att man i ett tidigt skede bör beröra i vilken utsträckning 
patienten vill ha information, och vara delaktig i beslut, och att man utifrån detta 
förmedlar till patienten vad syftet med bedömningen eller utredningen är, och benämner 
och berör diagnostiken. Om patienten ställer sig tveksam till diagnostisering kan man ta 
hänsyn till detta och diskutera detta på ett tidigt stadium. Detta förfarande betyder också 
att patientens syn på öppenhetsfrågan kommer in på ett tydligt sätt redan i början av 
bedömnings- och utredningsarbetet, och att detta på ett avgörande sätt får styra hur 
förmedlandet kommer att ske.

Jag ser alltså att man i sitt diagnostiska agerande behöver göra ett övervägande från fall 
till fall, både med avseende på diagnosens nytta och öppenheten i sitt förmedlande, men 
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också att man bör utgå ifrån en tumregel som ger företräde för patientens 
självbestämmande, d.v.s. att det är detta som i första hand ska främjas och respekteras, 
genom ett och öppet förhållningssätt i ett tidigt skede av kontakten.

Övriga Synpunkter
Utöver de etiska aspekter som berörts ovan vill jag översiktligt peka på en annan aspekt 
som jag finner intressant och som skulle kunna avhandlas mer noggrant i ett annat 
sammanhang. Denna aspekt relaterar också till ovanstående och handlar som jag ser det 
om i vilken utsträckning patientens rätt till självbestämmande sträcker sig, eller bör 
sträcka sig. Under intervjuerna framlades ett tankeexperiment, i vilket en patient vid 
slutet av en bedömnings- eller utredningsperiod inte accepterar den diagnos psykologen 
ställt, och inte heller vill att den journalförs. Vad gäller de delar av patientjournallagen 
(1985:562) som är intressanta för ett kortare resonemang, uttrycks att psykologen har en 
skyldighet att journalföra.26 Det står också att en ställd diagnos ska journalföras om 
”uppgifterna föreligger” (1985:562).27 Och, vidare att journaluppgifterna ska utformas 
på så sätt att patientens integritet respekteras.28

I de fall man skulle tillmötesgå en sådan vägran tycks patiens rätt till självbestämmande 
i olika grad väga tyngre än t.ex. andra principer och (eventuella) juridiska skyldigheter. 
En åsikt var att det är helt upp till patienten – om patienten inte vill ha en diagnos i 
journalen, eller att t.ex. en utredning ska nämnas, så nämner man helt enkelt inte detta. I 
detta fall främjas patientens självbestämmande, i det att man inte hindrar patienten att få 
igenom sin önskan. I de andra fallen pekas det på möjligheten till en kompromiss, i den 
bemärkelsen att autonomin i hög grad respekteras, och att man samtidigt uppfyller sina 
professionella skyldigheter. Det sägs bl.a. diagnosen ej explicit skulle skrivas in i 
journalen, då patienten har rätt att läsa och få ut sin journal, men att man skulle uttrycka 
sig på ett sätt att professionella förstod, även om inte ordet stod med. I dessa avseenden 
kan man peka på att diagnosen i en viss bemärkelse journalförts, i det att de 
professionella förstått vad det rör sig om, och att man samtidigt respekterat patientens 
önskan och integritet.

Några säger att diagnosen skulle skrivas in i journalen trots att patienten inte ville det, 
men att man också skulle skriva att patienten motsatte sig detta beslut, och på vilket sätt 
han eller hon gjorde detta. I dessa fall hänvisas till psykologens juridiska skyldigheter, 
men också till nyttoaspekter, d.v.s. att patienten i ett senare skede kan komma att 
gagnas, då någon annan läser journalen, och kan använda sig av uppgifterna i journalen 
i syfte att hjälpa patienten på olika sätt. Det pekas också på att det kan ses som ett svek 
                                                
26 Följande är det avsnitt ur lagen som anknyter till huvudtexten ovan. 9 § Skyldig att föra patientjournal är 1. den 
som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område har legitimation eller 
särskilt förordnande att utöva visst yrke, 2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som 
annars bara skall utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller 
sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, 3. den som 
är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.
27 Följande är det avsnitt ur lagen som anknyter till huvudtexten ovan. Om uppgifterna föreligger, skall en 
patientjournal alltid innehålla 1. uppgift om patientens identitet, 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3. 
uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och 
planerade åtgärder, 5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts 
om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, 6. uppgift om information 
och samtycke som har lämnats enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
28 Följande är det avsnitt ur lagen som anknyter till huvudtexten ovan. 4 § Varje uppgift i en journalhandling som 
upprättas inom hälso- och sjukvården skall utformas så, att patientens integritet respekteras.
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mot patienten att inte skriva in sin bedömning, att psykologen då på något sätt inte 
vågar stå för sin bedömning. Detta svek mot patienten skulle kunna utgöras av att 
psykologen har gjort en bedömning som han eller hon anser vara till gagn till patienten, 
och faktiskt kan hjälpa patienten, men som inte kommer till uttryck – för att psykologen 
ej vågar stå för sin åsikt. Detta skulle kunna ses som att patientens rätt till 
självbestämmande väger för lätt i detta hänseende – eller, med andra ord, att juridiken 
eller nyttan väger tyngre. Det sägs också att vissa saker inte är förhandlingsbara och att 
man behöver tala om för patienten att de bedömningar psykologen gör enligt lag måste 
journalföras. Men, det är inte entydigt så att man skulle förvägra patienten detta, då det 
sägs att det beror på vad det är för diagnos, men också på vilket sätt patienten 
argumenterar, eller vilka skäl som anförs. Det sägs också att denna vägran är något som 
man behöver samtala om och undersöka med patienten – i syfte att se om det går att 
finna en kompromiss.

Det är möjligt att den variation som fanns i framläggandet av detta tänkta scenario, 
gjorde att intervjupersonerna hade lite olika förståelse av det, varför en i förväg skriven 
vinjett hade varit att föredra. Jag ville dock här bara kort beröra denna fråga då jag 
finner den intressant, och värd att lyfta som ett ämne för ytterligare diskussion. Jag har 
ej tagit ställning, men sympatiserar med den första hållningen – och ser samtidigt 
fördelar med den andra. Ett sätt att förebygga ett sådant scenario kan vara att i ett tidigt 
skede föra in och beröra de aspekter som diskuterats tidigare, hur bedömningen eller 
utredningen kommer att gå till, vad syftet är, hur patienten förhåller sig till diagnostik 
o.s.v. Det ska också här sägas att de flesta sade att de aldrig stött på detta problem, och 
att de inte såg det som troligt att en sådan vägran skulle komma i samband med 
återkoppling, utan att denna ovillighet skulle manifesteras i ett tidigare skede.

Avslutande tankar
Syftet med föreliggande studie var att beskriva ett antal psykologers syn på diagnostisk 
och diagnostiseringsarbete på mottagningsnivå, samt de problem de såg i dessa 
avseenden. Fördelen med denna breda ansats, var att psykologerna på ett fritt sätt gavs 
möjlighet att belysa aspekter de såg som problematiska. En nackdel kan vara att 
materialet som togs upp för diskussion kunde ha blivit fylligare med en mer avgränsad 
frågeställning. Resultatet bedöms vara väl förankrat i intervjumaterialet. 
Metodhandledaren har vid olika tillfällen läst igenom det analyserade materialet och 
kommit med synpunkter på kodning, sortering, rubriksättning etc. Resultatet ska vidare 
ses som ett möjligt sätt att strukturera materialet, som bedömts vara lämpligt för att 
svara mot uppsatsens syfte. Då det kommer till synen på diagnostik anser jag att 
resultatet täcker en mängd relevanta aspekter av diagnostik och diagnostisering, både 
för och nackdelar och då det kommer till beskrivningen av diagnostiseringsarbetet 
uppfattar jag att den också är tillräckligt fyllig. Jag anser att urvalet är representativt, 
vad gäller kön, psykiatrisk arbetserfarenhet, terapiinriktning o.s.v. Jag är osäker på vad 
ett annat urval skulle ha inneburit i termer av ytterligare synpunkter, beskrivningar etc. 
Jag har naturligtvis i viss mån styrt intervjuerna och materialurvalet, men i vilken grad 
och hur min egen hållning har påverkat resultatet finner jag svårt att svara på. I de fall 
jag funnit att intervjupersonernas svar varit otydliga, eller alltför styrda av en 
föregående fråga har de ej inkluderats i resultatet.
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Syftet med diskussionen har dels varit att föreslå hur de berörda aspekterna kan förstås 
ur ett etiskt perspektiv, men diskussionen ska också ses som ett tentativt försök att etiskt 
underbygga ett öppet förhållningssätt i diagnosförfarandet. Diskussionen är något friare, 
och tolkande, utifrån i huvudsak två etiska principer, men jag har strävat efter att 
förankra tolkningarna i resultatet genom att underbygga rimligheten i dessa genom olika 
argument, vilka i stor utsträckning bygger på vad som framkommit i resultatet. Men, i 
viss utsträckning också genom att pröva alternativa tolkningar och diskutera dessa. Den 
fråga som i huvudsak behandlas i diskussionen är frågan om öppenhet i 
diagnosförmedlandet. De tre förhållningssätten som diskuteras uppfattar jag också som 
väl förankrade i resultatet. Det är viktigt att poängtera att det som har diskuterats är 
åsikter som jag tycker mig se i materialet, och inte personer. Vidare är de etiska 
problemen som diskuteras i huvudsak mina, d.v.s. psykologerna själva har inte på något 
tydligt sätt själva pekat på dessa som etiskt problematiska, även om jag tycker att detta 
impliceras i resultatet. Jag har strävat efter att skydda respondenternas anonymitet, utan 
att vara alltför allmän i materialet och det är min förhoppning att psykologerna om de 
läser denna uppsats känner sig respekterade, och inte utlämnade eller ifrågasatta.

Jag har tidvis känt osäkerhet om frågan om öppenhet är ett reellt etiskt problem i 
materialet, om de åsikter som diskuteras verkligen står i motsättning till varandra, men 
jag finner det utifrån diskussionen rimligt att det är så. Frågan om öppenhet i 
diagnosförmedlandet bedöms vara relevant, vilket också stöds av de undersökningar 
som berörts i detta arbete. I vilken utsträckning dessa olika förhållningssätt finns ute på 
mottagningarna kan naturligtvis inte besvaras inom ramen för denna studie, men det är 
en fråga jag tycker vore meningsfull att utforska vidare. Det vore också intressant att 
försöka utröna vilka faktorer som underbygger ett visst förmedlande, vilket jag i viss 
mån antytt ovan, utifrån min tolkning av materialet, och tidigare studier. En annan fråga 
som för mig skulle vara intressant att undersöka är i vilken utsträckning patienter 
faktiskt vill veta vilken diagnos som har ställts och journalförts.

Jag tänker mig att denna uppsats kan tjäna som en ingång till vidare diskussion av dessa
frågor, som ett sätt att hålla de frågor som berörts här levande. Ett lämpligt 
sammanhang kan vara just på mottagningar inom öppenvårdspsykiatrin. En annan 
kontext där jag tror att t.ex. frågan om öppenhet har relevans, är de utbildningsterapier 
som bedrivs i Psykologiska institutionens regi. Innan dessa terapier påbörjas genomgår 
klienterna i stor utsträckning semistrukturerade intervjuer, som i vissa fall utmynnar i 
DSM-diagnoser, som också journalförs. Om de förmedlas eller inte, om de bör 
förmedlas eller inte, på vilket sätt och hur man kan tänka kring de etiska 
implikationerna av detta förfarande skulle kunna vara aspekter att lyfta i diskussion.
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Bilaga A. Intervjuguide

Diagnostik
Behöver vi diagnoser?
Om ja, varför?
Vilka problem (om några) ser du?
Några specifika diagnoser?
Vad (om något) borde vara bättre?

Deskriptivt
Hur går diagnostiseringen till vid denna 
mottagning?
Vilka ställer diagnos här?
Används några instrument?
Ser du några problem med denna 
beskrivning?
Vad kan förbättras?

Klientperspektivet
Vilken roll har klienten i denna praxis?
Är det något du anser är viktigt att ta 
hänsyn till med avseende på klienten?
Ser du några problem i detta 
hänseende?
Ser du några etiska problem?

Subjektivt
Vad har du för tankar kring din roll?
Vad tänker du då du sitter framför en klient, 
och har för avsikt att diagnostisera?
Hur känner du inför diagnostiseringen?
Är du något du vill förända med avseende på 
ditt eget agerande?


