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Sammanfattning. Syftet är att påvisa och klargöra ett felaktigt, individfokuserande sätt att 
söka utreda kring en anställd som sjukskrivits och drabbats av en varaktig symtombild 
(enligt min kliniska bedömning PTSD). Denna skrift återger ett av författaren utarbetat 
intyg i fallet. Det påvisas hur utredningen på den aktuella arbetsplatsen undviker att ta tag i 
faktorer i arbetsmiljön inkl. ledarskapet. Dessutom görs utredningen av den ena parten 
(chefen) i en konflikt och den drabbade får inte komma till tals. Ett antal tankefel påvisas i 
arbetsgivarens utredningsarbete.  
                                                             
Bakgrund 
Laboratorieanställda Karin Andersson, född xxxxxx-xxxx, Gamla gatan 11, Någonstad,  har 
gett mig i uppdrag att avge ett kliniskt-psykologiskt intyg rörande henne. Vad jag förstår 
kom idén om ett intyg från hennes fackliga organisation. Intyget har använts gentemot 
försäkringskassa och domstol för avgörande om livränta.   
 
Andersson har inför den komplexa situation som verkar råda inte varit helt klar över vilka 
frågeställningarna bör vara, varför jag medverkat till utformningen av dessa. Följande 
frågeställningar har använts och bedömningar avges på grundval av befintliga uppgifter 
i dokument och uppgifter från mina utredande samtal med Andersson.  
 
1. Vilken var Anderssons psykiska status före den i handlingarna belagda krisen på 
arbetsplatsen 0000? (krisåret betecknas 0000 och åren efteråt med 0001, 0002 osv.) 
2. Vilken är Anderssons psykiska status idag? 
3. Vilka är orsakerna till Anderssons psykiska status idag?  
4. Vilken tillförlitlighet har arbetsgivarens respektive Anderssons uppgifter? 
 
Jag har ingen tidigare kännedom om eller relation till Andersson eller hennes arbetsgivare i 
det aktuella fallet eller i andra fall. Såvitt jag förstått har det varit en rimlig metodisk idé 
från Andersson att vända sig till en sakkunnig på annan ort utan aktuella relationer i den 
aktuella staden som skulle kunna inverka hindrande på en objektiv bedömning. 
Ärendematerialet ger starka indikationer på att beroenden förekommit och hämmat 
handläggningen.  
 
Intyget är avsett för användning i domstol, men det kan inte anses ingå i den sakkunniges 
uppdrag eller vara lämpligt för den sakkunnige att uttala något ställningstagande i de 
beslutsfrågor domstolen har att ta ställning till.  
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Undersökningsmetoder 
1. Bedömningssamtal har ägt rum med Andersson enligt följande: 
 
0004-11-06        105 minuter          Plats: Stockholm 
0004-11-12        155 minuter          Plats: Örebro 
0004-11-13        110 minuter          Plats: Örebro 
Total samtalstid: 6 tim 10 minuter 
 
Vid bedömningssamtalen har jag inhämtat närmare detaljer kring Anderssons 
uppväxtfamilj och egen familj samt psykologiska och sociala utveckling under hela livet, 
detaljer kring hur Andersson uppfattade de aktuella händelserna på arbetsplatsen samt 
detaljer kring Anderssons nuvarande symtombild. Vid bedömningssamtalen har jag inte 
bara noterat vad Andersson har sagt utan även observerat hennes tillhörande affekter och 
beteenden. Jag har använt mig av tre bedömningstillfällen i syfte att nå en förhöjd 
tillförlitlighet och är van vid denna praxis utifrån bedömningar i flyktingärenden där 
Utlänningsnämndens beslutade krav i flera år varit minst tre bedömningssamtal för att intyg 
skall beaktas.  
 
2. Andersson har till mig överlämnat en omfattande packe med dokument i ärendet. Denna 
har innehållit sådant som ett antal arbetsbetyg, en stor mängd skrivelser, dokument med 
utredande intention, journaler, intyg m.m. Av en del av dessa dokument  framgår rätt väl 
hur Andersson blivit bemött av arbetsgivare och andra instanser.   
 
3. Psykiatrisk och klinisk-psykologisk facklitteratur samt facklitteratur om  
mobbning i arbetslivet och utredande har använts och framgår av referenslista.  
 
4. Andersson har fått möjlighet att kontrollera de av henne lämnade sakuppgifterna i intyget 
och har bekräftat dessa. 
 
Alla bedömningar görs relativt befintliga, redovisade uppgifter, varvid även källkritisk 
prövning enligt vedertagna principer gjorts.  
 
Resultat 
 
Frågeställning 1. Anderssons tidigare psykiska status 
Andersson är född i Q-stad och växte upp som andra barn i en syskonskara med tre barn. 
Fadern arbetade som åkerianställd och modern var hemma och tog hand om barnen. 
Andersson var med i scouterna som barn. Skolgången var av det vanliga slaget och 
Andersson tog realexamen xxxx. Därefter arbetade hon heltid i en familj i annat land i 1,5 
år. Hon arbetade även på apotek och på laboratorier i S-stad under 19xx-talet. Under år 
19xx arbetade Andersson på universitet i annat land. Hon arbetade även senare till sjöss och 
utbildade sig till och innehade arbeten som anställd långt borta i andra världsdelar 19xx-xx. 
Hon bildade familj och beslöt efterhand att stanna iland för att skaffa barn. Familjen köpte 
och flyttade in i ett eget hem i S-stad 19xx och bor kvar där än idag. Andersson läste in en 
examen till kemiingenjör, när barnen var små, och blev klar med detta 19xx. Vid kontakt 
med professor NN, som hon haft arbetskontakt med tidigare, så övertalade denne henne att 
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19xx börja arbeta med laboratoriearbete på hans arbetsplats. Andersson har två barn som 
idag är vuxna och vilka har arbete eller studerar. I ett antal arbetsbetyg under årens lopp 
uttalas starkt positiva vitsord rörande Anderssons arbetsprestationer. Andersson var 
scoutledare under ett par år i slutet av 19xx-talet och strax före händelserna 0000 
klubbmästare ett par år i konstklubben på arbetsplatsen, varvid hon hade kontakter med 
konstnärer och föreläsare. 
 
I ett arbetsbetyg utfärdat så sent som 0000-03-21 skriver den förre chefen, professor OO 
följande slutord: 
"Karin Andersson har med stor framgång och stort engagemang skött sina arbetsuppgifter, 
som med få undantag måste betecknas som tekniskt krävande. Hon har stor organisatorisk 
förmåga och har också haft stor betydelse för utbildning av doktorander inom ovanstående 
verksamhetsområden." 
Så sent som i en skrivelse 0001-08-28 säger 11 st personal följande:  
"Vi vet att du besitter stor yrkesskicklighet och -kapacitet och vi hoppas verkligen att du 
snart kommer tillbaka till arbetet." 
 
Andersson säger sig inte känna till att någon av hennes föräldrar, hennes make eller hennes 
barn haft någon kontakt med psykiater eller psykiatrisk vård.  
Själv säger hon sig aldrig ha haft några sådana kontakter före 0000 och ett intyg från 
primärvården 0004-10-03 (dr DD) och baserat på arkiv/journaler sedan 20 år tillbaka anger 
att det inte förekommer några uppgifter om psykisk sjukdom före 0000. Även 
Anderssons sjukskrivningar verkar ha varit av liten omfattning under åren.  
 
Bedömning rörande Anderssons psykiska status före 0000 
Anderssons egna uppgifter och de tillgängliga dokumenten ger inga som helst indikationer 
på psykiska problem eller psykiska störningar för Andersson före 0000, dvs. vid xx års 
ålder. Tvärtom anger hennes egna uppgifter och dokumenten att hon perioden före 0000 
varit mer psykiskt robust och psykiskt frisk än de flesta. Hennes uppväxt framstår som 
ordinär och utan några svåra trauman. Hon har som vuxen t.ex. klarat av studier, klarat av 
att långa tider arbeta utomlands i tuffa miljöer, haft ett stabilt familjeliv och stabilt boende 
och klarat av sitt laboratoriearbete utomordentligt väl enligt arbetsintygen. Det finns inte 
heller indikationer på att några trauman typ olyckor, svåra sjukdomar, tidig bortgång av 
nära anhörig, ekonomiska svårigheter, arbetsplatskonflikter etc. skulle ha inträffat för 
Andersson under hennes vuxenliv, varvid psykisk ohälsa skulle kunna ha uppkommit. Det 
kan för övrigt påpekas att det slag av självständigt, rationellt och kritiskt förhållningssätt 
som Andersson uppvisar, och som rimligen utgjort en del av grunden i hennes 
arbetsframgångar, utgör ett visst skydd mot uppkomst av psykisk störning. Det finns dock 
en gräns för vad och hur mycket det kan skydda emot.  
 
Sammanfattningsvis bedöms Andersson ha varit psykiskt fullt frisk före 0000 och det 
saknas redovisade indikationer i annan riktning. Det finns i materialet ingen redovisad 
saklig grund för kvasipsykologiska tankegångar av typen att Andersson skulle ha haft med 
sig tidigare manifesta eller latenta psykiska problem till den kris som uppkommer 0000.  
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Frågeställning 2. Anderssons psykiska status idag 
Andersson upplever sig ha "gått som en zombie" sedan de trakasserier på arbetsplatsen 
(dvs. traumat) hon upplevde med kulmen april 0000. Bedömningen är att Andersson idag 
uppfyller samtliga kriterier på kroniskt posttraumatiskt stressyndrom (enligt 
diagnossystemet DSM-IV, se manual s. 424-429). Vid posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD) börjar enligt manualen symtomen vanligen inom tre månader från traumat, men det 
kan förekomma fördröjning på månader eller t.o.m. år. Det anges även att störningen kan 
bli speciellt svår och långvarig när stressorn utgörs av människa/människor och inte är en 
opersonlig katastrof av något slag, t.ex. olycka eller diagnos med livshotande sjukdom. I 
Anderssons fall anges stressorn vara av mänsklig art. Vid PTSD ingår i diagnoskriterierna 
tre stora symtomgrupper (B, C, D) och vid kroniskt PTSD krävs en varaktighet för 
symtomen på minst 3 månader. Diagnosen förutsätter även en avsevärd störning av socialt 
liv, yrkesliv eller annat viktigt område. Jag följer manualens symtomgrupper utöver 
förekomsten av ett trauma, när jag här redovisar huvuddragen i Anderssons symtom.  
 
B. Återupplevande 
1.återkommande och påträngande minnesbilder av i trakasserierna ingående händelser, 
speciellt medarbetarsamtalet den 7 april 0000, "som var droppen" 
2 återkommande störande drömmar och orolig sömn sedan händelserna. Ett par sedan flera 
år återkommande drömmar är att hon befinner sig i en smal, mörk tunnel, i vilken hon 
kryper och blundar samt att hon får kliva allt fortare för att undgå rullande klot.  
3. känner som om händelserna inträffar på nytt 
4. starkt psykiskt obehag inför personer och annat som har anknytning till trakasserierna 
5. har ökad fysiologisk reaktion när händelserna kommer på tal, blir t.ex. upprörd och 
darrhänt, reser sig och pratar på (vilket jag observerar) 
 
C. Undvikande 
1.  Andersson har minnesmässigt sökt tränga undan vad som  hänt och söker även undvika 
tankar på det som hänt genom att t ex ständigt ha TV:n på och okoncentrerat söka läsa flera 
böcker och tidningar parallellt. Hon har dessutom radio och TV på samtidigt. 
2. söker undvika människor och platser som var med i händelserna, t.ex. åker Andersson 
omväg runt arbetsplatsen och undviker gamla arbetskamrater. Undvikandebetingningar är 
ett inom psykologisk forskning mycket väl belagt fenomen och skapas ofta omedvetet på 
neurologisk nivå för den som drabbas och kan skapas utifrån en eller några få inträffade 
obehagliga situationer och bestå under lång tid. Det kan vara svårt att övervinna 
undvikandebetingningar viljemässigt.   
3. har svårt minnas en del av det traumatiska som inträffat 
4. har förlorat intresse för sociala aktiviteter, känner att hon inte kan tillföra 
sällskap något längre (Andersson har tidigare haft mycket umgänge). "Du har blivit tråkig" 
säger andra. "Jag har blivit feg och dragit mig undan, var aldrig rädd för någonting förr." 
"Det känns som jag smiter." 
5. känner sig avtrubbad, känner det som om bara en del av henne är närvarande (ett s.k. 
dissociativt tillstånd, som kan inträffa vid/efter trauman) 
6. affekterna har blivit begränsade, uppger sig ha noll förmåga att hysa kärleksfulla känslor 
(dock känner hon för de egna barnen)  
7. upplever att framtiden ligger bakom henne, känner sig orolig och får en "hemsk känsla" 
inför framtiden. "Jobbet har varit 80-90% av mitt liv. Jag hade tänkt få fortsätta 10 år till 
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och också få en tryggare ålderdom. Vad har jag nu att se fram emot. X (= chefen) har tagit 
mitt liv ifrån mig."  
 
D. Spänd vaksamhet 
1. svårigheter att somna in och sover högst en timme i taget, "ständigt på högvarv" 
2. irritabilitet och upprördhet, skulle vilja slå X (= chefen) 
3. har svårt att koncentrera sig, känner sig "splittrad och stressad inuti", kan t.ex. läsa 
kapitel i böcker utan att veta vad hon läst; detta märks även när Andersson berättar om sin 
situation.  
4. har en överdriven vaksamhet och är spänd; tycker mörker är otäckt och obehagligt och 
har persienner nere; vill inte veta om det är mörkt eller inte. 
5. överdrivna reaktioner på ljud på dagar och nätter, kan rycka till vid små ljud 
 
Utanför kriterierna finns också en del symtom såsom en avsevärd bitterhet, viss viktökning 
och huvudvärk samt svårigheter att minnas namn och ord. Andersson säger: "Jag skall 
straffas, när X gjort fel. För mig går det åt helvete. Dom har gemensamt lyckats sparka 
mig. Jag känner mig lurad och jag skäms för att jag känner mig lurad."  
 
I familjen är det maken som handlar och lagar all mat. Det enda Andersson anser sig göra 
är att tvätta och sköta familjens räkenskaper. Förutom att ägna sig åt radio, TV, tidningar 
och böcker så väver Andersson något.  
 
Bedömning rörande Anderssons nuvarande psykiska status 
Det råder ingen tvekan om att Andersson lider svårt av ett kroniskt posttraumatiskt 
stressyndrom. Anderssons symtombild innehåller kriterier, t.ex. att rycka till vid mindre 
ljud,  som förekommer just vid detta slag av stressyndrom. Enligt min erfarenhet är 
symtombilden likartad den för en del flyktingar som drabbats av hot och övergrepp. Andra 
exempel på trauman som anses kunna leda till PTSD är rån, våldtäkt, tortyr, svår bilolycka, 
diagnos för livshotande sjukdom.  
 
Någon effektiv behandling har trots behandlingsinsats inte genomförts för Anderssons del. 
Dock borde det vara möjligt, inte minst med hjälp av de kompetenser inom beteendeterapi 
och kognitiv terapi som finns, att genomföra en behandling som klart mildrar eller släcker 
symtomen. Jag vill starkt rekommendera att saken åtminstone bedöms av behandlare med 
inriktning på detta slag av symtombilder.  
 
Frågeställning 3. Orsak/er/ 
Det finns inget angivet i facklitteraturen om att symtombilden för PTSD skulle kunna 
uppkomma genom en persons egen försorg, det krävs alltså åtminstone en traumatisk 
händelse. Ingen verkar för övrigt ha diskuterat denna diagnos med Andersson tidigare. 
Leymann (1992) pekar på hur mobbning i arbetslivet senast efter ett år kan utmynna i ett 
stressyndrom. De involverade instanserna verkar, såvitt framgår av dokumenten, bedöma 
att Anderssons tillstånd härrör från händelser på arbetsplatsen, men några preciseringar görs 
knappast och något seriöst utredningsarbete har av dokumenten att döma knappast 
förekommit. Dokumenten ger bilden av att man underlåtit att gå till botten med vad som 
hänt.  
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Andersson anger en räcka händelser och typer av händelser samt pekar ut sin dåvarande 
chef X som den som initierat händelserna. Det anförda slaget av händelser förnekas å andra 
sidan i generella ordalag från arbetsgivarhåll, vilket enligt Leymanns forskning är ett 
vanligt hanteringsmönster.  
 
Anderssons version i sammandrag    
X blev chef för institutionen i juli året före krisen 0000 och till att börja med tycker 
Andersson att det gick bra. Andersson anser inte heller att den förändring av hennes 
tjänstgöringsgrad (och efterföljande uppgradering av lönen) som skedde har särskilt mycket 
med saken att göra. Andersson säger att det tog tid innan det gick upp för henne vad X höll 
på med. Hån och elakheter accelererade. Andersson som tidigare gått på föreläsningar och 
uppmanats till det av tidigare chef blev nu i stället hånad för att hon gjorde det. Tidigare 
chef hade genomgångar. När X tillträdde kallades Andersson aldrig mer till genomgångar. 
X skall ha blivit sur när hans celler dog (vilket var hans eget ansvar, då Andersson inte hade 
med dem att göra). X skall även ha blivit sur när han tagit med sina barn till labbet och 
velat ha en fin tobaksplanta till dem, vilken Andersson ansåg behövdes för labarbetet. X 
skall ha klankat på hur Andersson såg ut, att hon inte var något snygg att se på, om hon 
tittade sig i en spegel någon gång etc. X hade mycket besvär med Anderssons utseende, att 
hennes ögon hängde, att hon var närsynt och han gillade inte att gamla kärringar såg ut som 
tonåringar. Han hade många miner mot henne när han sa elaka saker. X såg noga till att det 
inte var någon annan närvarande när han sa elakheterna. Andersson började må illa till slut 
och började rycka till när någon kom i dörren. Det kom även lappar med beställningar på 
arbeten och muntliga beställningar från doktorander som var otillräckligt specificerade och 
det förutsattes att Andersson ändå skulle kunna göra arbetet. Andersson skulle inte veta och 
inte kunna planera, arbetsbeställningar bara slängdes in. Konflikt uppstod även genom att 
Andersson vägrade låna ut pipetter på grund av de hygienkrav som måste upprätthållas i 
lab. Underliga beskyllningar riktades även mot Andersson från X. En kinesisk doktorand 
tackade i sin avhandling Andersson före en del andra viktiga personer och detta påstods av 
X vara Anderssons fel - doktoranden hade aldrig frågat eller meddelat Andersson i saken. 
När Andersson hjälpte en rysk forskare med ett antal fotograferingar och guidning så fick 
hon av X höra att hon inbillade folk att hon hade en högre ställning än hon hade. Andersson 
säger sig ha förträngt mycket av vad X gjorde och sa.  
Andersson pekar även på X uppträdande mot andra än henne själv. X skall ha kommit med 
en påse bullar och gått runt och delat ut bullar till en utvald grupp och sagt "du skall ha en 
bulle och du skall ha en bulle...". På motsvarande sätt skall X ha hängt upp chokladhjärtan 
på vissa dörrar och inte på andra. Andersson skall ha påtalat det olämpliga i beteendet för 
X. Andersson blev även åsyna vittne till hur X våldsamt skällde ut doktoranden DO, så att 
denna kvinna for upp mot väggen, medan X fräste, skrek och visade upp hotfulla gester. 
Andersson skall med anledning av detta övergreppsbeteende från X ha uttalat något i stil 
med "Du, den där fan får vi se opp med, det är en varg i fårakläder".  
Det var först vid det långa medarbetarsamtalet den 7 april 0000 kl. 9-11, som Andersson 
fullt ut insåg vad X sysslade med. Hon förstod då att han höll på att trakassera henne för att 
få henne att säga upp sig i en situation med medelsbrist och övertalighetsproblem. 
Därigenom skulle sparkordningen kunna sättas ur spel. X redovisade inget skriftligt från 
detta samtal, vilket tidigare chef rutinmässigt brukat göra. I detta samtal förekom upprepat 
ingredienser som  
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"Du vet att du inte är omtyckt", "Det är ingen som vill ha dig här", "Dom är rädda för dig", 
"Du tillhör inte någon grupp" (X hade själv sett till att Andersson inte gjorde det), "Du har 
inte på kurser att göra" (tidigare hade Andersson fått delta i en del kurser), "Du behöver 
hjälp att prioritera" (genom att information om projekten och beställningarna systematiskt 
undanhölls var det svårt att prioritera för Andersson), "Om jag gör så, säger du upp dig 
då?" Temat att få Andersson att säga upp sig återkom flera gånger. Andersson uppfattade 
att X uppträdde hånfullt hela tiden. Sammanfattningsvis gick det vid samtalet upp för 
Andersson att hennes existens på laboratoriet ifrågasattes och dessutom i en hånfull och 
fientlig ton.  
 
Andersson minns att medarbetarsamtalet blev droppen och hon började utveckla somatiska 
och psykiska symtom efter detta, som ledde till att hon sjukskrev sig själv den 21 april, dvs. 
två veckor efter. Andersson kontaktade facket den 5 maj och gick till facket den 6 maj, 
försökte klara upp situationen genom att ta ut semesterveckor och besökte läkare först den 
28 maj. Andersson söker här undvika en sjukroll till en början, men hamnar ändå i den 
efterhand. Andersson ställde sig frågande till att bli erbjuden psykofarmaka i den situation 
som uppkommit.  
 
Arbetsgivarens dokument 
Ett av dokumenten är betecknat som "Rehabiliteringsutredning" (0000-09-19) 
och undertecknat av den aktuella chefen X. Denna s k utredning har alltså gjorts av den ena 
parten i arbetsplatskonflikten och såvitt framgår även utan att den andra parten fått komma 
till tals. Detta högst olämpliga tillvägagångssätt försvaras i ett märkligt brev från Lisa 
Larsson vid universitetets personalavd.  0001-09-17. I den aktuella 
rehabiliteringsutredningen hävdar den av allt att döma psykologiskt oskolade chefen att 
"Rehabiliteringsbehov föreligger på grund av sjukdom/arbetshinder", vilket specificeras 
som "psykiska problem - krisreaktion - depression". (enligt Andersson har termen "psykiska 
problem" aldrig förekommit som sjukskrivningsdiagnos). Andersson är inte ens hörd om 
detta och bedömningen innebär ett uppenbart kompetensöverskridande. Kryssrutan för 
"orsaker på arbetsplatsen" lämnas däremot tom. Samtidigt ifylls motsägande rutan "Nej" 
på frågan om det finns behov av åtgärder utanför arbetsplatsen, dvs. åtgärder skulle då 
riktas mot/inom arbetsplatsen.  
I fältet för "Särskilda upplysningar" hävdas utan att Andersson, såvitt framgår har 
tillfrågats, att hon inte vill återkomma till arbetsplatsen. Därefter säger utredaren att "Jag 
kan se några skäl till detta"(dvs. svarar så att säga i Anderssons ställe!) och anför dessa 
utan att Andersson fått framföra sin version eller ens replikera på vad som anförs. Som jag 
uppfattat Andersson är de här anförda skälen ur hennes perspektiv felaktiga.  
Det anges även med kryss i rutor och tillskrivna namn att denna s.k. utredning är gjord i 
samråd med "företagshälsovården, Göran Göransson (rörande med. diagnos)" och "annan, 
Lisa Larsson (personalkonsulent) rörande åtgärder", dvs. ingen av dem verkar ha 
medverkat till att utreda uppkomst och orsaker. Det verkar inte heller som om vare sig dr 
Göransson eller personalkonsulent Larsson skulle ha reagerat på att ena parten i konflikten 
sysslar med att utreda bakom ryggen på den andra parten. Av en skrivelse från 11 stycken 
personal vid institutionen 0001-08-28 framgår att personalen betraktar utredningen som en 
partsinlaga och anser det felaktigt att den ena parten i en konflikt skall utreda angående den 
andra parten i konflikten. Andersson själv uppger att hon aldrig vidtalats i samband med 
utredningen och inte fick veta om dess existens förrän efter 8-9 månader, dvs. man har sökt 
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dölja den för henne. Arbetssättet måste bedömas som utomordentligt omdömeslöst och 
kränkande gentemot Andersson. Den s.k. utredningens grundläggande principer är att 
omvandla arbetsplatsproblem till problem hos Andersson som person och att nedvärdera 
Andersson som person, då hon varken blir hörd eller underrättad.  
 
I en skrivelse till försäkringskassan 0003-06-27 (dvs. mer än tre år efter händelserna våren 
0000) från institutionens prefekt Britt Bengtsson (som aldrig träffat Andersson) och med en 
bilagd skrivelse från den utpekade förövaren X förekommer den anmärkningsvärda 
metoden att X och tre andra anställda (anonyma) fått komma något till tals, medan 
Andersson såvitt framgår överhuvudtaget inte hörts och en del felaktiga påståenden görs 
om hennes inställning sedd utifrån mitt material. De tre anonyma personer som hörts 
befann sig uppenbarligen i beroendeställning till prefekten och någon som helst kritik kring 
X redovisas inte, däremot finns kring Andersson positiva omdömen refererade och några 
relativt milda kritiska tyckanden i form av citat kring Anderssons person (om en, två eller 
tre av de anonyma står bakom framgår inte), vilka Andersson inte har fått replikera på. Det 
kan för övrigt vara så att om Andersson för någon tedde sig t.ex. "taggig", så kan detta ha 
varit Anderssons reaktion på arbetsplatssituationen. En persons reaktioner på befintliga 
arbetsplatsförhållanden kan rimligen inte användas som indikationer på att personen själv 
skulle ha bidragit till uppkomsten av situationen. Tidsrelationer och hur gamla intrycken 
var tycks dock inte alls ha intresserat utredaren. Det saknas i prefektens skrivelse ett avsnitt 
där de tre anonyma uppgiftslämnarna tillåts bedöma X som person. Frånvaron av positiva 
uttalanden om X innebär i sig ett slag av information. Det bör påpekas att anonyma 
uppgifter, där ingen källa med vilken uppgifter kan kontrolleras finns, helt saknar sakligt 
värde och de borde inte ha ingivits som evidens till en annan myndighet. Det framgår inte 
heller att de anonyma personerna skulle ha fått kontrollera sammandraget av vad som sagts, 
t.ex. kan anmärkningar kring chefen X ha bortfallit. Detta slag av utredande är inte 
godtagbart och vad som ingivits är en obestyrkt och icke replikerad partsinlaga.  
 
De anförda exemplen må räcka och övriga skrivelser i handläggningen avstår jag här från 
att kommentera.  
 
Vad som även ter sig utomordentligt anmärkningsvärt i arbetsgivarens agerande är att Lisa 
Larsson samlat personal på institutionen bakom ryggen på Andersson och med denna 
personal diskuterat Andersson. Larsson har även enligt Andersson på offentlig plats (en 
konstutställning) på eget initiativ gått fram till Andersson och inför de närvarande högljutt 
frågat hur hon mådde när hon var sjukskriven efter mobbningen. Ur sekretessynpunkt är 
båda dessa handlingar förkastliga och har liksom många andra inslag i handläggningen 
belastat Andersson psykiskt.  
 
Det framgår av en skrivelse 0003-10-23 till ST från Ingegerd Pettersson (som var 
doktorand) på den aktuella arbetsplatsen följande om den aktuella tidsperioden:  
"På institutionen började turordningsregler diskuteras. Många tårar såväl som hårda ord 
fälldes. Oro och missmod präglade stämningen. X blev osams med tre kvinnor. En sa upp 
sig och sökte nytt jobb. Två blev sjukskrivna, varav den ena kom tillbaka och jobbade som 
"frilans", dvs. man kunde köpa lab.ass hjälp av henne per timme. Den andra är Karin 
Andersson. Ytterligare två kvinnor försvann från institutionen. En av dessa, valde att 
begära förtidspension och har (enligt henne själv) behandlats för stressrelaterade 
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sjukdomar av så allvarlig natur att det krävts sjukhusvistelse. I detta sammanhang är det 
möjligt att se långtidssjukskrivning och förtidspension som ett (synnerligen ojuste) sätt att 
säga upp en person och samtidigt frångå turordningsregler." 
Detta pekar på att det fanns en hel del att utreda, inte bara runt Andersson, och även på att  
arbetsgivaren dolt en del viktiga omständigheter av relevans för Anderssons ärende. 
 
Bedömning rörande orsaker 
Det torde vara ovedersägligt att Andersson har utsatts för trakasserier/mobbning på sin 
arbetsplats med starka kvinnoförtryckande inslag och personangrepp. När en skicklig 
yrkesmänniska med en stor del av sin identitet förlagd i arbetet angrips på sätt som 
beskrivits kan de psykiska konsekvenserna bli svårartade. Att repeterat angripa en persons 
utseende innebär även det ett personangrepp som kan få svårartade psykiska konsekvenser. 
Att de faktorer som konstruerats fram i arbetsgivarens inlagor skulle få svårartade psykiska 
konsekvenser för en psykiskt robust person ter sig föga troligt. Andersson har även som 
objektivt framgår av dokumenten utsatts för undermålig och kränkande utredning och 
handläggning, där den utpekade förövaren X tillåtits utreda och ansvariga instanser 
underlåtit att ta tag i och utreda vad som hänt på arbetsplatsen, trots att det konstaterats att 
problemet är arbetsplatsrelaterat. Den kränkande och felaktiga handläggningen av ärendet 
har starkt belastat och belastar fortfarande Andersson psykiskt år 0004.  
 
Bedömningen är således att det föreligger två slag av orsaker till Anderssons nuvarande 
psykiska status:  
1. repeterade trakasserier mot person 
2. kränkande och felaktig handläggning och utredning.  
 
Frågeställning 4. Tillförlitlighet 
Det finns ingen anledning betvivla Anderssons rimligt detaljerade version på tematisk nivå 
om att hon varit utsatt för stark utstötning och kvinnoförtryckande mobbning från chefen X, 
även om hon idag efter 4,5 år naturligen bör har glömt bort en del och t.ex. citat kring vad 
som sagts ur minnet nästan aldrig är exakta oavsett sammanhang. Dock har Andersson fört 
omfattande anteckningar under åren. Anderssons version får visst allmänt stöd av 
dåvarande doktoranden Ingegerd Petterssons skriftliga uppgifter om arbetssituationen. 
Däremot finns källkritiska grunder att betvivla arbetsgivarens version att inga trakasserier 
skulle ha förekommit - på grund av att den för trakasserierna utpekade X själv gjort 
rehabiliteringsutredningen (vilket alla bör ha insett var tvivelaktigt) samt de tydliga 
inslagen av undvikande att ta tag i och utreda, förekomst av beroendeförhållanden och 
anonymitet vid anförande av uppgifter samt utredningsmetodisk omdömeslöshet i 
arbetsgivarens dokument.  
 
Sammanfattande bedömningar 
De i ärendet befintliga uppgifterna leder sammanfattningsvis till följande bedömningar. 
 
1. Andersson torde ha en i grunden robust personlighet med kritiskt förhållningssätt som 
skydd och det saknas indikationer på psykisk störning och trauman före 000, något som 
erhåller stöd från bl.a. ett stort antal starkt positiva arbetsbetyg. 
2. Andersson lider enligt min bedömning idag av ett kroniskt posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD), vilket ger avsevärt lidande och som borde bli föremål för behandlingsinsatser 
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oavsett vilket beslut domstolen fattar. Det finns inom beteendeforskningen framtagna 
metoder som kan tänkas ge effektiv lindring och jag ser det som mycket angeläget ur 
humanitär synpunkt att Andersson får effektiv hjälp. 
3. Orsakerna till Anderssons psykiska tillstånd bedöms vara repeterade trakasserier, inkl 
grovt kvinnoförtryck, på arbetsplatsen samt felaktig och kränkande handläggning och 
utredning. Det har inte framkommit några indikationer på alternativa förklaringar. De av 
arbetsgivaren, utan samråd/kontroll med Andersson, påstådda faktorerna bedöms som 
otillräckliga för uppkomst av ett så svårartat syndrom som kroniskt PTSD för en person 
med så robust grundpersonlighet som Andersson.  
4. Anderssons uppgifter bedöms tillförlitliga på tematisk nivå samtidigt som 
omständigheterna kring arbetsgivarens s.k. utredande och påståenden är så 
anmärkningsvärda och oseriösa att arbetsgivarens uppgifter och bedömningar måste 
källkritiskt förkastas. Att arbetsgivaren undvikit att ta tag i och utreda arbetsplatssituationen 
och ägnat sig åt partsinlagor och kritikavvärjande handlingar ger indirekt stöd åt 
Anderssons uppgifter. Vad gäller  utredande kring Andersson är arbetsgivarens trovärdighet 
förbrukad. Detta innebär inget uttalande om arbetsgivarens trovärdighet i andra 
sammanhang.  
 
Efterskrift 2011 
Försäkringskassans läkare träffade aldrig Karin Andersson och ansåg sig på grundval av  
journalanteckningar kunna bedöma att hon år 0000 drabbats av depression, vilken inte haft 
med situationen på arbetsplatsen att göra. Denna ståndpunkt vidhölls, trots mitt yttrande, i 
den replikväxling som domstolen gav möjlighet till för parterna.  Försäkringskassans läkare 
förnekade även att just det här aktuella slaget av faktorer/händelser skulle kunna leda till 
PTSD.  Ett accepterande av min mycket bättre underbyggda PTSD-diagnos skulle inneburit 
ett indirekt erkännande av att traumatiska händelser inträffat på arbetsplatsen, något som 
denne läkare tydligen såg som sin uppgift att förneka trots att klara belägg fanns för sådana 
händelser (läkaren bör då ha ansett dessa uppgifter vara påhittade).  Jag kontaktade då 
professorn och läroboksförfattaren i psykiatri J-O. Ottosson som per telefon gällande det 
här aktuella fallet bekräftade vad som även står i hans lärobok att det aktuella slaget av 
faktorer kan leda till  PTSD. Jag talade även på en konferens med hjärnforskaren 
(neurokemi), professor Rolf Ekman, som påtalade att hjärnan inte gör skillnad mellan olika 
slags trauman i sina reaktioner. Olika trauman kan ge likartade hjärnfysiologiska reaktioner 
och symtom.  
 
Tankefel: en summering 
Förekomsten av tankefel (se t.ex. Edvardsson, 2003; Reisberg, 2010) är utbredd inom 
många områden.  Nedan listas ett antal tankefel som kan konstateras eller som antyds  
i det aktuella utredningsmaterialet. De angivna tankefelen kan överlappa eller utgöra  
olika beteckningar på samma tänkande. Bakom metodfel finns tankefel. 
 
- alternativa hypoteser ignoreras vid utredning, dvs. bl.a. hypotesen att arbetsmiljön, särskilt 
chefen, ger upphov till sjukskrivning och symtom. 
 
- anonyma uppgifter anförs – dessa har inget sakligt värde (kan ej kontrolleras mot källan 
som är okänd och kan  för övrigt vara missuppfattade eller påhittade). I vissa fall kan 
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anonyma uppgifter ligga till grund för en eller flera hypoteser som ev. kan prövas mot 
empiri. 
 
- argumentum ad hominem, dvs. irrelevanta personargument förekommer. 
 
- ensidigt bekräftelsesökande, dvs. i detta fall felsökande gentemot den drabbade. 
 
- fakticitetsanspråk vid extremt subjektiv metodik, dvs. användande av ”tycka-tro-känna-
uppleva-intryck”-metodik.  Påstådda upplevelser etc. finns möjligen (inte vid lögn, 
fabulering etc. hos bedömaren) hos bedömaren och inte hos den bedömde, som kan vara på 
något annat sätt än bedömaren tänker sig.  
 
- förnekande, dvs. i detta fall förnekande av arbetsmiljöfaktorers inverkan och förnekande 
av att ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) skulle kunna ha uppkommit.  
 
- gå bakom ryggen på den berörde vid utredning, vilket givetvis är  grovt fel då den berörde 
har en mängd information som behövs i utredningen. Det är förstås även psykologiskt och 
etiskt olämpligt.  
 
- helhetstänkande som inkluderar arbetsplats, arbetssituation och ledarskap m.m. saknas. 
 
- kausalitetsfel, dvs. i detta fall inskränkning av möjliga orsaker till sjukskrivning och 
symtom. 
 
- ”klandra offret” är ett gammalt populärt tankefel som dyker upp här. Blir någon sjuk så är 
det personens eget fel.  
 
- kritikavvärjande agerande används av arbetsgivare och försäkringskassa, vilket motverkar 
ansvarstagande från samhällets och arbetsgivarens (ett  statligt universitet) sida. 
 
- kvinnoförtryckande trakasserier är fel tänkt då de skadar de som utsätts och kan inte 
tillåtas i vårt arbetsliv. Samhället och de drabbade enskilda skadas.  
 
- ofullständighet i utredningsarbetet vad gäller uppmärksammande av aspekter och val av 
informanter. 
 
- rollsammanblandning, dvs. en chef som kan vara eller är en del av problemet skall inte  
även utreda problemet. Någon oberoende bör utreda, varvid chefen liksom övriga berörda 
kan ge sina versioner.   
 
- sekretessbrott begås tydligen ogenerat av personalkonsulenten. 
 
- skevt urval av informanter 
 
- systematisk replikering används ej, dvs. den drabbade har inte givits möjlighet att 
replikera på alla uppgifter och i anslutning till att de anförs. 
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- tidsfel på så sätt att tidsuppgifter inte tillmäts betydelse. 
 
-undanhållande av den drabbades uppfattningar  
 
- överkonfidensfel, dvs. tvärsäkra bedömningar som inte håller för kritisk prövning har 
framförts. 
 
Fler tankefel kan tänkas.  
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