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Summary 

It is a principle of Swedish law that public administrative authorities and 

courts give a reasoning for their decisions or judgements. This obligation 

has on several occasions been found to be a part of the very foundation of 

the rule of law in the administrative judicial procedure. Although the matter 

has been subject to general discussion for a long time, in both legislative 

history, jurisprudence and in the case-law of the Parliamentary Ombudsmen, 

it seems that fulfilling the obligation of stating the grounds for decisions and 

judgements is often associated with difficulty. Since a judgement will be 

publicly disclosed, a particular problem can arise in the administrative 

courts in cases where confidential information exists. The Parliamentary 

Ombudsmen have recently drawn attention to the issue when observing 

unsatisfactory court opinions in cases regarding compulsory psychiatric 

care. When proceedings governed by the rule of law is particularly 

important in these types of cases, in what way should the obligation to state 

the grounds for the judgement be fulfilled without violating the individual’s 

integrity by making public what is presumably very sensitive information?  

 

This essay has, by an examination of the arguments behind existing 

legislation, tried to define what should be demanded from court opinions in 

cases regarding compulsory psychiatric care. This against a background of 

what tools are available for solving the conflict with a strong regard for the 

individual’s integrity. For example, to some extent the court has the choice 

to extend confidentiality to include also the judgement, but should this be at 

the expense of transparency? The aim has been to enable a more uniform 

application of law and an enhanced legal position for the individual party.  

 

The examination has concluded that the extensive call for rule of law and 

transparency in the compulsory psychiatric care judicial process require that 

the court reasoning is communicated very thoroughly. This means that, even 

if the court opinion should be written with care for the individual’s integrity, 

this regard needs to fold to the extent that stating the grounds for the 

judgement demands. It has also been found counter-productive for the court 

to protect the individual’s integrity by ordering continued confidentiality for 

parts of the court opinion. It does also not seem legally possible to order 

confidentiality for the individual’s identity, but the regard for integrity 

might to some extent be satisfied by identification by personal identity 

number alone. It is a pressing matter to continue discussing acceptable and 

effective ways to protect the individual’s integrity in cases regarding 

compulsory psychiatric care whilst preserving the rule of law and 

transparency.  
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Sammanfattning 

Det är en allmän rättsgrundsats att såväl förvaltningsmyndigheter som 

domstolar ska motivera de beslut eller avgöranden som meddelas. Denna 

skyldighet har vid ett flertal tillfällen konstaterats vara en grundpelare för att 

upprätthålla den enskildes rättssäkerhet i förvaltningsprocessen. Trots att 

ämnet under en längre tid har diskuterats generellt i såväl lagförarbeten som 

doktrin och praxis från Justitieombudsmannen, så förefaller det ofta ändå 

ligga betydande svårigheter i att uppfylla motiveringsskyldigheten. 

Eftersom att en dom blir offentlig, kan en särskild problematik uppstå i 

allmän förvaltningsdomstol i mål där sekretessreglerade uppgifter 

förekommer. Justitieombudsmannen har nyligen uppmärksammat frågan i 

samband med att bristande motiveringar konstaterats i domar gällande 

psykiatrisk tvångsvård. När dessa ärenden i en alldeles särskilt hög grad 

präglas av behovet av ett rättssäkert förfarande liksom omfattande 

sekretessregleringar, hur ska motiveringsskyldigheten fullgöras utan att på 

ett otillbörligt sätt kränka den enskildes integritet genom att allmänt 

tillgängliggöra sådana uppgifter som kan antas vara mycket känsliga?  

 

Detta arbete har, genom en undersökning av argumenten bakom rådande 

regleringar, försökt att precisera vilka krav som bör anses vara ställda på 

motivering i psykiatrimålen. Detta mot bakgrund av vilka verktyg som finns 

för att lösa konflikten med en stark hänsyn till den enskildes integritet. Till 

exempel har domstolen valet att i någon mån utsträcka sekretessen till att 

omfatta även delar av en dom, men bör detta ske på bekostnad av 

öppenheten? Syftet har varit att bana väg för en mer enhetlig 

rättstillämpning och en ökad rättssäkerhet för den enskilda parten.  

 

Utredningen har utmynnat i slutsatsen att den psykiatriska 

tvångsvårdsprocessens stora krav på rättssäkerhet och insyn medför att 

motivering måste genomföras synnerligen utförligt i sådana mål. Detta 

innebär, att även om domskälen bör skrivas med omsorg om den enskildes 

integritet, så måste denna hänsyn väja i den utsträckning som krävs av 

motiveringen. Det har också befunnits kontraproduktivt att domstolen 

skyddar den enskildes integritet genom att förordna om fortsatt sekretess för 

delar av domskälen. Enligt gällande rätt förefaller det inte heller vara 

möjligt att sekretessbelägga den enskildes identitet men eventuellt skulle 

integritetshänsynen till viss del kunna tillgodoses genom att endast ange 

parten med personnummer. Det är angeläget att fortsätta diskutera 

godtagbara och ändamålsenliga strategier för att skydda den enskildes 

integritet i psykiatrimålen samtidigt som rättssäkerhet och insyn bevaras. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Efter en inspektion på en förvaltningsrätt 2013 beslutade JO Lars Lindström 

att meddela kritik för domskrivningen i fem LPT-mål.1 JO bedömde att de 

nästan identiska domskälen i de fem avgörandena i realiteten endast återgav 

rekvisiten för tvångsvård i 3 § LPT och kunde därför inte sägas svara mot 

kravet på motivering i 30 § andra stycket FPL.2 Av cirka tusen avgjorda 

psykiatrimål årligen granskade myndigheten förvisso bara de tio senast 

avgjorda samt de tio äldsta av de pågående målen.3 Lotta Vahlne Westerhäll 

beskriver likartade iakttagelser under sina studier av samtliga LPT-

avgöranden från en kammarrätt mellan åren 2002-2012. Hon konstaterar att 

domarna till ytan sett är så lika varandra att de framstår som ”stereotypa” 

eller till och med att ”’har man läst en, har man läst alla’”.4 Vid en 

inspektion under 2015 på en annan förvaltningsrätt fann JO Lars Lindström 

en upprepning av dylika brister, dock utan att han meddelade någon särskilt 

riktad kritik. Urvalsgrunderna var desamma som vid inspektionen år 2013, 

det vill säga, av LPT-målen granskades de tio senast avgjorda samt de tio 

äldsta fortfarande pågående målen. Bristerna gällde främst avgöranden 

under året 2014, en tid under vilken företrädarna för förvaltningsrätten 

uppgav att fokus legat på att hantera en större omorganisering. JO ansåg i 

och för sig att flertalet avgöranden under 2015 uppfyllt 

motiveringsskyldigheten enligt förvaltningsprocesslagen men att det även 

under detta år förekom undantag.5  

 

De domare som berörts av 2013 års inspektion framhöll i respons till JO:s 

kritik flera anledningar att använda sig av en mycket restriktiv skrivstil i 

                                                 
1 JO Beslut 748-2014 (2014-05-23), ”www.jo.se/PageFiles/4685/748-2014.pdf” (hämtad 

senast 2015-12-07) [cit. JO Beslut 748-2014], s. 1. 
2 JO Beslut 748-2014, s. 10-12. Kravet på motivering av ett avgörande i 

förvaltningsprocessen uttrycks i 30 § andra stycket FPL som att ”av beslutet skall framgå 

de skäl som bestämt utgången”, se vidare under avsnitt 3.1. Om olika LPT-mål och de 

materiella förutsättningarna i dessa, se avsnitt 2.1 och 2.2. 
3 JO Protokoll 6315-2013 (2014-02-03), 

”www.jo.se/Global/Inspektionsprotokoll/Inspektionsprotokoll%206315-2013.pdf” (hämtad 

senast 2015-12-07), s. 2 f. 
4 Vahlne Westerhäll, Lotta: ”Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård – 

tillgodoses patientens rättssäkerhet?”, i Förvaltningsrättslig tidskrift 2013, nr 3, s. 293-311 

[cit. Vahlne Westerhäll, ”Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård”], s. 295. 
5 JO Protokoll 915-2015 (2015-04-20), 

”www.jo.se/Global/Inspektionsprotokoll/Inspektionsprotokoll%20915-2015.pdf” (hämtad 

senast 2015-12-07), s. 1-3. 
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LPT-avgöranden. För det första, menade de, att det av effektivitetsskäl kan 

vara nödvändigt att domstolen använder sig av delvis färdigskriven text när 

domar ska skrivas då LPT-målen såväl är många som tidskrävande, 

samtidigt som de kräver skyndsam handläggning. Sådana mallar 

rapporterades till JO vara ”summariska” eller ”standardiserade” och 

förfarandet uppfattades vara brukligt även vid andra förvaltningsrätter än 

den granskade. För det andra påpekades av domarna att vissa av LPT-

prövningarna avsåg en senare i raden av många processer gällande samma 

enskilda part samt att flertalet sådana mål dessutom avkunnades efter den 

muntliga förhandlingen. Här gav de också den enskilda partens inställning 

till tvångsvården eller uppfattade förståelse av domslutet en betydelse. 

Härigenom kunde den enskilda partens behov av en förklaring av varför 

tvångsvård varit nödvändigt anses tillgodosett, menade de. För det tredje 

framhölls i svaret till JO den omständigheten att det i LPT-mål i regel 

framkommer en stor mängd känsliga uppgifter om den enskilde och att 

dessa endast med mycket stor återhållsamhet bör upprepas i en dom. Tre av 

domarna uttryckte likafullt att de önskade en fortsatt diskussion kring vad 

FPL egentligen kräver av domskälen.6  

 

Hur en allmän förvaltningsdomstols avgöranden bör utformas så att dessa 

uppfyller bland annat det krav som ställs enligt 30 § andra stycket FPL finns 

beskrivet i förvaltningsprocessrättslig litteratur men som framkommer i 

detta arbete är denna mestadels allmänt hållen. Frågan om hur domskälen 

bör vara författade specifikt i LPT-avgöranden, samt också den uppenbart 

svårhanterliga motsättningen som illustreras i JO:s kritik, mellan att utförligt 

motivera ett avgörande å ena sidan och en motvilja mot att offentliggöra 

känsliga uppgifter om den enskilde å andra sidan, engagerar dock inte bara 

förvaltningsprocessrätten utan också givetvis den materiella lagstiftningen 

som ska tillämpas i LPT-mål och regelverket kring offentlighet och 

sekretess. Huvudregeln är naturligtvis att eventuell rådande sekretess upphör 

för alla uppgifter som tas med i en dom (43 kap. 8§ OSL). Denna rättsliga 

problematik som framträder vid domskrivning i LPT-mål kan också i hög 

grad antas beröras av konstitutionella normer i grundlagarna och EKMR 

samt särskilt anknyta till värden såsom rättssäkerhet och integritet, inte 

minst i kontexten av frihetsberövande och de återkommande diskussionerna 

om utformningen av den psykiatriska vården. Trots omfattande 

rättsvetenskaplig litteratur kring tvångsvård synes betydelsen av just 

domsmotivering i frågan ha blivit behandlad i en mindre omfattning. I ljuset 

av ovanstående är utgångspunkten för detta arbete att ämnet får sägas 

framstå som angeläget att tänkas igenom på nytt i en rättsvetenskaplig 

kritisk kontext. 

                                                 
6 JO Beslut 748-2014, s. 3-6, citaten på s. 4. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforska hur en allmän förvaltningsdomstol på 

lämpligast sätt bör uppfylla skyldigheten att ge skäl för sina avgöranden 

enligt 30 § andra stycket FPL i de mål där förvaltningsrätten medger eller 

nekar en chefsöverläkare inom psykiatrin befogenhet att tvångsvårda en 

patient enligt LPT. Ett särskilt delsyfte är att försöka ge en lösning på den 

konflikt som verkar finnas mellan författandet av utförliga domskäl och 

hänsynen till offentliggörandet av känsliga uppgifter och som med tanke på 

vad målen handlar om kan antas vara typisk i dessa mål. Det är en ödmjuk 

förhoppning att en sådan ansats kan bidra till en mer grundlig förståelse av 

problemet samt i förlängningen en möjlighet till utmejslandet av ett mer 

precist rättsläge och en mer enhetlig rättstillämpning. Allt ovanstående är 

emellertid av störst betydelse för chanserna till en ökad rättssäkerhet, 

framförallt för de människor som utgör den enskilda parten i LPT-målen, 

det vill säga patienter inom psykiatrin. 

1.3 Tidigare forskning 

Som redan sagts under föregående avsnitt så finns det vederhäftig juridisk 

litteratur som generellt behandlar domskälens betydelse i 

förvaltningsprocessen samt därefter ger förslag på lämpliga riktlinjer för 

förvaltningsdomstolens utformning av sina beslut. Ett utförligt sådant bidrag 

har givits av Bertil Wennergren och Ulrik von Essen genom deras 

kommentar till FPL.7 Rune Lavin har dels författat en grundbok i ämnet 

förvaltningsprocessrätt och dels flera rättsvetenskapliga artiklar som alla 

berör ämnet.8 Hans Ragnemalm har i en grundbok i förvaltningsprocessrätt 

skrivit om beslutsmotivering såväl i förfarandet vid förvaltningsmyndigheter 

                                                 
7 Wennergren, Bertil & von Essen, Ulrik: Förvaltningsprocesslagen m.m.: en kommentar (1 

september 2015, Zeteo, Internettjänst) [cit. Wennergren & von Essen, 

Förvaltningsprocesslagen m.m.]. 
8 Lavin Rune: ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, i 

Förvaltningsrättslig tidskrift 1999, nr 3, s. 61-72 [cit. Lavin, ”En JO:s syn på 

domskrivningen i förvaltningsdomstol”]; Rune Lavin: ”Förvaltningsprocessen 2000”, i 

Juridiskt Tidskrift 2000/01, häfte nr 1, s. 93-110 [cit. Lavin, ”Förvaltningsprocessen 

2000”]; Rune Lavin: Förvaltningsprocessrätt, Stockholm: Norstedts Juridik, 2014 [cit. 

Lavin, Förvaltningsprocessrätt]; Rune Lavin: ”JO om förvaltningsförfarandet”, i 

Förvaltningsrättslig tidskrift 1998, nr 1-2, s. 79-94 [cit. Lavin, ”JO om 

förvaltningsförfarandet]; Rune Lavin: ”Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna: den 

oförvanskade versionen”, i Förvaltningsrättslig tidskrift 2009, nr 3, s. 363-376 [cit. Lavin, 

”Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna”]. 
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som vid allmän förvaltningsdomstol.9 Trygve Hellners och Bo Malmqvist 

har behandlat beslutsmotivering vid förvaltningsmyndigheter i en kom-

mentar till FL.10 Beslutsmotivering, främst vid förvaltningsmyndigheter, har 

också nyligen behandlats i en artikel av nuvarande ChefsJO Elisabet Fura 

och Anneli Svensson.11 Hans Danelius har gått igenom Europadomstolens 

praxis när det gäller kraven som ställs på domskäl av EKMR.12 

 

Bland det som är skrivet om grunderna i regelverket för offentlighet och 

sekretess har i detta arbete observerats böcker av Håkan Strömberg och 

Bengt Lundell respektive Alf Bohlin samt Eva Lenbergs, Ulrika Geijers och 

Anna Tansjös kommentar till OSL.13 Därutöver har Ulrika Geijer, Peder 

Liljeqvist och Göran Lundahl tillsammans skrivit en bok inriktad på de 

sekretessregleringar som kan bli aktuella i förvaltningsdomstolarna.14 Av 

relevans för detta arbete är dessutom Ulrika Sandéns avhandling som 

utvärderat och jämfört skyddet för den personliga integriteten till förmån för 

sjukvårdens patienter i offentlig och privat sektor.15  

 

  

                                                 
9 Ragnemalm, Hans: Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 uppl., Stockholm: Jure, 2014 

[cit. Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder]. 
10 Hellners, Trygve & Malmqvist, Bo: Förvaltningslagen: med kommentarer (31 maj 2010, 

Zeteo, Internettjänst) [cit. Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen]. 
11 Fura, Elisabet & Svensson, Anneli: ”Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv”, i 

Förvaltningsrättslig tidskrift 2015, nr 4, s. 539-549 [cit. Fura & Svensson, 

”Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv”]. 
12 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 

2015 [cit. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis], om domskäl kan läsas på s. 

313-317. 
13 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt: Handlingsoffentlighet och sekretess, uppl. 12, 

Lund: Studentlitteratur, 2015 [cit. Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och 

sekretess]; Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen, 9 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2015 

[cit. Bohlin, Offentlighetsprincipen]; Lenberg, Eva, Geijer, Ulrika & Tansjö, Anna: 

Offentlighets- och sekretesslagen: en kommentar (1 juli 2015, Zeteo, Internettjänst) [cit. 

Lenberg, Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen]. 
14 Geijer, Ulrika, Liljeqvist, Peder & Lundahl, Göran: Sekretess m.m. hos allmän 

förvaltningsdomstol: en handbok, 2 uppl., Lund: Lunds domarakademi, 2011 [cit. Geijer, 

Liljeqvist & Lundahl, Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol]. 
15 Sandén, Ulrika: Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård: 

ett skydd för patientens personliga integritet, Uppsala: Iustus, 2012, Diss. 2012 Umeå 

universitet [cit. Sandén, Sekretess och tystnadsplikt]. 
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Bland de som studerat medicinsk rätt, LPT eller andra former av tvångsvård 

har i hög grad uppmärksammats Lotta Vahlne Westerhäll. Hon har studerat 

psykiatrin ur en mängd olika vinklar, i en av artiklarna som refereras i detta 

arbete tillsammans med Linnéa Princis.16 Vidare har Moa Kindström Dahlin 

för inte länge sedan disputerat med en avhandling som strävar efter att 

medvetandegöra de antaganden som anses berättiga till tvång inom 

psykiatrin, i syfte att kunna bidra till att ge regleringen av psykiatrin en 

stringent utformning.17 Kindström Dahlin berör också 

förvaltningsdomstolens roll i skapandet av patienternas rättsliga ställning,18 

vilket även behandlas i en artikel av Lena Wahlberg, Christian Dahlman, 

Farhan Sarwar, Sverker Sikström & Sofia Åkerman.19 Gustav Svensson har 

specifikt behandlat frågan om HFD bidragit till att skapa rättssäkerhet i 

LVU- och LVM-processerna genom att utöva sin prejudikatsfunktion.20 

Ewa Gustafsson har 2010 utvärderat rättssäkerheten ner till tillämpningsnivå 

i LPT-lagstiftningen.21 Annika Staaf har ur ett rättssociologiskt perspektiv 

utmönstrat ett eget rättssäkerhetsbegrepp särskilt avsett för att studera 

verkställigheten av LVM-vård.22 Maritha Jacobsson har med diskursanalys 

som verktyg analyserat muntliga förhandlingar i tvångsmål.23 Slutligen har 

                                                 
16 Vahlne Westerhäll, ”Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård – 

tillgodoses patientens rättssäkerhet?”; Vahlne Westerhäll, Lotta: “Goda eller korrekta beslut 

vid psykiatrisk tvångsvård?”, i Undring og erkjennelse, s. 747-763, Søvig, Karl Harald, 

Schütz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (red.), Bergen: Fagbokforlaget, 2013 [cit. 

Vahlne Westerhäll, “Goda eller korrekta beslut vid psykiatrisk tvångsvård?”]; Suicidnärhet: 

medicinsk vård och behandling i ett rättsligt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2014 [cit. 

Vahlne Westerhäll, Suicidnärhet]; Vahlne Westerhäll, Lotta & Linnéa Princis: ”Medicin 

och juridik vid psykiatrisk tvångsvård” i Förvaltningsrättslig tidskrift 2013, nr 4, s. 387-

422 [cit. Vahlne Westerhäll & Princis, ”Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård”]. 
17 Kindström Dahlin, Moa: Psykiatrirätt: intressen, rättigheter & principer, Stockholm: 

Jure, 2014, Diss. 2014 Stockholms universitet [cit. Kindström Dahlin, Psykiatrirätt], s. 7. 
18 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 209 ff. 
19 Wahlberg, Lena, Dahlman, Christian, Sarwar, Farhan, Sikström, Sverker & Åkerman, 

Sofia: ”Rättslig prövning av skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – bör domstolarna lita 

på den medicinska expertisen?”, i Förvaltningsrättslig tidskrift 2015, nr 4, s. 629-646 [cit. 

Wahlberg, Dahlman, Sarwar, Sikström, & Åkerman, ”Rättslig prövning av skälen för sluten 

psykiatrisk tvångsvård”]. 
20 Svensson, Gustav: Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i 

rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM, Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2012 [cit. Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården]. 
21 Gustafsson, Ewa: Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet: en rättsvetenskaplig 

monografi om LPT, Lund: Studentlitteratur, 2010 [cit. Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård 

och rättssäkerhet]. 
22 Staaf, Annika: Rättssäkerhet och tvångsvård: en rättssociologisk studie, Lund: 

Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2005, Diss. 2005 Lunds universitet [cit. Staaf, 

Rättssäkerhet och tvångsvård]. 
23 Jacobsson, Maritha: Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i 

domstolsförhandlingar, Umeå: Umeå universitet, 2006, Diss. 2006 Umeå universitet [cit. 

Jacobsson, Terapeutens rätt]. 
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Titti Mattson forskat om rättssäkerhet i LVU-processen ur barns perspektiv 

och behandlar betydelsen av beslutsmotivering i samband med detta,24 och 

sist men inte minst är av relevans för ämnet givetvis Lars Grönwall och Leif 

Holgerssons omfattande kommentar till LPT mot en historisk bakgrund.25 

1.4 Rättsvetenskapliga perspektiv och 
frågeställningar 

Claes Sandgren beskriver i en lärobok för skrivande studenter hur 

”traditionell” rättsvetenskap innebär en undersökning av de sedvanliga 

rättskällorna.26 Det som skiljer rättsvetenskapen från praktisk juridisk 

verksamhet, menar Sandgren, är dock målet att utveckla kunskapen om 

rätten i något avseende istället för att enbart fastslå eller tillämpa det som är 

gällande rätt.27 Vidare lyfter han fram att en sådan rättsvetenskaplig utsaga 

oftast är normativ och således ansluter till en hermeneutisk förståelse av vad 

som är en sanning om världen: i och med detta kan rättsvetenskapandets 

viktigaste komponent sägas vara att hitta övertygande argument för 

rättsvetenskapliga ställningstaganden.28 Det problem som formulerats i detta 

arbete, hur domskäl bäst bör avfattas i LPT-avgöranden, särskilt mot 

bakgrund av de eventuellt känsliga uppgifter om enskilda som därigenom 

blir allmänt tillgängliga, är normativt till sin karaktär. 

 

Claes Sandgren menar att inspirationen till ett arbetes rättsvetenskapliga 

argument kan hämtas från en mängd olika håll och föreslår som exempel 

användningen av komparationer mellan olika länders regelverk, 

användningen av kunskaper genererade ur andra vetenskapliga discipliner 

eller framställningen av egen sådan kunskap genom bruk av andra 

vetenskapers metoder.29 I och med bland annat denna ståndpunkt undviker 

                                                 
24 Mattsson, Titti: Barnet och rättsprocessen: rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i 

samband med beslut om tvångsvård, Lund: Juristförlaget i Lund, 2002, Diss. 2002 Lunds 

universitet [cit. Mattsson, Barnet och rättsprocessen], beslutsmotivering behandlas på s. 

299-345.  
25 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif: Psykiatrin tvånget och lagen: en lagkommentar i 

historisk belysning, 5 uppl., Stockholm: Norstedt Juridik, 2014 [cit. Grönwall & 

Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen]. 
26 Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2007 [cit. Sandgren, Rättsvetenskap 

för uppsatsförfattare], s. 40. 
27 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 65 f. 
28 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 18 f; Sandgren, Claes: ”Vad är 

rättsvetenskap?”, i Vad är rättsvetenskap?, Sandgren, Claes, s. 175-203, Stockholm: Jure, 

2009, s. 186-190. 
29 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. 
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han gärna den annars populära benämningen ”dogmatisk” i samband med 

beskrivningar om vad rättsvetaren gör: en verklig mångfald av argument kan 

bli accepterade.30  

 

Trots att argument kan se mycket olika ut menar Claes Sandgren dock att 

argumenten som minst får underkastas den begränsningen att de i slutändan 

måste kunna övertyga andra inom forskningsfältet, den yttersta 

kvalitetsstämpeln för all vetenskap.31 Kaarlo Tuori påpekar att rättsvetaren 

är fri att vara kritisk i den meningen att dennas utsagor inte blir tvingande, 

exempelvis såsom en dom eller lagstiftning blir.32 Även rättsvetaren 

förhåller sig, enligt honom, dock till outtalade konventioner bland jurister, 

exempelvis vetskapen genom rättskälleläran att olika rättskällor kan väga 

olika tungt eller en till rättsordningen underliggande men omfattande källa 

av argument, såsom olika demokratiska ideal.33 Sandgren förefaller peka på 

åtminstone delvis samma sak i den mån han beskriver hur rättsvetenskapen 

innefattar såväl rättskällelära som juridisk metod.34 Såväl Sandgren som 

Tuori framhåller också att rättsvetenskapen präglas av en tyst 

överenskommelse om att rätten ytterst bör följas. Sandgren talar om ett 

”inifrånperspektiv” eller ”ett juridiskt betraktelsesätt” och Tuori kontrasterar 

med det sätt på vilket en rättssociolog skulle kunna betrakta rätten enbart 

som en bit av den empiriskt mätbara verkligheten.35  

 

Ett begrepp som Kaarlo Tuori eventuellt skulle kunna tänkas hänföra till den 

under rättsordningen liggande källan till juridisk argumentation som tagits 

upp i föregående stycke,36 är rättssäkerhet – ett perspektiv som särskilt 

kommer att framhållas i detta arbete. Lotta Vahlne Westerhäll menar att 

rättssäkerheten är ett etiskt ideal, som när det gäller LPT är ”den parameter 

som för de flesta, inte minst jurister, framstår som den mest centrala”.37 

Gustav Svensson tillhör uppfattningen att rättssäkerhet kan indelas i en 

formell och en materiell sådan samt att kontexten också får avgöra vilken av 

de två linjerna som bör väga tyngst. Han anser i sin forskning exempelvis att 

vid bedömningen av rättstillämpningen i mål enligt LVU och LVM, två 

andra tvångvårdslagar jämte LPT, att det formella rättssäkerhetsbegreppet 

                                                 
30 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 53; Sandgren, Claes: ”Är 

rättsdogmatiken dogmatisk?”, i Vad är rättsvetenskap?, Sandgren, Claes, s. 117-125, 

Stockholm: Jure, 2009, s. 124 f. 
31 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 19. 
32 Tuori, Kaarlo: Rättens nivåer och dimensioner, Helsingfors: Juridiska fakulteten vid 

Helsingfors universitet, 2013 [cit. Tuori, Rättens nivåer och dimensioner], s. 15. 
33 Tuori, Rättens nivåer och dimensioner, s. 32 ff samt 48-50. 
34 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36-40. 
35 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13 och Tuori, Rättens nivåer och 

dimensioner, s. 7. 
36 Tuori, Rättens nivåer och dimensioner, s. 48-50.  
37 Vahlne Westerhäll, Suicidnärhet, s. 23. 
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bör användas därför att de allmänna förvaltningsdomstolarna har i uppgift 

att tillse att tvångsvård bara sker med uttryckligt lagstöd.38 Följaktligen 

kommer rättssäkerhetsbegreppets möjliga innebörder i detta arbete att 

utforskas fortlöpande i framställningen. Detta gäller även begreppet 

personlig integritet, som enligt Ulrika Sandén heller inte kan sägas endast ha 

en betydelse.39 

 

För att lösa problemet med en lämplig utformning av domskäl i LPT-mål 

och uppfylla arbetets syfte i enlighet med de ovanstående redovisade 

perspektiven, har problemformuleringen brutits ner i följande fyra frågor:  

 

 Vad kan en god rättssäkerhet och personlig integritet anses innebära 

och vad har de för betydelse i LPT-processen? 

  

 Vilka olika argument möts när motiveringsskyldighet ställs mot 

hänsyn till den enskilde angående offentliggörandet av känsliga eller 

sekretessreglerade uppgifter? 

 

 Vilka möjligheter finns att tillgodose intresset av en sådan 

sekretesshänsyn utan att motiveringsskyldigheten försummas? 

 

 Enligt gällande rätt eller ur ett perspektiv de lege ferenda, samt med 

ovanstående frågeställningar i åtanke, vilka krav ska, bör eller kan 

således sammantaget ställas på domskälen i ett LPT-avgörande?  

 

Den rättsvetenskapliga gärningen kommer sammanfattningsvis alltså, 

förutom att redovisa gällande rätt, att bestå i att granska resonemang bakom 

gällande rätt, sammanfoga material som belyser problemet på olika sätt och 

eventuellt finna skäl att föreslå en utveckling av gällande rätt med beaktande 

av de rättsliga ramar som kan finnas. 

1.5 Metod, material och avgränsningar 

Föregående avsnitt om de val som gjorts i fråga om rättsvetenskapliga 

perspektiv beskriver i någon mening också den metod som kommer att 

tillämpas eller åtminstone vilket material som är möjligt att begagna i en 

sådan argumentation som frågeställningarna påkallar. Så långt som arbetets 

material analyseras för att fastställa gällande rätt kan således juridisk metod 

sägas användas i bemärkelsen att göra en samlad bedömning av 

                                                 
38 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 79-88.  
39 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt, s. 24. 
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rättskällorna, i enlighet med den vedertagna uppfattning som Claes 

Sandgren beskriver. Han menar att det vid denna bedömning såväl finns 

rättskällor som ”skall” och ”bör” respektive ”får” iakttas.40 Då Sandgren 

föreslår doktrin som en rättskälla,41 kan alltså tillämpningsförslag i den 

förvaltningsprocessrättsliga doktrinen i viss mån bemötas såsom rättskällor. 

Materialet kommer dock som understrukits också att läsas kritiskt utan att 

det alltså kan sägas framstå som direkt lämpligt att differentiera detta som 

en annan eller specifik metod (jfr avsnitt 1.4 i detta arbete). 

 

Då huvuduppgiften i arbetet är att diskutera tankegångarna bakom 

beslutsmotivering snarare än att fastställa gällande rätt och då det finns 

sparsamt med lagtext, förarbeten och prejudikat angående beslutsmotivering 

har doktrin och annan litteratur utgjort en stor del av materialet. Vad delvis 

gäller material kring reglerna om offentlighet och sekretess men främst 

regleringen av LPT har detta regelverk behandlats något mer ytligt än 

relevanta bestämmelser i FPL eftersom att det först och främst är 

motiveringsskyldigheten som är i fokus för analys. Den europarättsliga 

aspekten av utredningen har starkt begränsats då detta inte utgjort 

huvudfokus och arbetet omgärdats av en snäv tidsbegränsning. Inte heller 

har övrigt internationellt rättsligt material kunnat beaktas. Annat material 

som har använts för att ge argument till en lösning av det formulerade 

problemet inbegriper bland annat den forskning kring LPT som tidigare 

redogjorts för och denna beaktas alltså parallellt med rättskällorna oavsett 

om den kan sägas ha status av doktrin eller inte. Främst är denna omnämnda 

forskning av rättsvetenskaplig karaktär men också till viss del 

rättssociologisk. All sådan nu nämnd forskning rör svenska förhållanden.  

 

Vad gäller material angående motivering av beslut eller domar i den 

allmänna processen har det inte bedömts vara av större relevans att göra en 

jämförelse med beslutsmotivering i förvaltningsprocessen. Hans 

Ragnemalm anför att förvaltningsprocessen tidigare ofta fått söka 

vägledning ur den allmänna processen men att det succesivt finns mindre 

och mindre anledning att göra så i takt med att förvaltningsprocessrätten har 

fått en mer utförlig rättslig reglering.42 Slutligen kan nämnas att eventuell 

problematik som kan tänkas höra samman med LRV och rättspsykiatrisk 

vård som straffrättslig påföljd också har lämnats utanför detta arbete.  

  

                                                 
40 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36-38 samt s. 55 f, citat på s. 36. 
41 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. 
42 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 33 f. 
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1.6 Disposition 

På grund av problemets olika rättsliga dimensioner och det sätt som 

frågeställningarna och materialet hänger ihop är det inte lämpligt att i denna 

framställning besvara frågeställningarna i tur och ordning. Det är istället 

snarare materialet som fått styra upplägget.  

 

I kapitel två som följer detta inledningskapitel ges en orienterande 

introduktion till hur psykiatrisk vård samt det omgärdande regelverket för 

tvångsanvändning har sett ut historiskt och hur det ser ut idag. I detta avsnitt 

redogörs även för några av de olika utvärderingar som forskningen gjort av 

samhällets psykiatriska tvångsvård och patienternas rättsliga ställning för en 

förståelse av måltypen LPT-mål. 

 

Kapitel tre avhandlar för det första vilka krav som generellt anses vara 

ställda på domskäl i allmän förvaltningsdomstols avgöranden. Dessa krav 

jämförs också med krav på motivering av beslut enligt FL. I detta kapitel 

diskuteras också ur vilka perspektiv beslutsmotivering är så angeläget. 

 

Arbetets kapitel fyra redogör för hur långt känsliga uppgifter om patienter 

skyddas inom psykiatrin och under LPT-processen samt den syn på dessa 

uppgifter som ligger bakom nuvarande reglering. 

 

I det avslutande kapitlet fem samlas tanketrådarna ihop och 

frågeställningarna besvaras under en sammanfattande slutlig diskussion om 

hur allmän förvaltningsdomstol bör författa domskäl i LPT-mål. Efter detta 

följer till sist några korta reflektioner över arbetets förtjänster och 

begränsningar samt förslag till vidare studier. 
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2 Om tvångsvård som 
rättsområde 

I detta första avsnitt som redovisar arbetet kommer först den psykiatriska 

tvångsvårdslagstiftningen att introduceras som en bakgrund till den måltyp 

som är föremål för analys. Detta sker delvis genom en kort hållen historik 

men främst genom en beskrivning av huvuddragen i den gällande rättsliga 

regleringen LPT. Därefter kommer den syn på betydelsen av rättssäkerhet 

inom tvångsvården som framträder i nyare forskning på området att 

presenteras jämte några av de kritiska utvärderingar som gjorts av systemet. 

2.1 Psykiatrisk tvångsvård då och nu 

Det är inte så länge sedan som flera andra grupper än läkare ansett sig kunna 

förstå och åtgärda det som idag kallas psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa, 

enligt Jenny Björkman. Hon exemplifierar hur det kunde betraktas som ett 

tillstånd framkallat genom en obalans i kroppsvätskorna eller genom 

trollkonst eller kanske Guds handlande. Innan 1700-talet torde 

djävulsutdrivning vara det mest uppseendeväckande alternativ Björkman 

nämner bland de accepterade behandlingsformer hon redogör för. Hon har 

dragit slutsatsen att det först var under 1800-talet som psykisk ohälsa 

huvudsakligen kom att definieras som en medicinsk åkomma.43 Marie 

Lennestig menar att det biomedicinska perspektivet på psykisk ohälsa under 

1900-talet faktiskt har dominerat i en högre utsträckning i Sverige än i 

övriga Europa. På de psykiatriska sjukhusen fanns till exempel inte 

psykologer förrän på 1970-talet. 44 Lars Grönwall och Leif Holgersson 

menar att samhället runt denna tid började betrakta yttringarna av psykisk 

sjukdom också som konsekvenser av de sociala villkoren och händelserna i 

en individs liv.45  

 

Jenny Björkmans ståndpunkt är att det har funnits en utbredd misstro mot 

läkarnas förmåga att på ett försvarbart sätt hantera människor med psykisk 

ohälsa och stå emot korruption. Det egentliga huvudsyftet med den statliga 

                                                 
43 Björkman, Jenny: ”Galenskapens historia”, i Omsorgens historia, Östborn, Andreas 

(red.), s. 79-96, Mora: Stiftelsen Bonäs bygdegård, 2006 [cit. Björkman, ”Galenskapens 

historia”], s. 80-83. 
44 Lennestig, Marie: ”Psykiatrihistoria ur ett Dalaperspektiv”, i Omsorgens historia,  

s. 59-77, Östborn, Andreas (red.), Mora: Stiftelsen Bonäs bygdegård, 2006, s. 70 f. 
45 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 43 ff. 
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tvångsvården på de psykiatriska sjukhusen, menar hon, var att avskilja dem 

som ansågs farliga för andra och samhället. Hon påpekar att det 

överhuvudtaget inte gick att bli patient frivilligt förrän 1929 men att även 

efter denna tidpunkt så sökte sig de människor som ändå hade råd till privata 

alternativ. Vidare beskriver Björkman hur dåtidens medier lyfte fram 

historier om människor som verkat för att spärra in sina släktingar, som ett 

medel för att tillskansa sig familjens förmögenheter. Hon konstaterar att 

människor har känt en oro för att bli utpekade som psykiskt sjuka och i och 

med det berövade sin frihet på felaktiga grunder.46 Rudolf Schlaug anför att 

en förbättrad rättssäkerhet var målet med den under år 1929 införda 

sinnessjuklagen,47 men enligt Björkman bör lagen uppfattas främst som ett 

försök att göra intagningen mer rättssäker för friska människor.48 Lars 

Grönwall och Leif Holgersson menar dock att insikten att tvångsvård 

faktiskt innebär ett frihetsberövande som måste motiveras och begränsas, i 

och för sig fanns tidigt hos lagstiftaren, men att tanken haft svårt att få ett 

större genomslag. De menar att det under så lång tid inom vården hade varit 

underförstått att patienter med psykisk ohälsa inte alls klarar att utöva den 

autonomi som människor normalt förutsätts ha, på det sättet talades det inte 

ens om att vård faktiskt gavs mot den enskildes vilja.49 En ny lagstiftning, 

LSPV, infördes år 1966 men Grönwall och Holgersson beskriver att hur 

först inför 1991 års tvångsvårdslagstiftning LPT, så framhölls psykisk 

sjukdom som något som tillfälligt kunde orsaka en oförmåga att agera 

rationellt, något som alltså inte längre nödvändigtvis behövde innebära ett 

helt liv under institutionsvård. Det är dock så att Sverige länge har präglats 

av en ”tradition av förmynderi”, anser de.50 Även Ewa Gustafsson menar att 

lagstiftningen av psykiatrisk tvångsvård förvisso präglats av en agenda att 

gömma undan oönskade personer men att sedan införandet av 1929 års 

sinnessjuklag och LSPV har patienternas rättssäkerhet efter hand fått ett allt 

större utrymme.51  

 

Vad gäller innehållet i den nuvarande modellen för psykiatrisk tvångsvård 

gäller formellt samma författningar som för frivillig psykiatrisk vård eller 

annan sjukvård. LPT är en speciallag till HSL och patientlagen och som 

med omfattande restriktioner och procedurer ger vårdgivaren befogenhet att 

genomföra vård utan samtycke i vissa situationer (1 § första stycket LPT). 

Tvångsvård måste lika väl som frivillig vård vara ”sakkunnig och 

omsorgsfull” och ”av god kvalitet” samt ske i enlighet med ”vetenskap och 

                                                 
46 Björkman, ”Galenskapens historia”, s. 87 ff. 
47 Schlaug, Rudolf: Psykiatri, lag och samhälle: en vandring genom svensk psykiatrisk 

lagstiftnings historia, Stockholm: Askelin & Hägglund, 1989, s. 55-57. 
48 Björkman, ”Galenskapens historia”, s. 88 f. 
49 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 36-38. 
50 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 43-47, citat på s. 46. 
51 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 15 f. 
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beprövad erfarenhet” (7 § patientlagen). Om det är nödvändigt för vårdens 

genomförande eller för patientens eller andra patienters säkerhet får en 

patient under sluten psykiatrisk tvångsvård med ”det tvång […] som är 

nödvändigt” hindras från att lämna sjukvårdsinrättningen (18 § LPT). Han 

eller hon får också under begränsad tid skiljas från kontakt med övriga 

patienter i ett eget rum (20 § första stycket, första meningen LPT) eller i 

akuta situationer till och med spännas fast (19 § första stycket LPT). En 

patient under öppen psykiatrisk tvångsvård får alltid vistas utanför 

vårdinrättningen men kan till exempel förbjudas besöka särskilda platser 

eller personer, att använda exempelvis alkohol eller påbjudas att använda en 

viss medicin (26 § LPT). En patient under tvångsvård har rätt att få en 

stödperson utsedd som kan bistå henne eller honom i personliga frågor (30 § 

LPT). 

 

Tvång med stöd av LPT får endast utövas för att ”sätta patienten i stånd att 

frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller 

hon behöver” (2 § andra stycket LPT) och dessutom först efter en 

proportionalitetsbedömning (2 a § första stycket LPT). Alla 

behandlingsåtgärder måste anpassas efter detta syfte (17 § andra stycket 

LPT). Dessutom måste huvudregeln om frivillighet värnas genom att 

tvångsåtgärder endast får tillgripas i den mån ”patienten inte genom en 

individuellt anpassad information kan förmås att frivilligt medverka till 

vård” (2 b § första meningen LPT). I propositionen till LPT hävdas att 

medmänskligheten både kräver och rättfärdigar vård mot den enskilde 

patientens vilja när psykisk ohälsa kan medföra att ”denne inte är i stånd att 

bedöma sitt eget bästa”. Då tvångsvård såväl utgör en integritetskränkning 

som ett frihetsberövande framhåller dock propositionen att tvång ska vara en 

sistahandslösning. Att så är fallet ska dels återspeglas i de materiella 

förutsättningarna och dels tillgodoses genom en obligatorisk rättslig kontroll 

av att förutsättningarna är uppfyllda, föreslås i propositionen.52 Enligt RF är 

”var och en […] gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden” (2 

kap. 8 § RF) då ”den offentliga makten ska utövas med respekt för […] den 

enskilda människans frihet” (1 kap. 2 § första stycket RF). Dessutom har en 

person som är frihetsberövad, utan att det är relaterat till brott, rätt till en 

domstolsprövning (2 kap. 9 § andra stycket RF). Frihetsberövande får 

endast ske om det kan anses ”godtagbart i ett demokratiskt samhälle”, är 

proportionerligt och regleras i lag (2 kap. 20 § första stycket, tredje punkten 

RF respektive 2 kap. 21 § RF).   

                                                 
52 Prop. 1990/91:58 Om psykiatrisk tvångsvård, m.m., s. 73-75, citat på s. 73. 
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2.2 LPT-processen i allmän 
förvaltningsdomstol 

De materiella rekvisit i LPT som ska vara uppfyllda för att tvångsvård ska 

kunna komma ifråga är som sagt för det första att en patient ”lider av en 

allvarlig psykisk störning” (3 § första stycket LPT). Hit räknas inte en 

utvecklingsstörning (3 § tredje stycket LPT). För det andra krävs att 

patienten dels ”på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga 

förhållanden i övrigt” antingen har ”ett oundgängligt behov av kvalificerad 

psykiatrisk dygnetruntvård”, så kallad ”sluten psykiatrisk vård” (3 § första 

stycket, första punkten LPT) eller ”behöver iaktta särskilda villkor för att 

kunna ges nödvändig psykiatrisk vård”, så kallad ”öppen psykiatrisk vård” 

(3 § första stycket, andra punkten LPT). Vid bedömningen av om det finns 

ett vårdbehov kan också beaktas om parten ”är farlig för annans personliga 

säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa” (3 § fjärde stycket LPT). För det 

tredje krävs också att vården inte kan ges med samtycke, antingen för att 

patienten inte vill lämna ett sådant samtycke eller för att ”det finns grundad 

anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke” 

(3 § andra stycket LPT).  

 

När vårdgivaren vill initiera sluten psykiatrisk tvångsvård måste en 

legitimerad läkare, efter en för ändamålet särskilt utförd undersökning, 

utfärda ett vårdintyg av vilket det ska framgå att det finns ”sannolika skäl” 

att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda (4 § första stycket LPT). 

Ett beslut om intagning vid en viss sjukvårdsinrättning måste inom fyra 

dagar fattas av chefsöverläkaren, som inte får vara den läkare som först 

utfärdat vårdintyget (6 b § LPT). Det vill säga, två olika läkare måste 

uppfatta att tvångsvård är nödvändigt för en patient. När detta beslut fattas 

av chefsöverläkaren måste dock förutsättningarna för tvångsvård vara 

uppfyllda, enligt Lars Grönwall och Leif Holgersson.53 Beslutet om 

intagning är överklagbart (32 § första stycket LPT respektive 33 § första 

stycket, första punkten LPT). Det är först när tvångsvården kan uppskattas 

vara behövlig under mer än fyra veckor, oavsett om detta bör ske i sluten 

eller öppen form, som vårdgivaren behöver ansöka om allmän 

förvaltningsdomstols medgivande till tvångsvård (7 § första stycket, första 

meningen LPT och 8 § första stycket LPT). En ansökan om psykiatrisk 

tvångsvård ska göras av den som är chefsöverläkare där den enskilda parten 

är inskriven patient (7 § första stycket, första meningen och 1 § fjärde 

stycket LPT).  

 

                                                 
53 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 94. 
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En annan situation kan vara den att en patient på frivillig väg redan begärt 

vård från psykiatrin men vill avbryta en behandling och förutsättningarna i 3 

§ första stycket första punkten LPT samt 3 § andra stycket LPT är uppfyllda 

samt att det kan befaras att han eller hon kommer att skada sig själv eller 

någon annan allvarligt finns vidare en möjlighet för chefsöverläkaren att 

temporärt besluta om sluten tvångsvård (11 § första stycket LPT). Detta 

beslut ska dock underställas förvaltningsrätten (12 § första stycket LPT) och 

om chefsöverläkaren bedömer att vården även fortsättningsvis måste ske 

under tvång ska en ansökan till förvaltningsrätten om medgivande till 

tvångsvård göras i vanlig ordning inom fyra dagar (12 § andra stycket, 

första meningen LPT). En ansökan om medgivande måste också göras när 

en chefsöverläkare vill att tvångsvård ska övergå till en annan form, från 

sluten till öppen eller vice versa (7 § första stycket, andra meningen LPT).  

 

En ansökan om sluten tvångsvård ska redogöra för ”vilka omständigheter 

som utgör grund för tvångsvården och vilka överväganden som har gjorts i 

fråga om vård i annan form” samt ”det stöd och den behandling som 

planeras för patienten under och efter vistelsen på vårdenheten” (7 § tredje 

stycket LPT). En ansökan om öppen tvångsvård ska innehålla en 

redogörelse för ”vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården 

och vilka särskilda villkor som rätten bör föreskriva” (7 § fjärde stycket 

LPT). Dessutom ska den sistnämnda innehålla en så kallad ”samordnad 

vårdplan” som uppfyller villkoren i 7 a § LPT, där exempelvis även 

beslutade eller eventuellt påkallade insatser från socialtjänsten redovisas (7 

§ fjärde stycket, andra meningen LPT). En ansökan som är så bristfällig att 

den överhuvudtaget inte kan läggas till grund för en sakprövning ska avvisas 

om inte bristerna åtgärdas efter ett föreläggande från domstolen (5 § FPL).  

 

LPT-mål ska handläggas med skyndsamhet (35 § första stycket, första 

meningen LPT) och i alla fall där det inte är ”uppenbart obehövligt” ska en 

muntlig förhandling hållas (36 § första stycket LPT). Nämndemän ska 

medverka som domare i både förvaltningsrätt och kammarrätt i mål enligt 

LPT (17 § första stycket LAFD respektive 12 § andra stycket LAFD och 38 

§ första meningen LPT). Rune Lavin har som JO påpekat att det är lämpligt 

att en mer erfaren domare har hand om LPT-målen med hänvisning till 

psykiatrilagstiftningens förarbeten.54 I normalfallet hålls förhandlingen vid 

sjukvårdsinrättningen där patienten befinner sig och patienten ska närvara, 

om det är möjligt med hänsyn till hans eller hennes psykiska tillstånd, samt 

eventuell stödperson (37 § första stycket LPT). Patienten kan kallas vid vite 

och hämtas till förhandlingen (37 § tredje stycket LPT). Vid förhandlingen 

ska såväl chefsöverläkaren som en av rätten utsedd sakkunnig höras om det 

                                                 
54 Lavin, ”Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna”, s. 372 med hänvisning till prop. 

1990/91:58 Om psykiatrisk tvångsvård, m.m., s. 185. 
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inte är ”uppenbart obehövligt” och den sakkunnige får lov att ställa frågor 

till både chefsöverläkaren och patienten (37 § andra och tredje stycket LPT). 

Domstolen ska i ett ansökningsmål enligt LPT normalt förordna ett 

offentligt biträde till patienten (38 a § första stycket, andra punkten LPT). 

Det krävs inte prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett 

överklagande av förvaltningsrättens avgörande till prövning men däremot 

krävs detta hos HFD (34 a § första stycket, första meningen FPL respektive 

35 § första stycket FPL). 

 

Av förvaltningsdomstol för första gången beslutad tvångsvård får som 

längst pågå under fyra månader från beslutet om intagning (8 § andra 

stycket LPT). Om vården därefter ska fortsätta måste chefsöverläkaren 

innan utgången av denna tidsfrist på nytt ansöka om tvångsvård enligt 

samma rutin som ovan beskrivet, förvaltningsrätten kan då medge 

tvångsvård för som mest sex månader åt gången (9 § LPT). Tvångsvården 

får dock fortsätta i väntan på att förvaltningsrätten meddelar ett avgörande 

(10 § LPT). Vid ett eventuellt avslag ska vården upphöra omedelbart (10 § 

tredje meningen LPT). Chefsöverläkaren ska också själv kontinuerligt 

överväga om tvångsvården ska upphöra och vid bristande förutsättningar 

genast besluta om att tvångsvårdens avslut (27 § LPT).  

 

Proceduren i LPT-mål har, som visats, en synnerligen detaljerad reglering 

och ställer stora krav på den utredning som ska ske i målet. Föreskrifter talar 

både om vilket processmaterial som domstolen i normalfallet ska ha, hur 

detta ska vara beskaffat och vilka som ska lämna uppgifter till detta. Att 

lagstiftaren uppmuntrar till en omsorgsfullt genomförd process kan i och för 

sig uppfattas som lämpligt i ljuset av en strävan att förbättra rättssäkerheten 

för de patienter som står inför risken att bli tvångsvårdade (se avsnitt 2.1 

och 3.3). En sådan process kommer dock rimligen att innebära en stor 

arbetsbörda i ljuset av de snäva tidsgränser som omgärdar LPT-processen 

samt ställa höga krav på den domare som ska hantera processerna och sedan 

döma i målen.  
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2.3 Kritik mot brister i rättssäkerheten 

Trots den i avsnitt 2.1 och 2.2 konstaterade mödan att stärka rättssäkerheten 

i den psykiatriska tvångsvården, verkar det finnas en hel del att önska i detta 

hänseende. Till en början så ska arbetet redogöra för hur Gustav Svensson 

2012 har publicerat en studie av HFD:s rättsbildning i praxis, på områdena 

LVU och LVM. Hans slutsats är att HFD inte i någon betydande mån har 

bidragit till att precisera förutsättningarna för vård enligt LVU även om 

prejudikat har meddelats i andra frågor såsom talerätt. Vad gäller LVM har 

Svensson dragit slutsatsen att i de rättsfall som HFD meddelat finns 

förtydliganden av rekvisiten för vård men konstaterar att dessa endast är åtta 

till antalet, varav fyra domar blivit referat. Han noterar att den begränsade 

vårdtiden i LVM-fall kan utgöra ett hinder mot att målen alls når HFD. 

Svensson slår därmed fast att HFD inte i någon särskilt stor utsträckning har 

bidragit till en ökad rättssäkerhet för de enskilda parterna, vare sig i LVU- 

eller LVM-mål.55  

 

Gustav Svensson baserar slutsatsen i sin forskning om LVU och LVM på 

antagandet att det formella rättssäkerhetsbegreppet är det mest lämpliga för 

att mäta rättssäkerhet i dylika tvångsprocesser, bland annat efter att ha 

studerat lagarnas förarbeten. Förvaltningsdomstolarna ska enligt hans 

uppfattning bevaka att tvångsingripanden endast sker med lagstöd och att 

HFD såsom prejudikatinstans successivt ska bidra till en ännu bättre 

bevakning genom att tolka lagens räckvidd.56 Lena Marcusson anser på ett 

liknande sätt att det är just möjligheten för den enskilde att kunna avgöra när 

det allmänna på något sätt får lov att utnyttja sin makt gentemot henne eller 

honom som är kärnan i den formella rättssäkerheten.57 Detta begrepp bör 

också tillämpas i förvaltningsrätten, menar hon och föreslår som ett sätt att 

mäta rättssäkerhet vad gäller försäkringskassans bedömning av enskildas 

rätt till sjukpeng, med mycket lite utrymme i lagen för skönsmässighet, att 

beslutet bör utvärderas genom att se till om det är juridiskt riktigt.58 Detta 

stämmer väl överens med den bild som framträder av målet med den 

rättsliga regleringen av den psykiatriska tvångsvården (se avsnitt 2.1 och 

2.2). Det formella rättssäkerhetsbegreppet, menar Gustav Svensson, bygger 

på antagandet att medborgarna behöver ett skydd mot ett missbruk av 

statens makt, bland annat genom inramningen av statens handlingsutrymme 

genom konstitutionella rättigheter och friheter samt exakt formulerade 

                                                 
55 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 203-206. 
56 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 82-88. 
57 Marcusson, Lena: ”Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande”, i Förvaltningsrättslig 

tidskrift, 2010, volym 3, s. 241-254 [cit. Marcusson, ”Förvaltningsrättens 

rättssäkerhetstänkande”], s. 41 f. 
58 Marcusson, ”Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande”, s. 45-47. 
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regler. Han uppfattar att det materiella rättssäkerhetsbegreppet tvärtom 

bygger på grundinställningen att statens makt kan brukas för goda ändamål. 

Ett gott resultat menar han alltså ligger i linje med politiska ambitioner och 

möjliggörs genom regler som är öppna för anpassning till det enskilda fallet, 

kompletterade av vissa former för beslutsfattandet, exempelvis regler om 

beslutsfattarens kompetens. Med en mer krass syn på statens maktutövning 

kan dock denna typ av regler, enligt Svensson, i vilket fall inbjuda till 

ovidkommande hänsyn vid beslutstagandet.59  

 

Annika Staaf har studerat rättssäkerhet ur ett rättssociologiskt perspektiv 

under verkställighet av tvångsvård enligt LVM.60 Staaf förefaller instämma i 

Gustav Svenssons förståelse av vad som utgör ett användbart 

rättssäkerhetsbegrepp i det att hon i sin avhandling konstruerar ett eget 

rättssäkerhetsbegrepp att mäta sitt studieobjekt mot. Enligt henne är rimligt 

att behovet av skydd mot det offentligas maktutövning kan variera med 

sammanhanget. Hon konstaterar dessutom, att olika 

rättssäkerhetsdefinitioner har tillkommit i specifika historiska kontexter, 

som alla haft av sina ideologiska ställningstaganden.61 Förutsebara beslut 

fattade med stöd i lag har utgjort en i hennes begrepp, som hon inte 

nödvändigtvis menar är viktigast men ändå måste vara en utgångspunkt att 

väga andra aspekter mot, såsom beslutets effektivitet.62 Detta konstaterar 

hon ofta prioriteras lågt i de LVM-verksamheter som studerats.63 Titti 

Mattsson använder inte den uttryckliga terminologin formell och materiell 

rättssäkerhet men nyttjar likt Jacobsson en särskild anpassad konstruktion 

för att utvärdera rättssäkerheten för barn vid beslutsfattande enligt LVU, då 

hon bedömer att barn har förutsättningar som skiljer sig från vuxnas. Även i 

Mattssons definition utgör förutsebarhet och enhetlighet viktiga delar av 

rättssäkerheten.64 

 

En ytterligare forskare som framhåller vikten av den formella 

rättssäkerheten i betydelsen lagenliga och förutsebara beslut är Ewa 

Gustafsson som studerat LPT. I en systematisk genomgång av gällande rätt 

och tillämpningen såväl i domstolar som inom verksamheten i hälso- och 

sjukvården sätter hon det konstitutionella skyddet i RF och EKMR i 

förgrunden.65 Som ett urval av Gustafssons resultat kan nämnas följande 

iakttagelser och rekommendationer av stor relevans för denna utredning av 

domskrivning i LPT-mål. Vad gäller graden av rättssäkerhet bedömer 

                                                 
59 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 73 ff. 
60 Staaf, Rättssäkerhet och tvångsvård, s. 11 f. 
61 Staaf, Rättssäkerhet och tvångsvård, s. 104 f. 
62 Staaf, Rättssäkerhet och tvångsvård, s. 107. 
63 Staaf, Rättssäkerhet och tvångsvård, s. 321 f. 
64 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 29-31. 
65 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 93 f samt s. 16 f. 



 23 

Gustafsson, vad gäller åtminstone rekvisiten i 3 § LPT, att dessa borde vara 

tillräckligt precisa men att det inte spelar någon roll när utredningsmaterialet 

i mål enligt LPT ofta är otillräckligt för att bedöma om rekvisiten är 

uppfyllda eller inte. Exempelvis föreslår Gustafsson att patientjournaler i 

regel borde lyftas in i processen jämte chefsöverläkarens ansökan så att 

domstolen kan bli mer självständig i sin bedömning. Inne på samma spår 

ifrågasätter hon också den medicinskt sakkunniges roll i LPT-processen då 

detta också kan få domstolen att undvika svåra rättsliga avvägningar med 

hänvisning till medicinsk expertis. I strid med kravet på att tvångsvård 

endast får ske vid ett oundgängligt behov (3 § första stycket, första punkten 

LPT) menar Gustafsson att domstolar dock mycket ofta medger tvångsvård 

bara för att patienter inte ännu är symptomfria. Vad Gustafsson dessutom 

har funnit är att förvaltningsdomstolarna i hennes mening inte i tillräckligt 

stor utsträckning argumenterar för sina ställningstaganden när patienters 

samtycke inte anses tillförlitligt. Hon framhåller också allvaret i att en 

vägran till viss vård, i sig tas till intäkt för att en patient saknar 

sjukdomsinsikt och föreslår att samtycke alltid måste vägas mot ett konkret 

behandlingsförslag.66 Sammantaget menar Gustafsson att tvångsvård enligt 

LPT inte kan sägas vara rättssäkert på grund av bristerna i lagens 

tillämpning.67  

 

Ewa Gustafssons forskning, som redogjorts för i förgående stycke, får sägas 

peka på ett behov av en mycket genomtänkt och utförlig motivering i LPT-

mål. Detta stöds också av Moa Kindström Dahlin, som i sin avhandling på 

liknande vis drar slutsatsen att människor med psykisk ohälsa, trots den 

rättsliga regleringen av vården, försätts i en vanmäktig position.68 

Kindström Dahlin menar att tvångsvårdens förenlighet med det 

konstitutionella skyddet i RF och EKMR inte har analyserats i tillräckligt 

stor utsträckning vare sig av lagstiftaren, domstolarna eller i 

rättsvetenskapen.69 Hon insisterar på att de skäl som ger stöd för tvångsvård, 

i strid med konstitutionella rättigheter, måste på lagstiftningsnivå vara såväl 

tankemässigt koherenta som baserade på vetenskaplig kunskap. Kindström 

Dahlin menar med detta också att fakta och normer måste hållas isär, med 

den ödmjuka insikten att detta är svårt, samt att de normer som beslutas 

måste gälla lika för alla människor. Hon påpekar till exempel att det är svårt 

att ur ett kunskapsperspektiv motivera en särreglering av exempelvis 

demens och schizofreni.70 Liknande svårigheter föreligger också på 

tillämpningsnivå, menar Kindström Dahlin, när domare ska förhålla sig till 

                                                 
66 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 461 ff. 
67 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 468. 
68 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 350 f. 
69 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 99 f. 
70 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 329-332. 
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att de är beroende av de fakta som chefsöverläkaren och den medicinskt 

sakkunnige levererar samtidigt som de själva ansvarar för den rättsliga 

bedömningen av dessa fakta.71 Hon föreslår, tvärtemot vad som i allmänhet 

anses, att det kunde vara lämpligt med en psykiater som ledamot av rätten i 

LPT-mål. När en domare under överläggningen på så vis kan bidra med 

expertkunskaper bedömer Kindström Dahlin att det ökar chanserna för 

domstolen att göra en kritisk bedömning av chefsöverläkarens utlåtanden 

om en patient.72 Kanske vore det av godo inte bara för den omedelbara 

formella rättssäkerheten för den enskilde patienten utan också för att 

fortsätta belysa eventuella inkonsekvenser i systemet för psykiatrisk 

tvångsvård att domare uppmuntrades att skriva mer utförliga motiveringar 

till sina domar?  

 

När det gäller domares, sakkunnigas och myndigheters uppgifter i 

tvångsvårdsprocesser har Maritha Jacobsson sett under sina studier av 

diskurser under muntliga förhandlingar i LVM-, LVU- och LPT-mål år 

2003-2006 att förhandlingen sällan tycks handla om att granska 

myndighetens argument för tvångsvård. Jacobsson tycks mena, omsatt i 

starka och något förenklade ord kanske, att den muntliga förhandlingen i 

hennes resultat framträder som ett skådespel, vilket för alla inblandade 

egentligen går ut på att ”förändra en problematisk medborgare”. Att 

diskussionen på ytan följer en lagstadgad procedur menar hon dock 

upprätthåller skenet av att förhandlingen bidrar till en rättssäker prövning.73 

Jacobsson fann att till och med de offentliga biträdena till den enskilde 

patienten deltog i denna gemenskap eftersom att de ofta fokuserade på att 

framföra den enskildes åsikter oavsett deras juridiska relevans, sällan ställde 

kritiska frågor till den sökande allmänna parten och ibland till och med 

pratade direkt med den enskilde i syfte att framhålla fördelarna med 

tvångsvård.74 Lotta Vahlne Westerhäll noterar angående de offentliga 

biträdena att de kunde ges betydligt bättre ekonomiska förutsättningar att 

lägga ner ett mer noggrant arbete på LPT-målen i syfte att stärka 

rättssäkerheten.75  

 

Vad Maritha Jacobsson i den refererade studien föreslår vidare för att 

förbättra rättssäkerheten, utöver att stärka den roll som det offentliga 

biträdet spelar, är att den sökande allmänna parten eller den sakkunniga 

adresserar rätten med sina argument snarare än den enskilde. Den 

sakkunniga borde också fokusera på att ställa frågor till den allmänna parten 

                                                 
71 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 338 ff. 
72 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 343-345. 
73 Jacobsson, Terapeutens rätt, s. 61-70, citat på s. 66.  
74 Jacobsson, Terapeutens rätt, s. 63. 
75 Vahlne Westerhäll, ”Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård”, s. 310. 
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i målet och inte till den enskilde samt heller inte själv ta ställning till den 

samlade frågan om vård i det enskilda fallet, menar Jacobsson.76 Lena 

Wahlberg, Christian Dahlman, Farhan Sarwar, Sverker Sikström & Sofia 

Åkerman ifrågasätter dock i vilken utsträckning domstolen överhuvudtaget 

har möjlighet att granska chefsöverläkarens ansökan utifrån något annat än 

formella aspekter, såsom om den är inkommen i rätt tid eller möjligen om 

det är helt uppenbart så att chefsöverläkarens bedömning saknar grund.77 De 

menar att detta kan sägas vara oacceptabelt med exempelvis ett synsätt som 

att tvångsvård faktiskt är ett frihetsberövande utan brott och antagandet att 

en rättsosäker prövning kan leda till att patienter avstår från att söka vård 

samt att frågan om prövningen erbjuder en tillräcklig grad av rättssäkerhet i 

förhållande till tvångsvårdens innebörd måste bli föremål för fortsatt 

utredning och diskussion.78 Att tvångsvård enligt LPT i nuläget 

överhuvudtaget existerar och att det har någon betydelse att frågan är 

föremål för en domstolsprövning får dock anses som en förutsättning för 

detta arbete (jfr avsnitten 1.3 – 1.5). 

 

Maritha Jacobsson noterar att hennes studie av muntliga förhandlingar i 

tvångsmål talar emot värdet av att rättegångens aktörer har den inställning 

som den terapeutiska juridiken uppmanar till.79 Christian Diesen definierar 

terapeutisk juridik som en ”rättslig ideologi” där en hänsyn vägs in, allra 

främst på tillämpningsnivå, till juridikens sociala effekter. Liksom Moa 

Kindström Dahlin betonar Diesen att juridiken bör ha sin grund i 

vetenskapligt fastslagen kunskap om verkligheten.80 Gustav Svensson 

uppfattar tankegångarna i den terapeutiska juridiken som ”målrationella” 

och förknippar dem därför med materiell rättssäkerhet, snarare än den 

formella rättssäkerhet som han alltså menar att tvångslagstiftningen bör 

förknippas med.81 Lotta Vahlne Westerhäll anför likaså att den bedömning 

som ska ske enligt LPT är ”normrationell” eftersom att det är fråga om 

rättsregler där verkligheten ska bedömas passa in eller inte passa in under 

reglernas uppställda rekvisit.82 Vahlne Westerhäll framhåller dock att 

optimala beslut vid frågan om psykiatrisk tvångsvård också tar hänsyn till 

materiell rättssäkerhet och medicinrättsliga principer men förutsätter att 

besluten i första hand uppfyller rekvisiten i LPT. Vad hon konstaterar är 

                                                 
76 Jacobsson, Terapeutens rätt, s. 67-70. 
77 Wahlberg, Dahlman, Sarwar, Sikström & Åkerman, ”Rättslig prövning av skälen för 

sluten psykiatrisk tvångsvård”, s. 643 f. 
78 Wahlberg, Dahlman, Sarwar, Sikström & Åkerman, ”Rättslig prövning av skälen för 

sluten psykiatrisk tvångsvård”, s. 644-646. 
79 Jacobsson, Terapeutens rätt, s. 69. 
80 Diesen, Christian: Terapeutisk juridik, Malmö: Liber, 2011 [cit. Diesen, Terapeutisk 

juridik], s. 5 och s. 17-19, citat på s. 5. 
81 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 78 ff, citat på s. 79. 
82 Vahlne Westerhäll, Suicidnärhet, s. 21. 
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alltså att formell rättssäkerhet är nödvändigt men eventuellt inte 

tillräckligt,83 något som Diesen i och för sig inte verkar motsäga i det att han 

med eftertryck förklarar att terapeutisk juridik inte ska innebära att domaren 

”ska överge den traditionella juridiken”.84 Detta förefaller också ligga i linje 

med Aleksander Peczeniks syn på rättssäkerhet där den formella 

rättssäkerheten i betydelsen förutsebarhet är ofullständig så till vida att den 

måste kompletteras av materiell rättssäkerhet: lagen som åtföljs måste i sig 

själv svara mot andra etiska krav som kan ställas, vilket dock endast fullt ut 

är möjligt i en idealvärld.85 Kindström Dahlin menar att 

psykiatrilagstiftningen ger möjlighet att ställa krav på båda sorters tänkande 

samt liksom Peczenik, att det är orealistisk att ett formellt avgörande i ett 

LPT-mål i varje fall också kommer att vara helt materiellt rättssäkert. Hon 

menar därmed att det är förvaltningsdomstolens arbete i LPT-processen att 

göra såväl en begränsad laglighetsprövning som att bedöma lämpligheten i 

beslutet och att därmed både garantera ett materiellt riktigt avgörande samt 

värna den materiella rättssäkerheten.86  

 

Lotta Vahlne Westerhäll har tillsammans med Linnéa Princis vid intervjuer 

med högre uppsatta läkare inom den psykiatriska vården bedömt att det 

inom professionen kan finnas en viss motvilja mot de rättsregler som 

läkarna menar försvårar deras möjlighet att ge vård och att det kan 

förekomma att beskrivningen av verkligheten anpassas i för stor 

utsträckning för att passa tvångsvårdsrekvisiten. Vahlne Westerhäll och 

Princis bedömer att den medicinska professionen kanske inte tillräckligt ser 

egenvärdet i de juridiska principerna bakom tvångsvårdslagstiftningen.87 

Moa Kindström Dahlin ställer frågan om det är möjligt att förändra 

individens rätt till självbestämmande som utgångspunkt för den medicinska 

rätten till förmån för exempelvis sjukvårdens ansvar att istället ge vård men 

kommer fram till att det inte är möjligt då eftersom att individens 

självbestämmande utgör grunden för rättssubjektet och är därmed en 

grundförutsättning för hela rättsväsendet.88 Vahlne Westerhäll framhåller i 

motsats till detta dock hur den mest extrema konsekvensen av individens 

självbestämmande kan vara att på grund av sjukdom komma att dö genom 

självmord och att tillåta detta är något som hon menar kan betraktas som 

oförenligt med andra etiska värden. Hon ställer sig i ett nyligen utfört 

rättsvetenskapligt arbete frågan om tvångslagstiftning bör ha ett mål att 

                                                 
83 Vahlne Westerhäll, “Goda eller korrekta beslut vid psykiatrisk tvångsvård?”, s. 750 f. 
84 Diesen, Terapeutisk juridik, s. 18. 
85 Peczenik, Aleksander: Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, Stockholm: Fritzes, 1995, s. 94-98. 
86 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 91 f samt s. 209-211. 
87 Vahlne Westerhäll & Princis, ”Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård”, s. 420-

422. 
88 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 334 f. 
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förhindra självmord då hon dessutom noterar att  det i förarbetena till LPT 

finns det uttalat att den enskilde som inte förstår att han eller hon har en 

sjukdom också måste försäkras tillgång till vård.89 Vahlne Westerhäll 

kritiserar att självmordsfara inte finns med som ett uttryckligt intresse i 

lagtexten då det funnits i LSPV och några argument för att inte överföra 

detta till LPT inte har angivits, men hon fastslår att det ändå finns utrymme 

för att beakta självmordsfara i samband med rekvisiten ”oundgängligt 

behov” och ”allvarlig psykisk störning” i 3 § LPT.90 Hon noterar med 

otillfredsställelse en oförklarlig skillnad mellan de situationer som regleras 

av 3 och 11 §§ LPT: tvångvård enligt den senare paragrafen anger 

uttryckligen faran för den enskildes egen person som en grund för 

tvångsvård.91 Lars Grönwall och Leif Holgersson föreslår också att det kan 

gå att prata om ett ”presumerat samtycke”, det vill säga att den enskilde i 

efterhand faktiskt kan anse att ett beslut om tvång var i hennes eller hans 

bästa intresse.92 

 

                                                 
89 Vahlne Westerhäll, Suicidnärhet, s. 16-24, med hänvisning på s. 24 till SOU 1998:32 

Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vid psykiatrisk tvångsvård, s. 195 f.   
90 Vahlne Westerhäll, Suicidnärhet, s. 105 f. 
91 Vahlne Westerhäll, Suicidnärhet, s. 139 f. 
92 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 47. 
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3 Betydelsen av utförliga 
domskäl i LPT-mål 

Föregående kapitel har redogjort för hur en patient inom den psykiatriska 

vården kan bli tvångsvårdad med stöd av LPT under en kortare tid på 

grundval av en chefsöverläkares beslut, efter en samstämmig bedömning av 

en annan läkare (6 b § LPT). Detta beslut kan, på patientens initiativ, 

överklagas till förvaltningsrätten (32 § första stycket respektive 33 § första 

stycket, första punkten LPT). Om en patient däremot bedöms vara i behov 

av tvångsvård utöver fyra veckors tid måste chefsöverläkaren själv ansöka 

hos förvaltningsrätten om befogenheten att ge sådan vård (7 § första stycket 

LPT). Den enskilde behöver alltså inte ens agera för att få sin sak granskad 

av en domstol i detta läge. När denna obligatoriska process infördes genom 

LPT fanns, enligt Lars Grönwall och Leif Holgersson, stor enighet om 

behovet, även om det i viss mån fanns tvekan kring hur lång tid inledande 

vård efter ett chefsläkarbeslut skulle få lov att pågå.93 Wiweka Warnling-

Nerep instämmer i att en domstolsprövning i många förvaltningsärenden 

kan vara oumbärlig för att dessa ska kunna få en korrekt rättslig 

bedömning.94 

 

I kapitel 2 har lyfts fram forskning som pekar på att prövningen i olika 

tvångsmål, däribland LPT-mål, med fog kan kritiseras för bristande 

rättssäkerhet, särskilt med en formell rättssäkerhetssyn. På vilket sätt kan 

dock en domstolsprövning försäkra att ett beslut blir lagenligt fattat? Denna 

del i presentationen av arbetets material kommer att avhandla allmän 

förvaltningsdomstols utformning av sina avgöranden. I synnerhet kommer 

att utredas vilken skyldighet som domstolen har att förse sina avgöranden 

med en förklaring av hur domstolen nått fram till domslutet och hur denna 

ordning skulle kunna bidra till en ökad rättssäkerhet.   

  

                                                 
93 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 95-97. 
94 Warnling-Nerep, Wiweka: Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 

Stockholm: Jure, 2015, s. 53. 
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3.1 Avgörande, dom och motivering enligt 
FPL 

Sett till förhållandena i den första instansen i LPT-mål, förvaltningsrätten, 

så kan det kortfattat nämnas att mål ska avgöras så snart det kan ske och 

vissa mål ska ges förtur (17 § förordningen (1996:382) med 

förvaltningsrättsinstruktion). LPT-mål ska handläggas skyndsamt, vilket 

innebär att de ska tas upp till avgörande inom åtta dagar från det att ansökan 

inkommit (35 § första stycket, första meningen och andra stycket LPT). I 

LPT-mål ska vidare normalt en muntlig förhandling hållas (38 § LPT). 

Detta medför att domen, utom i extraordinära fall, ska meddelas senast 4 

veckor senare (18 § förordningen (1996:382) med 

förvaltningsrättsinstruktion). En dom och andra beslut varigenom domstolen 

avgör målet ska dessutom skickas till parterna (31 § första meningen FPL) 

och i det fall att avgörandet avkunnats i samband med en muntlig 

förhandling, senast en vecka därefter (4 § förordningen (2003:234) om tiden 

för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.). Som tidigare konstaterats 

omfattas alltså LPT-målen av mycket snäva tidsramar (se avsnitt 2.2). 

 

I FPL används terminologin avgörande och beslut. För att reda ut eventuella 

oklarheter kring begreppen beslut, avgörande och dessutom dom, kan 

kortfattat förklaras att när en förvaltningsdomstol fattar beslut i ett 

anhängiggjort ärende, exempelvis efter en ansökan om tvångsvård enligt 

LPT, och det innebär att domstolen avgör saken i målet, då är den rätta 

benämningen på beslutet inom förvaltningsprocessen ”dom” (10 § första 

stycket förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol). Ett 

mål kan avgöras och ett slutligt beslut fattas även utan sakprövning, vilket 

medför, enligt Bertil Wennergren och Ulrik von Essen att domstolen istället 

bör visa saken ifrån sig genom beslut om avvisning, återförvisning eller 

avskrivning.95 Enligt Rune Lavin kan saken på ett mycket grundläggande 

sätt uttryckas vara den materiella rättsfrågan.96 Ett exempel på saken i ett 

mål kan alltså sägas vara frågan om det finns grund för att medge 

tvångsvård efter en chefsöverläkares ansökan. Det är enligt Lavin också 

viktigt att särskilja mellan olika typer av LPT-processer och inte i samma 

mål handlägga till exempel överklaganden av en chefsöverläkares initiala 

beslut om tvångsvård tillsammans med en ansökan om fortsatt tvångsvård.97 

 

                                                 
95 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Bestämmelsens tillämpningsområde”. 
96 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 93. 
97 Lavin, ”Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna”, s. 371 f. 
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Om en dom bör vidare sägas att ett sådant beslut ska sättas upp särskilt (11 § 

första meningen förordningen (2013:390) om mål i allmän 

förvaltningsdomstol). Bland de formella krav som detta medför kan nämnas 

att den eller de lagfarna domare som deltagit i avgörandet ska underteckna 

handlingen (12 § förordningen (2013:390) om mål i allmän 

förvaltningsdomstol). Om en domare skrivit sig skiljaktig ska hans eller 

hennes mening alltid redovisas (31 § första stycket, andra meningen FPL). 

Enligt Bertil Wennergren och Ulrik von Essen ger detta den enskilde en 

fingervisning om möjligheterna till framgång med ett eventuellt 

överklagande.98 Den domstol som meddelat avgörandet, tid och plats för 

domen samt parterna och deras ombud eller biträden ska också redovisas 

(13 § första stycket, första och andra punkten förordningen (2013:390) om 

mål i allmän förvaltningsdomstol). Rune Lavin påminner i en artikel om 

vikten vid att hålla ordning på de inblandade personerna i en process och 

vilken partsställning som de intar eftersom att detta har betydelse för bland 

annat kommunicering och bevisfrågor.99 Han har som JO också gjort 

bedömningen i ett LPT-mål att en länsrätt borde ha redovisat i domen att en 

part uppträtt utan sitt offentliga biträde. Lavin menar att det till och med 

utgör ett brott mot rätten till en rättvis rättegång föreskriven i artikel 6 

EKMR.100 Beslut om tvångsvård enligt LPT faller enligt Moa Kindström 

Dahlin under begreppet ”civil rättighet” i artikel 6 EKMR.101 Alla beslut 

som får överklagas ska dessutom förses med en anvisning om hur detta går 

till samt i förekommande fall, grunderna för prövningstillstånd (31 § andra 

stycket FPL). Lika noggranna krav som ställs under LPT-processens gång 

ställs alltså på den dom som ska avsluta processen (jfr avsnitt 2.2). 

 

Vad vidare angår domens utformning och särskilt om motiveringen så ska, 

när det gäller själva saken i målet, denna anges i korthet samt vilka 

yrkanden och invändningar som parterna gjort (13 § första stycket, tredje 

och fjärde punkten förordningen (2013:390) om mål i allmän 

förvaltningsdomstol). Enligt Hans Danelius genomgång av 

Europadomstolens praxis angående rätten till en rättvis rättegång 

föreskriven i artikel 6 EKMR, så måste en domstol i domskälen ta ställning 

till en parts yrkanden och invändningar och ge en förklaring till varför 

invändningarna inte har haft någon bärighet.102 Svensk rätt föreskriver 

utöver vad som här sagts, att i alla avgöranden av mål så ska ”de skäl som 

bestämt utgången” framkomma (30 § andra stycket FPL). Det är en så 

kallad allmän rättsgrundsats att domstolar måste redogöra för hur de kommit 

                                                 
98 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 31 § FPL, 

under rubriken ”Första stycket”. 
99 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 63. 
100 Lavin, ”Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna”, s. 368 och s. 374 f. 
101 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 107-109. 
102 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 313. 
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fram till sina ställningstaganden, menar Bertil Wennergren och Ulrik von 

Essen.103  

 

En rekommendation i Bertil Wennergren och Ulrik von Essens kommentar 

till 30 § andra stycket FPL är att domens reella tonvikt bör ligga på 

domskälen och även att domslutet tydligt skiljs ut från dessa. 104 Lavin 

instämmer i åsikten att domslut och domskäl är de allra viktigaste 

komponenterna i en dom. Han anser också på samma sätt som Wennergren 

och von Essen att domslut och domskäl åtminstone ska åtskiljas. Lavin 

anser dock att det kan accepteras att en överinstans formulerar sig i 

domskälen som att den ansluter sig till underinstansens bedömning,105 vilket 

också Danelius menar är förenligt med EKMR.106 Frågan är dock i vilken 

utsträckning som detta kan vara lämpligt i det fall att underrättens 

motivering inte är särskilt utförlig? Angående domslutet i sig så kan detta 

hänvisa till domskälen om detta görs på ett sätt som utesluter missförstånd, 

menar Lavin. En annan anledning att formulera domslutet noggrant och att 

uttryckligen svara på alla yrkanden eller ange rättsföljder, menar han, är att 

domen ska kunna verkställas, eller överklagas, då domskälen i sig inte går 

att överklaga.107  

 

Det centrala menar Bertil Wennergren och Ulrik von Essen är att den som 

läser en dom från en förvaltningsdomstol förstår vilka aspekter som 

prövningen av saken inneburit och hur de bedömts. Här påminner de om 

kopplingen mellan lagreglernas rekvisit, de verkliga omständigheter som 

rekvisiten ska appliceras på samt hur sådana omständigheter har bevisats. 

Mer specifikt än så menar Wennergren och von Essen att det inte går att 

ange vad domskälen bör innehålla.108 Vidare får ett avgörande sedan 

givetvis inte ”gå utöver vad som yrkats i målet” (30 § första meningen FPL) 

och ska ”grundas på vad handlingarna innehåller” samt vad som ”i övrigt 

förekommit i målet” (29 § första stycket FPL). Lavin understryker att detta 

innebär att om exempelvis en muntlig förhandling har hållits i ett mål så ska 

detta redovisas i den efterföljande domen.109 Vidare menar han att 

avgörande utredningsåtgärder som domstolen vidtar bör anges i domen.110  

                                                 
103 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Bestämmelsens ändamål”. 
104 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
105 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 64 f. 
106 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 317. 
107 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 70. 
108 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
109 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 63. 
110 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 65. 
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När en chefsöverläkare ansöker om exempelvis sluten psykiatrisk 

tvångsvård måste, som sagt i avsnitt 2.2, bland annat de omständigheter som 

utgör grund för tvångsvården redovisas, inbegripet vilken annan frivillig 

vård som har övervägts men bedömts otillräcklig (7 § tredje stycket LPT). 

För att repetera, psykiatrisk tvångsvård får alltså endast ges efter en 

proportionalitetsbedömning då syftet med vården ska vara att försätta 

patienten i ett sådant tillstånd att han eller hon kan ta emot frivillig vård 

genom individuellt anpassad information (2 § andra stycket, 2 a § första 

stycket, andra meningen samt 2 b § LPT). Rune Lavin konstaterar att det 

oftast är myndigheter som ska anhängiggöra mål genom ansökningar. 

Vidare anser han att i tvångsmål åläggs myndigheten, genom sådana 

speciella lagreglerade krav på ansökan som uppställs i LPT, såväl en del av 

utredningsansvaret som en tung bevisbörda.111 Det ska dock påminnas om 

att förvaltningsdomstolen har ett eget utredningsansvar (8 § första stycket 

FPL). Lavin anför också, att eftersom den enskilde i tvångsmål får hjälp att 

ta till vara sin rätt genom ett offentligt biträde, så bör domstolen ändå 

betrakta parterna som jämstarka och utredningsansvaret normalt uppfyllas 

på så vis att domstolen använder processen för att kontrollera en ansökan 

mot bakgrund av vad den enskilde invänder.112 Innan införandet av 

tvåpartsprocessen, menar Lavin, att den enskilde hamnat i den svåra sitsen 

att försöka övertyga domstolen om att myndigheten har fel, när denna inte 

ens uppträder och argumenterar i domstolen.113  

 

I FPL finns inget krav på att domstolen i skälen ska ange vad som är bevisat 

eller inte och Wennergren och von Essen föreslår att det i många måltyper 

är av mindre betydelse, men att när det är viktigt borde 

förvaltningsdomstolarna redovisa hur omständigheter har bevisats, 

placeringen av bevisbördan samt de uppställda beviskraven mer utförligt än 

vad som är vanligt förekommande.114 Det kan också tilläggas att ett beslut 

av en domstol att avvisa erbjuden bevisning dock måste, enligt Hans 

Danelius studium av Europadomstolens praxis, motiveras i sig.115 

 

Angående redogörelsen för saken i målet så måste enligt Wennergren och 

von Essen omfattningen av denna anpassas efter dess betydelse för 

domskälen.116 Lavin framhåller vikten av att långa beskrivningar av 

                                                 
111 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 43-45 och ”Förvaltningsprocessen 2000”, s. 98 f. 
112 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 86-87. 
113 Lavin, ”Förvaltningsprocessen 2000”, s. 99 f. 
114 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
115 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 314. 
116 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
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processmaterialet, såsom utsagor under den muntliga förhandlingen, inte 

återberättas utan att tjäna till att underbygga domskälen.117 Att återge 

uppgifter som saknar relevans eller att på något annat sätt moraliskt döma en 

part strider enligt Wennergren och von Essen mot domstolens skyldighet att 

”iaktta saklighet och opartiskhet” (1 kap. 9 § RF).118 Annan 

bakgrundsinformation som kan vara nödvändig för motiveringen till domen 

menar Lavin är en precisering av rättsfrågan/frågorna som prövningen avser 

samt tillämpliga författningar och praxis.119 Wennergren och von Essen 

varnar dock för att låta redogörelsen för gällande rätt få alltför stort 

utrymme i förhållande till domstolens egen bedömning i domskälen: 

domskälen måste alltid återkoppla till de omständigheter som gällande rätt 

ska appliceras på. Domskäl som egentligen endast repeterar lagtextens 

innehåll benämner de ”skenmotivering”, ett exempel på en oacceptabel form 

av motivering.120 Hans Danelius menar att EKMR lika väl innefattar ett krav 

på en konkret motivering förankrad i de verkliga omständigheter som ligger 

till grund för tillämpningen av en viss bestämmelse.121  

 

Rune Lavin menar att han i sin roll som JO inte har haft anledning att 

meddela så mycket kritik av domars motivering på grund av bristen på 

författningsreglering. Han anför att han dock åtminstone i enskilda fall har 

kunnat uttala sig om sådant som han ansett olämpligt. Lavin påpekar till 

exempel att det är viktigt att domskälen inte anger mer detaljerade uppgifter 

om en enskild part än vad som verkligen behövs för att motivera domen och 

exemplifierar med angivelsen av en specificerad psykiatrisk diagnos.122 Det 

är i och för sig svårt, menar han, att vid en domstol faktiskt göra något åt att 

vissa domare kanske oftare än andra skriver domskäl som kan uppfattas vara 

bristfälliga.123 En av de nuvarande JO Lars Lindström, inskärper att kravet 

på motivering dock är absolut och inte får efterges, till exempel på grund av 

att känsliga uppgifter måste återges. Han påpekar att inte heller en hög 

arbetsbelastning på domstolen får påverka motiveringens kvalitet.124 Lavin 

framhåller likaså att domskälen verkligen måste övertyga läsaren om att 

domstolens bedömning är korrekt.125 För att förekomma nästa avsnitt så kan 

nämnas att beslut fattade av förvaltningsmyndigheter inte nödvändigtvis 

                                                 
117 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 67. 
118 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
119 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 94. 
120 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
121 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 314. 
122 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 64-66. 
123 Lavin, ”Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna”, s. 371. 
124 JO Beslut 748-2014, s. 10 f. 
125 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 94. 
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måste motiveras i det fall att känsliga uppgifter behöver inkluderas (20 § 

andra stycket, tredje punkten FL). Trygve Hellners och Bo Malmqvist 

menar att om uppgifter som är sekretessreglerade utelämnas är det dock 

bättre att den beslutsfattande myndighetens motivering är generellt avfattad, 

när det går, än att den utelämnas helt.126 Wennergren och von Essen öppnar 

för att det faktiskt kan vara möjligt även för domstolar att tillämpa en sådan 

teknik eftersom att FPL saknar undantag från motiveringsskyldigheten, till 

skillnad från FL.127 

 

Till sist kan nämnas att andra beslut än domar behöver inte, men får dock, 

sättas upp särskilt och underkastas då samma formella krav som ställs på en 

dom (11-13 §§ förordningen (2013:390) om mål i allmän 

förvaltningsdomstol). Alla beslut som innebär ett avgörande av målet träffas 

dock av kravet på motivering (30 § andra stycket FPL) och kravet på att 

beslutet ska skickas till parterna (31 § första stycket, första meningen FPL). 

Enligt Wennergren och von Essen bör dock motiveringskravet behandlas 

som mer än en minimiplikt och utsträckas till att omfatta alla beslut som kan 

anses viktiga för individen.128 Wennergren och von Essen hänvisar till 

rättsfallet RÅ 1982 2:49 där en länsrätt dels upphävt en socialnämnds beslut 

om omedelbart omhändertagande av två barn och dels i en efterföljande 

process meddelat avslag på en ansökan om vård enligt den då gällande 

lagstiftningen. Efter nämndens överklagande beslutade dock kammarrätten 

att förordna om ett omedelbart omhändertagande utan någon egentlig 

motivering alls. RegR uttalade därefter att motiveringsskyldigheten måste 

ha ansetts extra viktig för kammarrättens beslut på grund av ”sakens vikt”. 

Dessutom tillkom det faktum att länsrätten redan meddelat avslag på en 

ansökan och upphävt beslutet om omedelbart omhändertagande då det inte 

funnits ”sannolika skäl” för att tvångsvård skulle kunna komma ifråga.129 

  

                                                 
126 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen, kommentaren till 20 § FL, under rubriken 

”Undantag av sekretesskäl eller integritetsskäl”. 
127 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
128 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Bestämmelsens tillämpningsområde”. 
129 RÅ 1982 2:49. 
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3.2 En jämförelse med beslut enligt FL 

Liksom domstolar måste motivera sina ställningstaganden är det en allmän 

rättsgrundsats att förvaltningsmyndigheter gör detta.130 Skyldigheten att 

ange skälen för ett beslut finns i 20 § FL och innehåller samma formulering 

som 30 § andra stycket FPL. Den sistnämnda tillämpas av 

förvaltningsmyndigheter vid ärendehandläggning, också domstolars 

handläggning av förvaltningsärenden (1 § första meningen FL), med 

undantag för de ärenden som kan överklagas genom tidigare så kallat 

kommunalbesvär (31 § FL), exekutiv verksamhet hos vissa myndigheter 

såsom kronofogdemyndigheten (32 § FL) samt alla ärenden i första instans 

inom hälso- och sjukvården som inte kan överklagas genom tidigare så 

kallat förvaltningsbesvär (33 §). En ytterligare begränsning i paragrafens 

tillämpning är att ärendet ska avse myndighetsutövning mot en enskild 

person (20 § första stycket FL). Förvaltningsprocesslagen är subsidiär till 

andra lagar och förordningar så till vida det inte fordras av den i artikel 6 

EKMR föreskrivna rätten till domstolsprövning (3 § FL).  

 

Det finns i FL, till skillnad från i FPL, en möjlighet att utelämna 

motiveringen i ett flertal situationer. Som exempel kan nämnas ”om beslutet 

inte har gått någon part emot eller det av någon annan anledning är 

uppenbart obehövligt” (20 § andra stycket, första punkten FL) eller ”om 

ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen” (20 § andra 

stycket, fjärde punkten FL). Om beslutet inte redogjort för ”de skäl som 

bestämt utgången” (20 § FL) ska myndigheten om möjligt i efterhand 

upplysa den part som begär en förklaring (20 § tredje stycket FL). Ett 

ytterligare fall där ett beslut inte fordrar motivering enligt FL och som 

berörts redan under föregående avsnitt 3.1, är om detta krävs för ”skyddet av 

enskildas personliga förhållanden” (20 §, andra stycket, tredje punkten FL).  

 

I propositionen uttrycks omfattningen av motiveringsskyldigheten vid 

förvaltningsmyndigheter med orden ”de springande punkterna”.131 

Formuleringen bör, enligt Trygve Hellners och Bo Malmkvists tolkning av 

propositionen till ÄFL, i FL alltså uppfattas som så att det är de 

ställningstaganden där åsikter kan förväntas gå isär som är viktigast att 

redogöra för, oavsett om det gäller rättsregler, myndighetens 

bedömningsutrymme eller faktiska omständigheter. Skälen för beslutet ska 

gå att begripa men kraven måste enligt Hellners och Malmqvist uppfattas 

                                                 
130 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen, kommentaren till 20 § FL, under rubriken 

”Paragrafens ändamål”. 
131 Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar, m.m., s. 493. 
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såsom lägre ställda än på en dom.132 Enligt Hans Ragnemalm, gäller dock 

att motiveringen, liksom för domstolar, inte bara konstaterar att lagtexten är 

tillämplig utan ger ett svar på frågan ”varför”. Dessutom, menar 

Ragnemalm, att det inte borde vara godtagbart, att inte bemöta de 

resonemang som en part har gjort invändningar med.133 Ett slutligt 

minimikrav som ställs, enligt Elisabet Fura och Anneli Svensson är 

dessutom att motiveringen av en myndighets beslut är så pass språkligt 

korrekt att den faktiskt går att förstå.134  

3.3 Motivering för ökad rättssäkerhet och 
insyn i LPT-processen 

Elisabet Fura och Anneli Svensson har i en artikel nyligen anmärkt på att i 

ljuset av bristen på författningsreglering, samtidigt som 

motiveringsskyldigheten är så viktig för rättssäkerheten, så är det inte 

märkligt att frågan ofta blir föremål för JO:s granskning.135 De 

sammanfattar omfånget av myndigheternas motiveringsskyldighet med att 

påminna om hur 20 § FL bör läsas i ljuset av sitt syfte såsom alla regler och 

bedömer att ”motiveringsskyldigheten [framförallt syftar] till att främja en 

omsorgsfull och saklig prövning och är givetvis främst till för att skydda 

den enskilde”.136 Förvaltningslagsutredningen konstaterar dock att 

motivering av beslut både fyller funktionen av att skydda den enskilde 

genom att denna får en mer noggrann prövning av ett ärende men också att 

förtjäna allmänhetens tillit till att förfarandet inför förvaltnings-

myndigheterna går rätt till: beslutsmotivering garanterar öppenhet och 

insyn.137 Utredningen föreslår att det, i bestämmelsen om motivering i 

förvaltningslagen, införs ett krav på att motiveringen ska vara ”klargörande” 

samt att beslutet dels ska ange den författning som tillämpats, dels de 

relevanta omständigheter som avgjort utgången av ärendet.138 Detta är dock 

i nuläget inte gällande lagstiftning. 

 

Enligt Trygve Hellners och Bo Malmqvists kommentar till 20 § FL blev den 

slutliga utformningen av paragrafen en kompromiss mellan rösterna som 

argumenterat för en mer specifik angivelse av vad en motivering borde 

                                                 
132 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen, kommentaren till 20 § FL, under rubriken 

”Vad en motivering ska innehålla”. 
133 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 119 f, citat på s. 119. 
134 Fura & Svensson, ”Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv”, s. 548. 
135 Fura & Svensson, ”Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv”, s. 539. 
136 Fura & Svensson, ”Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv”, s. 544. 
137 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 491. 
138 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 518. 
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innehålla och de som befarat att detta skulle skapa alltför mycket onödigt 

arbete för myndigheterna. Oavsett en viss oenighet kring detaljnivån i 

lagstiftningen, rådde dock i diskussionerna kring införandet av ÄFL enighet 

om att motivering av beslut i olika ärenden är en ytterst viktigt komponent i 

att skapa en rättssäker ställning för den enskilde.139 I propositionen till ÄFL 

citerar departementschefen den arbetsgrupp som förberett lagförslaget och 

benämner beslutsmotivering såsom ett ”omistligt element”.140 Likaså menar 

Förvaltningslagsutredningen att motivering är ”central i 

rättsskyddssystemet”.141  

 

Håkan Strömberg och Bengt Lundell menar att rättssäkerhetsaspekten görs 

gällande i ännu större utsträckning för domstolarna när de skipar rätt i 

förvaltningsprocessen än vid myndigheternas ärendehantering.142 Vad gäller 

förvaltningsdomstolen så specificerar Bertil Wennergren och Ulrik von 

Essen en rad olika sätt på vilket en god motivering både kan stärka den 

enskildes position och bidra till att domstolarna förtjänar gemene mans tillit. 

Dels menar de att själva prövningen av ett mål blir bättre om de ansvariga 

domarna avkrävs en motivering av sitt avgörande i saken. Vidare ger också 

motiveringen den enskilde bättre förutsättningar för att bedöma hur han eller 

hon bör utforma ett eventuellt överklagande, menar Wennergren och von 

Essen, samt att den högre instansen får bättre förutsättningar vid sin 

prövning och kan skapa konsekvent praxis. Vad gäller HFD så anför de att 

utförliga motiveringar är helt nödvändiga för att kunna skapa användbara 

prejudikat,143 vilket Gustav Svensson tidigare sagts ha som utgångspunkt.144 

Titti Mattsson tar till den allra största delen fasta på omständigheten att 

domen ska kunna tjäna som den enskildes kvitto på att processen har gått 

rätt till och att domslutet har stöd i lag.145 

 

Ragnemalm menar att rättssäkerheten gör sig olika mycket gällande 

beroende på typen av ärende inför myndigheten eller mål vid domstolen.146  

Ragnemalm instämmer förvisso i uppfattningen att FPL är ”strängare” än 

FL men att FPL ändå i en del avseenden trots allt bör uppfattas som en 

mildare variant av RB då ”förvaltningsdomstolarna generellt sysslar med 

                                                 
139 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen, kommentaren till 20 § FL, under rubriken 

”Paragrafens bakgrund”. 
140 Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar, m.m., s. 491. 
141 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 491. 
142 Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 56. 
143 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Bestämmelsens ändamål”. 
144 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 16 f. 
145 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 299 f samt s. 321 ff.  
146 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 37. 
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likartade, betydelsefulla ärenden, där de rättsliga frågorna dominerar”.147 

Moa Kindström Dahlin anför dock att mål enligt LPT i mycket hög grad 

handlar om att bedöma faktautsagor och kunna särskilja vad i deras innehåll 

som egentligen är fakta och vad som är värderingar.148 Hon menar också att 

syftet med tvångsvårdsprocessen kan sägas vara att kontrollera och 

garantera att (endast) de som uppfyller kraven för tvångsvård blir föremål 

för tvångsvård, det vill säga att samtidigt säkra att den formella 

rättssäkerheten och den materiella rätten får genomslag.149 Gustav Svensson 

framhåller processens funktion som en kontroll av att myndigheter inte 

agerar utanför de ramar som särskilt satts upp av lagstiftaren.150 RegR har ju 

som sagt också uttalat i det under avsnitt 3.1 refererade rättsfallet RÅ 1982 

2:49 att tvångsomhändertagande av barn är en fråga som bör medföra att 

kravet på motivering ska väga extra tungt. Detta borde kunna generaliseras 

till att även gälla alla tvångsmål, det vill säga även LPT-mål, en tolkning 

som även förefaller stödjas av Titti Mattson.151 Det kan slutligen tilläggas 

att JO Lars Lindström i sin kritik av LPT-domar 2014 framhåller, att det är 

viktigt i psykiatrimålen att domstolen dels gör en kritisk granskning av 

chefsöverläkarens ansökan och dels att det verkligen framgår genom en väl 

motiverad dom som den enskilde kan förstå, att domstolen tagit denna 

uppgift seriöst.152  

                                                 
147 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 38. 
148 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 336 ff. 
149 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 209-211. 
150 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 88. 
151 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 323. 
152 JO Beslut 748-2014, s. 10. 
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4 Sekretesskyddet för 
psykiatrins patienter 

Efter att ha redogjort för hur den psykiatriska tvångsvården och 

tvångsvårdsprocessen i domstol är reglerad, inklusive domskrivning och 

motivering, samt i viss mån försökt att placera LPT-målen i en kontext avser 

denna framställning mycket sammanfattat beskriva hur den information om 

enskilda patienter som ackumuleras ska hanteras av det allmänna. För att ge 

någon sorts helhetsbild beskrivs dels grundlinjerna i sjukvårdens föreskrivna 

förhållningssätt till insyn och hemlighetsbevarande och dels vad som sker 

när en patient inom psykiatrin blir part i ett tvångsmål inför allmän 

förvaltningsrätt. I detta kapitel fortsätts diskussionen kring vikten av 

offentlighet och insyn i domstolarnas rättsskipning som påbörjades i avsnitt 

3.3. Avslutningsvis diskuteras också vilka anledningar som kan finnas att 

bevara eller till och med stärka skyddet för känsliga uppgifter och vad som 

borde eller möjligtvis inte i så hög utsträckning borde betraktas som 

känsligt. 

4.1 Offentlighet och sekretess i 
sjukvården 

Portalparagrafen i OSL upplyser om att lagen innebär inskränkningar i 

yttrandefriheten enligt RF, rätten att ta del av allmänna handlingar enligt TF 

samt även rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt TF och YGL 

(1 kap. 1 § andra stycket, första meningen OSL). Yttrandefrihet innebär att 

”var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad […] frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, 

åsikter och känslor” (2 kap. 1 § första stycket, första punkten RF). Alf 

Bohlin påminner om att yttrandefriheten gäller alla, det vill säga även 

människor i sin roll som exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal. 

Regleringen ser ut som så, menar han, eftersom det anses viktigt att de som 

företräder det allmänna kan använda sin yttrandefrihet för att sprida ljus 

över offentlig verksamhet, i den mån de inte hindras på grund av att något 

intresse för att skydda informationen kan anses väga tyngre.153 På grund av 

detta gäller för dem alltså också vad som kan sägas vara yttrandefrihet i den 

snävare bemärkelsen: att meddela uppgifter som annars vore 

sekretessbelagda ”för offentliggörande i trycket skrift” (1 kap. 1 § tredje 

                                                 
153 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 16 f. 
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stycket TF) eller ”offentliggörande i radioprogram och sådana 

upptagningar” (1 kap. 2 § YGL). Rätten att ta del av allmänna handlingar 

tillfaller dock medborgare men likväl ”till främjande av ett fritt 

meningsutbyte och en allsidig upplysning” (2 kap. 1 § TF).  

 

Begreppet sekretess definieras först i tredje kapitlet OSL, som ett förbud 

mot att ”röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnandet av 

en allmän handling eller på något annat sätt” (3 kap. 1 § OSL). Av 

portalparagrafen i OSL framgår av samma formulering att sekretess också 

kan indelas i tystnadsplikt och ett förbud mot utlämnandet av allmänna 

handlingar (1 kap. 1 § andra stycket OSL). De olika sorterna av sekretess 

innebär alltså intrång i olika friheter. Sekretessen ska iakttas av myndigheter 

(2 kap. 1 § första stycket OSL), det vill säga alltså sjukvården och gäller 

mot enskilda och även normalt mot andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). 

 

De materiella sekretessbestämmelserna till skydd för uppgifter om enskildas 

personliga förhållanden finns i avdelning fem av OSL. Vissa sorters 

uppgifter omfattas av sekretess hos alla myndigheter och regleras i 21 kap. 

OSL. Dessa är till exempel uppgifter som ”rör en enskilds hälsa eller 

sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, 

könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift” (21 kap. 1 § första 

stycket OSL). Sekretess för sådana uppgifter gäller dock bara om ”det 

måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att 

lida betydande men om uppgiften röjs” (21 kap. 1 § första stycket OSL). I 

25 kap. står om vilka uppgifter som kan vara sekretessreglerade endast ifall 

eller bara för att de finns hos just hälso- och sjukvården. I vården gäller 

alltså som utgångspunkt sekretess ”för uppgift om enskilds hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men” (25 kap. 1 § 

första stycket OSL). Den sistnämnda typen av rekvisit i exemplet från 25 

kap. OSL kallas ”omvända” enligt Alf Bohlin och påkallar en mycket högre 

grad av försiktighet vid sekretessavvägningen, rent av en presumtion för 

sekretess, än den förstnämnda typen av rekvisit i exemplet från 21 kap. OSL 

som enligt Bohlin kallas ”raka”.154 I det fallet att båda bestämmelserna är 

tillämpliga men sekretess enbart gäller enligt den sistnämnda starkare 

sortens sekretess, kommer denna att få företräde (7 kap. 3 § OSL). Ingen 

form av sekretess gäller dock för ett beslut om tvångsvård enligt LPT i sig 

(25 kap. 10 § första punkten OSL respektive 21 kap. 1 § andra stycket, 

tredje punkten OSL). 

 

När vissa tystnadsplikter inte bara innebär en inskränkning av 

yttrandefriheten utan en inskränkning också i friheten att meddela uppgifter 

                                                 
154 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 177. 
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till exempelvis dagstidningar, kallas dessa enligt Alf Bohlin 

”kvalificerade”.155 Detta gäller alltid för sekretess enligt 21 kap. 1 § OSL 

och när det kommer till sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL för alla uppgifter 

utom de som kan knytas till verkställighet av exempelvis ett beslut om 

tvångsvård (21 kap. 8 § OSL respektive 25 kap. 18 § andra stycket OSL). 

Sammantaget får alltså sekretessen uppfattas såsom mycket omfattande 

inom den psykiatriska tvångsvården, om det inte är för att motverka 

missförhållanden under verkställighet eller om det gäller ett beslut om 

frihetsberövande i sig. Dock kan påminnas om att detta beslut inte behöver 

gå in särskilt mycket på känsliga detaljer, vilket framgår av avsnitt 3.2. 

4.2 Mer om offentlighet och sekretess 
under LPT-processen 

Sekretess enligt 21 kap. 1 § OSL gäller ju som sagt hos alla myndigheter 

och även 25 kap. 1 § OSL gäller för hela LPT-förfarandet. Detta medför att 

sjukvårdssekretessen gäller primärt även i förvaltningsdomstolarna, menar 

Ulrika Geijer, Peder Liljeqvist och Göran Lundahl.156 Sekretessen upphör 

dock i det fall att sådana uppgifter som varit sekretessreglerade förekommer 

i ett mål hos allmän förvaltningsdomstol och ”läggs fram vid en offentlig 

förhandling i samma mål eller ärende” (43 kap. 5 § första stycket, första 

meningen OSL). Detta är en inskränkning av ett grundlagsstadgande som 

anger att förhandlingar vid domstol ska vara offentliga om ingen 

begränsning är föreskriven i lag (2 kap. 11 § andra stycket, andra meningen 

RF respektive 2 kap. 20 § första stycket, fjärde punkten RF). I det fallet att 

förhandlingen hålls inom stängda dörrar gäller normalt dock sekretessen tills 

dess att domstolen skiljer målet från sig eller ännu efter detta om domstolen 

särskilt förordnar om fortsatt sekretess i beslutet (43 kap. 5 § andra stycket, 

första och andra meningen OSL). Det kan här igen påminnas om att normalt 

sett ska muntlig förhandling alltid hållas i LPT-mål (36 § första stycket 

LPT). Vid en sådan förhandling tillämpas delvis reglerna ”om offentlighet 

och ordning m.m.” i 5 kap. RB och utöver detta får domstolen förordna om 

stängda dörrar om det ”kan antas” att det hos domstolen kan komma att 

läggas fram sekretessreglerade uppgifter (16 § FPL). Det i RB föreskrivna 

kravet att sekretesshänsynen ska vara av ”synnerlig vikt” (5 kap. 1 § andra 

stycket, första meningen RB) gäller alltså inte i förvaltningsdomstol. Geijer, 

Liljeqvist och Lundahl framhåller att LPT-mål regelmässigt bör hållas inom 

stängda dörrar.157  

                                                 
155 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 240-244, citat på s. 243. 
156 Geijer, Liljeqvist & Lundahl, Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol, s. 62 f. 
157 Geijer, Liljeqvist & Lundahl, Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol, s. 63. 
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Även om det under större delen av LPT-processen i domstol, liksom i 

sjukvården, gäller ett starkt skydd för sekretesshänsynen så upphör i regel 

alla former av sekretess för uppgifter som tas med i en dom (43 kap. 8 § 

första stycket OSL). Det är förvisso möjligt att förordna om fortsatt 

sekretess även för innehållet i en dom (43 kap. 8 § andra stycket OSL). 

Detta är dock undantaget själva domslutet utom i verkligt extraordinära fall: 

om domen berör partens civila rättigheter eller skyldigheter får uppgift i ett 

domslut endast hemlighållas under krig eller krigsfara (43 kap. 8 § tredje 

stycket OSL). I detta fall kan även ett avkunnande, som normalt sker 

offentligt, ske bakom stängda dörrar (5 kap. 5 § andra stycket RB). När 

domstolen överlägger får normalt endast ledamöterna i rätten närvara (5 § 

första stycket, första meningen RB). Geijer, Liljeqvist och Lundahl skriver 

att domstolen i största möjliga mån bör undvika att meddela 

sekretessförordnanden, med tolkning av förarbetena till den tidigare 

gällande SekrL.158 Lenberg, Geijer och Tansjö påpekar, å andra sidan, att 

det slutligen är upp till domstolen att avgöra i det enskilda fallet om intresset 

av offentlighet eller sekretess väger tyngst. Vidare menar de att domstolen 

mycket väl kan förordna om fortsatt sekretess för det material som lagts 

fram vid en muntlig förhandling men sedan låta själva domen bli offentlig. 

På detta sätt, menar Lenberg, Geijer och Tansjö, kommer sekretessen endast 

att omfatta den del av uppgifterna som inte uttryckligen kan läsas i 

domen.159  

 

Rune Lavin resonerar som så, att det förvisso är viktigt för allmänhetens 

insyn i domstolarnas verksamhet att domar inte sekretessbeläggs i annat än i 

undantagsfall, men att en möjlig risk av att offentlighetsintresset dras till sin 

spets också skulle kunna vara att domstolen undviker att motivera domen 

ordentligt.160 Han har som JO (i beslutet 879-1998 som tagits in i 

ämbetsberättelsen) i och för sig understrukit att det måste vara ”nödvändigt” 

att en viss uppgift återges och offentliggörs i en dom för att detta ska vara 

försvarligt ur en motiveringssynpunkt.161 Lenberg, Geijer och Tansjö 

påminner slutligen om att alla uppgifter som inte lagts fram under den 

muntliga förhandlingen, det vill säga återgetts muntligen eller åberopats ur 

det skriftliga materialet, eller tagits med i domen, givetvis inte kommer att 

bli offentliga. De behöver således inte omfattas av något 

sekretessförordnande.162  

                                                 
158 Geijer, Liljeqvist & Lundahl, Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol, s. 47. 
159 Lenberg, Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen, kommentaren till 8 §, 

under rubriken ”andra stycket”. 
160 Lavin, ”JO om förvaltningsförfarandet”, s. 80. 
161 JO:s ämbetsberättelse 1999/2000 (beslutet börjar återges på s. 175), s. 179. 
162 Lenberg, Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen, kommentaren till 5 §, 

under rubriken ”första stycket”. 
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Då det normalt inte går att sekretessbelägga domslut så menar Geijer, 

Liljeqvist och Lundahl att det inte torde vara möjligt att sekretessbelägga 

uppgiften om vem den enskilde parten är som domen riktar sig mot. Denna 

uppgift bör betraktas som en del i domslutet, menar de. Dock noterar de att 

detta ändå förekommer, till exempel i MiÖD. Dessutom förtydligar Geijer, 

Liljeqvist och Lundahl, att som identifiering av en enskild part, kan räcka att 

ange personnummer, snarare än namn eller till och med adress.163 Med en 

begränsad men slumpmässig undersökning av några domar från 

förvaltningsrätter och kammarrätter under 2015 för detta arbetes räkning, får 

det antas att det är vanligt att domstolar anger såväl namn och 

personnummer samt den enskildes bostadsadress eller adressen till den 

psykiatriska vårdenhet där patienten vistas. Vidare kan konstateras att även 

om endast namn och ålder skulle framgå av domen och inte bostads- eller 

vistelseadress, så skulle det knappast utgöra ett problem att identifiera den 

enskilda parten. I synnerhet inte när dessa uppgifter framkommer 

tillsammans med geografisk informationen i domen om vårdenheten eller 

domstolen. 

 

MiÖD menar att en transparent prövning bäst bevaras genom att hänsynen 

till de känsliga uppgifter som kan förekomma om en part i första hand 

tillgodoses genom att partens namn och andra personuppgifter hemlighålls. 

Detta bör enligt domstolen gälla i mål angående asyl där en enskild kan 

riskera mycket allvarliga konsekvenser av att skälen för ansökan blir 

offentliga.164 Utvärderingsutredningen har föreslagit att regleringen av 

sekretessen för domar (dåvarande 12 kap. 4 § SekrL och nuvarande 43 kap. 

8 § OSL) borde förändras för att underlätta en sådan ordning, då uppgiften 

om vem en part är måste anses ingå i domslutet. Detta ska dock inte gälla 

om en person är i förvar, det vill säga frihetsberövad.165 Nuvarande 

reglering kräver att det föreligger ”synnerliga skäl” för att en del av ett 

domslut ska kunna sekretessbeläggas och i det fall att en enskilds civila 

rättigheter eller skyldigheter berörs, dessutom någon sorts krigssituation (43 

kap. 8 § tredje stycket OSL). Den praxis som utvecklats i 

migrationsdomstolarna samt dess relevans för brottmålsprocessen i allmän 

domstol, tillsammans med viss JO-praxis, diskuterades också i SOU 

2008:93. Insynsutredningen bedömde häri, likt Utvärderingsutredningen, att 

en målsägandes identitet måste anses vara en del av domslutet i en 

brottmålsdom när denna biträder eller begär ersättning i samband med 

åtalet. Insynsutredningen menade att det är orimligt att det är hemligt vem 

som för en talan mot en tilltalad. De menade dessutom att domen måste 

                                                 
163 Geijer, Liljeqvist & Lundahl, Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol, s. 47 f. 
164 MIG 2007:20. 
165 SOU 2008:65 Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden, s. 59-65. 
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kunna fylla sin funktion som exekutionstitel.166 I den nyare promemorian, 

Ds 2014:33, föreslås på ett liknande sätt en förändring av OSL: 

möjligheterna att sekretessbelägga uppgiften om en parts identitet bör 

generellt blir större genom att särregleringen för domslut i 40 kap. 8 § tredje 

stycket OSL tas bort. Istället föreslår promemorian att domstolen ska göra 

en avvägning mellan intresset av sekretess och intresset av offentlighet med 

särskilt beaktande av både behovet av en offentlig motivering och om någon 

frihetsberövats på grund av beslutet.167 Samtidigt bedömer promemorian att 

redan att utgångspunkten bör vara att offentlighetsintresset ska väga alldeles 

särdeles tungt vid frihetsberövanden.168 Dessa utredningar är dock också 

endast förslag som inte ännu har lett till lagstiftning. 

4.3 Skäl för och emot en stark 
integritetshänsyn i LPT-domar 

Den vanligaste utgångspunkten vid beskrivningar av begreppsparet 

offentlighet och sekretess torde vara att börja med att beskriva vilken 

information som är offentlig för att sedan gå in på de undantag som kan 

falla under bestämmelserna om sekretess. Offentlighet som värde och 

princip får dock naturligtvis inte felaktigt uppfattas som en konkret och 

generellt gällande regel om att myndigheter alltid måste lämna upplysningar 

om allt även om de får eller för den delen att enskilda alltid har en 

motsvarande rätt att kräva detta, erinrar Håkan Strömberg och Bengt 

Lundell. Offentlighetens uttryckliga skyldigheter och rättigheter är i själva 

verket reglerade på ett flertal ställen i grundlag och lag samt kan ta sikte på 

både förhållandet mellan det allmänna och enskilda samt mellan olika 

allmänna organ, påpekar de vidare.169  Denna syn kan jämföras med Ulrika 

Sandéns avhandling som tar sin utgångspunkt i att ”skyddet för patientens 

personliga integritet är […] av grundläggande betydelse inom området 

hälso- och sjukvård” och hänvisar till att integritet är ett styrande värde i 

såväl EKMR och RF som HSL.170 I avhandlingens titel sätter hon heller inte 

likhetstecken mellan sekretess och integritetsskydd, sekretess kan uppfattas 

som blott ett hinder för den reglerade offentligheten och som i bästa fall 

fungerar som en del av ett större skyddsnät för integriteten.171 Detta verkar i 

                                                 
166 SOU 2008:93 Partsinsyn och ny teknik i domstol, m.m., s. 135-137. 
167 Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden, s. 45. 
168 Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden, s. 51 f. 
169 Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 7 f. 
170 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt, s. 16-20, citat på s. 16. 
171 Ulrika Sandéns avhandling har, som också framgår av litteraturförteckningen, den 

fullständiga titeln: Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och 

sjukvård: ett skydd för patientens personliga integritet. 
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någon mån också korrespondera med de av JO kritiserade domarnas 

inställning till domskrivning som inledningsvis i beskrivits i detta arbete.172 

Med ett sådant synsätt på offentlighet och sekretess förefaller det inte 

självklart att det ena begreppet alltid bör betraktas som en utgångspunkt för 

det andra. Istället skulle de kunna betraktas som principiellt jämlika, oavsett 

om det kan argumenteras för att någon av dem väger tyngre i en specificerad 

situation. Dock är som förstått OSL uppbyggd som en inskränkning av 

grundlagarna, varför den tidigare beskrivningen av det regelverk som finns, 

förvisso tar sin utgångspunkt i friheterna stadgade av RF, TF och YGL.  

 

Personlig integritet som ett skyddsintresse och rättsligt begrepp förekommer 

såväl i grundlagen RF som i EKMR. I den senare slås fast att ”var och en 

har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv” samt att ”offentlig 

myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med 

stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för 

hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter” (artikel 8 

EKMR). Den svenska grundlagen föreskriver inledningsvis att ”den 

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans frihet och värdighet” (1 kap. 2 § första stycket 

RF). Den ska också ”värna den enskildes privatliv och familjeliv” (1 kap. 2 

§ fjärde stycket RF). Vidare föreskrivs att ”var och en [är] skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke 

och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden” (2 kap. 6 § andra stycket RF). Denna sistnämnda rättighet är 

dock möjlig att inskränka genom lag, om inskränkningarna är 

proportionerliga mot ändamålet och är ”godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle” (2 kap. 20 § första stycket, andra punkten RF respektive 2 kap. 21 

§ RF). Å andra sidan framhåller Håkan Strömberg och Bengt Lundell hur 

det anses vara en grundbult i själva den svenska demokratin, att det 

allmännas företaganden sker under den insyn som reglerna om offentlighet 

innebär.173 RegR har också bedömt att EKMR inte ensam kan grunda 

sekretess.174 Dessutom får i detta arbete insynsintresset förstås ha 

demonstrerats som mycket viktigt vad gäller domar i allmänhet och i LPT-

mål i synnerhet (se kapitel 2 och avsnitt 3.3). 

 

Om en utgångspunkt är, som exempelvis Ulrika Sandén understryker, att 

integritet är ett skyddsvärde i sig och ett rättsligt skyddsvärde så 

uppkommer naturligtvis frågan om vad begreppet egentligen innebär. När är 

                                                 
172 JO Beslut 748-2014, s. 3-6. 
173 Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 7-12. 
174 RÅ 2006 ref. 87. 
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det berättigat att skydda känsliga uppgifter och vilka uppgifter? Sandén 

konstaterar att det inte finns någon fullt enhetlig definition utan begreppet 

har använts lite olika.175 Under 2014 tillsattes en parlamentarisk kommitté 

för att se över hur svensk lagstiftning tillgodoser kravet på skydd för den 

personliga integriteten, i synnerhet där användningen av informationsteknik 

är central. Även i direktivet fastslås att det inte finns en enhetlig definition 

men att den enklaste uttryckta språkliga betydelsen av personlig integritet 

torde vara ”en rätt att bli lämnad ifred eller en rätt till självbestämmande”.176 

Även Ulrika Sandén sluter sig till, att självbestämmandet är kärnan i 

begreppet: vilken personlig information är den enskilde beredd att dela med 

sig av och till vem?177 Titti Mattson kan sägas ha en något mjukare 

definition i det att integritet i hennes avhandling om LVU-processen 

definieras som ”respekt för information till, från och om barnet”.178  

 

Med självbestämmande som definition av personlig integritet skulle finnas 

anledning att inte bara betrakta utlämnande av uppgifter om en individ som 

en integritetskränkning utan lika väl tvångsvård i sig eftersom att detta 

också naturligtvis innebär en begränsning av självbestämmandet. Detta är en 

uppfattning som också framförs också av Gustav Svensson.179 Likaså 

framhåller förarbetena till LPT allmänt att den enskildes integritet blir 

kränkt av frihetsberövandet eller vårdåtgärder med tvång.180 Även Titti 

Mattsson konstaterar att ett frihetsberövande har förts in under begreppet 

personlig integritet och vad som kan utgöra en kränkning av densamma.181 

 

Det är naturligtvis svårt att i sammanhanget bortse från att den enskilde 

ofrivilligt befinner sig i domstolsprocessen. Bristen på samtycke som 

rekvisit för tvångsvård enligt LPT kan kanske också medföra att den 

enskilde inte bara har en radikalt annan uppfattning om hon eller han 

behöver vård utan också om hon eller han överhuvudtaget har en ”allvarlig 

psykisk störning” eller hur hans eller hennes ”psykiska tillstånd och […] 

personliga förhållanden i övrigt” är beskaffade (3 § första stycket LPT). Det 

krav som för närvarande ligger i rekvisitet men i sekretesslagstiftningen för 

sjukvården (25 kap. 1 § OSL) är enligt Pernilla Krusberg inte särskilt högt 

ställt och relateras till den enskildes egen uppfattning om vad som utgör ett 

men för honom eller henne.182 Detta ligger också i linje med en uppfattning 

                                                 
175 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt, s. 24-36. 
176 Dir. 2014:65 Den personliga integriteten, s. 1 f, citat på s. 2. 
177 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt, s. 35 f. 
178 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 32. 
179 Svensson, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 15. 
180 Prop. 1990/91:58 Om psykiatrisk tvångsvård, m.m., s. 73 f. 
181 Mattson, Barnet och rättsprocessen, s. 120. 
182 Krusberg, Pernilla: Hälso- och sjukvårdssekretessen: handbok för hälso- och 

sjukvårdspersonal, Stockholm: Norstedts Juridik, 2012, s. 47 f. 
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att det är just kränkningen av självbestämmandet över hur personlig 

information sprids som kan betraktas som centralt för förståelsen av 

integritetsbegreppet. En annan sak som Ulrika Sandén beskriver, är hur 

lagstiftaren framhållit att patienter måste kunna känna förtroende för 

sjukvården i betydelsen att de uppgifter som lämnas hålls skyddade.183 

Naturligtvis får ingen avstå från att söka psykiatrisk vård av rädsla, inte bara 

för tvångsvård, utan också att uppgifter om honom eller henne ska kunna 

komma att spridas.  

 

Stig Strömholm beskriver i en artikel från 1971 hur han då uppfattat att 

begreppet personlig integritet ”blivit ett av dessa värdeladdade men 

oanalyserade honnörsord som utgör en plåga i all saklig debatt”.184 Han 

anför att det bästa sättet att förstå begreppet är att fokusera på exakt vad som 

kan utgöra en kränkning av integriteten i ett visst sammanhang men föreslår 

ändå vissa kategorier, exempelvis ”avslöjande inför offentligheten av 

annans privata förhållanden”.185 Även Kindström Dahlin för ett liknande 

resonemang om individens autonomi, där hon anför att lagstiftaren borde 

nyansera begreppet och exempelvis specificera om autonomi handlar om att 

kunna ta ställning till vad som helst eller om autonomi istället bör förstås 

handla om att kunna ta ställning till en viss fråga.186 Det hade kanske kunnat 

yttras som en invändning till betydelsen av att vara restriktiv med att ange 

känsliga uppgifter i domskälen till en LPT-dom, att många personer numera 

förefaller vara mycket öppna med att de har olika sorters psykisk ohälsa 

eller psykiatriska diagnoser.187 I ljuset av ovanstående framkomna syn på 

integritet som något högst individuellt avgränsat kan detta argument 

knappast ha någon bäring. Dessutom har ett sådant liknande resonemang 

också fått utstå en hel del kritik när det har förts av domare i allmän domstol 

i samband med en fråga om storleken på ersättningen för spridning av bilder 

                                                 
183 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt, s. 20. 
184 Strömholm, Stig: ”Integritetsskyddet: ett försök till internationell lägesbestämning”, i 

Svensk Juristtidning, 56:e årgången, 1971, s. 695-736 [cit. Strömholm, 

”Integritetsskyddet”], s. 696. 
185 Strömholm, ”Integritetsskyddet”, s. 698 f, citat på s. 699. 
186 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 335 f. 
187 Se följande fem dagstidningsartiklar som några få av många exempel: Agrell, 

Alexander: ”När det svänger”, i Sydsvenskan (2015-12-06), ”www.sydsvenskan.se/kultur--

nojen/nar-det-svanger” (hämtad senast 2015-12-10); Carling, Maria: ”Lära sig hantera 

känslor en kamp för livet”, i Svenska Dagbladet (2015-09-22), ”www.svd.se/lara-sig-

hantera-kanslor-en-kamp-for-livet/om/tvara-kanslokast” (hämtad senast 2015-12-10); 

Fjellman, Elin: ”Nytt kommunalråd med annorlunda hjärna”, i Sydsvenskan (2015-10-19), 

”www.sydsvenskan.se/malmo/nytt-kommunalrad-med-annorlunda-hjarna” (hämtad senast 

2015-12-10); Lindstedt, Teresa: ”Skratt och motion ger henne balans i livet”, i Sydsvenskan 

(2015-12-06), ”www.sydsvenskan.se/halsa--motion/halsan-tiger-inte-still-den-pratar-i-

skogen” (hämtad senast 2015-12-10); Nordgren, Malin: ”Han vill ge en bild av adhd”, i 

Dagens Nyheter (2015-04-03), ”www.dn.se/insidan/han-vill-ge-en-bild-av-adhd” (hämtad 

senast 2015-12-10). 
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på en ung kvinna tagna i smyg under en sexuell situation.188 HD ändrade 

hovrättens dom på så sätt att skadeståndsbeloppet för detta förtalsbrott 

höjdes men anförde dock att när det gäller ersättningsfrågan måste en 

kränkning av den personliga integriteten bedömas efter objektiva grunder.189 

Detta förefaller dock inte ligga i linje med vad som i övrigt har föreslagits. 

 

I den mån integriteten diskuterats specifikt för domskrivning i 

förvaltningsprocessen kan nämnas hur Rune Lavin också betonar att det är 

viktigt att domskälen inte går utöver vad som krävs av 

förvaltningsprocesslagen i de fall uppgifter som ingår i materialet är 

känsliga för den enskilde och skyddas av sekretess. I ett LPT-mål har Lavin 

exempelvis bedömt det obehövligt att ange en parts specifika diagnos, det 

hade varit tillräckligt att uppge att chefsöverläkaren och motparten inte 

delade uppfattning i fråga om den ställda diagnosen.190 Han beskriver också 

hur han som JO meddelat kritik mot en domstol i ett familjerättsligt 

verkställighetsmål då i princip allt som sagts under den muntliga 

förhandlingen tagits in i domen och parterna sedan fått sin historia 

återberättad av lokala medier. Lavin framhåller att det i mål likt LPT-mål, 

där känsliga uppgifter läggs fram, är viktigt att sådana uppgifter inte 

rutinmässigt återges i domen utan att de har en väsentlig betydelse för 

förståelsen av domstolens bedömning uttryckt i domskälen.191 Det kan alltså 

inte uppfattas vara godtagbart att i motiveringen av en dom återge känsliga 

uppgifter utan en mycket god anledning härtill (se också avsnitt 4.1 och 4.2) 

men i övrigt måste sägas att mycket ändå talar för att intresset av ett öppet 

motiverat avgörande i ett LPT-mål (se detta avsnitt samt kapitel 2 och 

avsnitt 3.3) måste väga tyngre än möjligheten att den enskilde får sin 

integritet kränkt utav detta. Något annat har inte framkommit. Det måste 

sammantaget anses vara en värre integritetskränkning att genom LPT-

processen bli frihetsberövad utan en godtagbar förklaring än att denna 

förklaring kan komma att bli läst av andra människor. 

                                                 
188 Göta Hovrätts dom 2013-10-16 i mål T 107-13. Som exempel på den mediedebatt som 

följde efter domen kan läsas följande tre artiklar: Bursell, Jacob: ”Domare: Det är ’allmänt 

veterligt’”, i Svenska Dagbladet (2013-10-22), ”www.svd.se/domare-det-ar-allmant-

veterligt” (senast hämtad 2015-12-10); Stiernstedt, Jenny: ”Advokaten: ’Flickan ser det 

som ännu en kränkning’”, i Svenska Dagbladet (2013-10-22), ”www.svd.se/advokaten-

flickan-ser-det-som-annu-en-krankning/om/sverige” (hämtad senast 2015-12-10); 

Stiernstedt, Jenny: ”Alhem: ’Konservativt så det stänker om det’”, i Svenska Dagbladet 

(2013-10-22), ”www.svd.se/alhem-dom-om-smygfilmning-i-gota-hovratt-

konservativ/om/sverige” (hämtad senast 2015-12-10). 
189 NJA 2015 s. 86. 
190 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 65-66. 
191 Lavin, ”En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol”, s. 67. 
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5 Avslutning 

5.1 Diskussion och slutsatser 

Uppgiften som förelegat i detta arbete har varit att utreda vilka krav som kan 

ställas på rättstillämparen vid domskrivning i förvaltningsprocessen och 

varför, samt försöka ge en rekommendation i frågan om hur domar och 

domskäl bör skrivas i LPT-mål. Vilka aspekter väger extra tungt i just dessa 

mål? I synnerhet, hur bör den avvägning betraktas som aktualiseras i valet 

mellan att fortsatt hemlighålla sekretessreglerade eller känsliga uppgifter om 

den enskilde och att motivera ett domslut på ett begripligt sätt? Går i annat 

fall denna ovälkomna värdekonflikt att på något sätt undvika? (Se avsnitt 

1.1, 1.2, 1.4 och 1.5). 

 

Av den utredning som gjorts har det framkommit att det förefaller råda bred 

enighet kring att motivering av beslut är fundamentalt i 

förvaltningsprocessen på så sätt att det utgör en trygghet både för den 

enskilde och för allmänheten. Detta innebär att den enskilde, och alla andra 

som skulle kunna hamna i den enskildes position, anses ha ett intresse av att 

kunna säkerställa att myndighetsutövning eller rättskipning går till såsom 

det av lagstiftaren är bestämt. Dessutom antas att insynen genom motivering 

tvingar beslutsfattaren att göra en bättre prövning av ett ärende eller ett mål 

(se avsnitt 3.3 och 4.3). Bertil Wennergren och Ulrik von Essen pekar 

utöver detta på att just i domstol tjänar beslutsmotiveringen dessutom 

specifikt möjligheten att utveckla rättstillämpningen och gällande rätt.192 

Det får antas att även rättsvetenskapen skulle kunna ha ett behov av utförligt 

skrivna domskäl för att kunna undersöka och dra slutsatser om 

rättsskipningen i LPT-processen (jfr avsnitt 2.3).  

 

LPT-målen i de allmänna förvaltningsdomstolarna får sägas vara 

karaktäriserade av ett starkt behov av ett rättssäkert förfarande. Det 

frihetsberövande som följer av domstolens medgivande till sluten 

psykiatrisk tvångsvård utgör en inskränkning av individens 

grundlagsskyddade självbestämmande (se avsnitt 2.1). I och med detta 

anvisas i lagförarbetena att vård förenat med tvång i största möjliga mån 

måste undvikas och alla andra möjliga sätt prövas i första hand.193  

Processen i LPT-mål är också mycket noggrant övervakad av lagstiftaren 

och ställer stora krav genom såväl de många rättsliga förutsättningarna för 

                                                 
192 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Bestämmelsens ändamål”. 
193 Prop. 1990/91:58 Om psykiatrisk tvångsvård, m.m., s. 73. 
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tvångsvård som föreskrivs, som på utredningen och den efterföljande domen 

(se avsnitt 2.1, 2.2 och 3.1). Denna grundinställning till tvångsvård har i den 

rättsvetenskapliga forskningen medfört uppfattning att prövningen i LPT-

mål bör utvärderas mot bakgrunden av ett behov av en hög grad av formell 

rättssäkerhet (se avsnitt 2.3). Behovet av offentlighet och insyn genom 

domskälen torde också vara högt med tanke på de begränsningar som kan 

göras under processens gång och den muntliga förhandlingen (se avsnitt 

4.2). 

 

Mot bakgrund av LPT-målens natur får det sägas vara mycket angeläget 

med en noggrann och utförlig motivering i sådana mål. Frågan blir inte 

mindre viktig av att förtroendet för LPT-processen kan antas vara lågt med 

tanke på de brister i systemet och vid prövningen som har påtalats (se 

avsnitt 2.3). En sådan slutsats förefaller också ha ett visst stöd hos JO och i 

rättsvetenskaplig forskning angående LPT samt den enstaka praxis som 

existerar genom RÅ 1982 2:49 (se avsnitt 3.3). Utöver en åsikt att LPT-

prövningen bör göras med den formella rättssäkerheten i åtanke så har det 

samtidigt pekats ut skäl till att domstolen betraktar den psykiatriska 

tvångslagstiftningen ur ett skyddsperspektiv och därmed aktualiseras i högre 

den grad materiella rättssäkerheten (se avsnitt 2.3). Moa Kindström Dahlin 

har dock pekat ut hur ett inkonsekvent förhållningssätt till tvångsvård måste 

betraktas som illegitimt.194 Frågan ställdes också i detta arbete om inte 

domskälen i LPT-målen skulle kunna bidra till att belysa sådana 

inkonsekvenser om motiveringen till domslutet beskrev domstolens 

allmänna utgångspunkter för bedömningen mer ingående (se avsnitt 2.3). 

Detta skulle kanske också ge högre instans större möjligheter att bemöta 

eller korrigera de ställningstaganden eller tolkningar som underrätterna gör 

och på så sätt bidra till en mer enhetlig rättstillämpning eller 

uppmärksamma lagstiftaren på eventuella förändringsbehov. Med ett synsätt 

att det är önskvärt om LPT-processen på sikt ska medföra något positivt för 

den enskilda parten (jfr avsnitt 2.3) så kan framläggas antagandet att en väl 

utförd motivering skulle kunna minska den kränkning som tvångsvården 

kan sägas medföra (se avsnitt 2.1 och 4.3). Om självbestämmandet 

begränsas så kanske det inte upplevs som fullt lika illa om dels det går att 

förstå domstolens resonemang och dels om det framgår att den enskildes 

uppfattning och autonomi verkligen spelat roll. 

 

För att bemöta en eventuell invändning som skulle kunna göras om 

effektivitet som en anledning till att begränsa motiveringsplikten (se avsnitt 

1.1, 3.2 och 3.3) så bör en sådan anledning anses väga mycket lätt i 

sammanhanget med tanke på målens karaktär (se 2.1–2.3 och 3.3). De 

lättnader som finns vid beslutsmotivering i förvaltningsmyndigheternas 

                                                 
194 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 329-332. 
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ärendehantering kan därtill konstateras saknas i processen vid 

förvaltningsdomstolen (se avsnitt 3.1 och 3.2). En annan specifik 

invändning från praktiskt verksamma domare, som lyftes i inledningen till 

detta arbete under avsnitt 1.1, var den att motiveringsbehovet i domen kunde 

anses minska om den enskilde ändå kunde förmås förstå domstolens 

resonemang vid avkunnandet, i synnerhet när den enskilda parten varit 

föremål för flera LPT-processer.195 Mot bakgrund av att det är just vid ett 

långvarigt frihetsberövande som psykiatrisk tvångsvård anses påkalla en 

obligatorisk domstolsprövning samt att vården efter upphörandet av 

tidsbegränsningen måste prövas på nytt (se avsnitt 2.2) bör det ju snarare 

anses extra viktigt att i detta fall på ett bra sätt kunna motivera tvånget. Det 

kanske dessutom kan ifrågasättas om det verkligen är möjligt för domaren 

att försäkra sig om att den enskilde har förstått anledningarna till domslutet. 

Det kan ju vara så att den enskilda patienten inte alls är i skick att orka 

engagera sig i processen eller ens känner för att öppet demonstrera sin 

egentliga inställning. Kanske kan det hända att ett ifrågasättande av 

domslutet kommer längre i efterhand. Inte heller garanteras utomståendes 

insyn med en sådan ordning (jfr avsnitt 3.3, 4.2 och 4.3). Endast vid 

förvaltningsmyndigheternas ärendehantering har lagstiftaren valt att 

föreskriva en möjlighet att direkt till den enskilda parten muntligen förklara 

utgången, inte vid domstolarnas rättsskipning (se avsnitt 3.1 och 3.2). 

 

En grundlig motivering som arbetar för de ovan beskriva ändamålen bör 

således, enligt den rättsliga utredningen i avsnitt 3.1, för det första sägas 

vara centrerad kring en specificerad rättsfråga eller rättsfrågor. Rättsfrågan 

bör anknyta till en mycket återhållsam redogörelse för saken i målet, det vill 

säga de rättsregler som domstolen ska pröva i det enskilda fallet. Ett 

exempel på en situation skulle alltså kunna vara, att en chefsöverläkare 

bedömt att en person är i behov av tvångvård under en lägre period än fyra 

veckor och har därför ansökt om förvaltningsrättens medgivande. 

Domstolen, och eventuella överinstanser i det fall att målet överklagas, har 

då uppgiften att pröva om förutsättningarna för tvångsvård enligt 3 § LPT är 

uppfyllda (se om de materiella förutsättningarna i några sorters LPT-mål i 

avsnitt 2.1 och 2.2). Den rättsliga bedömningen bör såväl omfatta rekvisiten 

i lagtexten och en utredning av gällande rätt som de konkreta 

omständigheterna i det enskilda fallet och hur dessa omständigheter har 

bevisats. De generella rekvisiten för all tvångsvård som föreskrivs 

inledningsvis i LPT får heller inte förbises (se avsnitt 2.1 och 2.2).  

 

För det andra, i syfte att ytterligare främja domslutet och domskälens 

rationalitet bör det av domstolens resonemang med tydlighet framgå 

domstolens tolkning av LPT-lagstiftningen, dess syn på sin egen roll i 

                                                 
195 JO Beslut 748-2014, s. 3-6. 
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processen samt prövningens inriktning. Vilken typ av rättssäkerhet har 

domstolen bejakat? En formell rättssäkerhet, genom att domstolen baserat 

domslutet på en kritisk granskning av lagenligheten i tvångsvårdsansökan? 

Eller en materiell rättssäkerhet, där domstolen i större utsträckning har gjort 

egna lämplighetsöverväganden? (Jfr avsnitt 2.3). I ljuset av den roll som 

domstolen befunnit sig spela i processen bör den också i domskälen ange 

hur den har avgränsat och därefter fullgjort sin utredningsskyldighet i målet. 

Vilka personer har lämnat uppgifter som blivit en del av processmaterialet 

och vem har bemött dem? Alla invändningar som den enskilda parten gjort 

och eventuell bevisning som denna kan ha lagt fram måste ovillkorligen 

bemötas (se avsnitt 3.1 och jfr 3.2). 

 

För det tredje, så bör HFD i syfte att vägleda underrätterna givetvis författa 

en lika omsorgsfull motivering som förvaltningsrätterna. En kammarrätt 

skulle i teorin på ett mer kortfattat sätt kunna uppge att den delar 

förvaltningsrättens bedömning helt eller i vissa delar. Detta bör dock endast 

anses acceptabelt i det fall att den första instansens motivering verkligen 

uppfyller de höga krav som bör ställas på domskälen i ett LPT-avgörande. I 

annat fall bör kammarrätten skriva en egen motivering till sitt avgörande. 

 

Förutom de krav som befunnits ställas på att domskäl garanterar att enskilda 

parter eller allmänheten bereds en förståelse för domstolens rättsliga 

bedömning, får det i arbetet också anses vara utrett att välgrundade domskäl 

endast i detta syfte bör återge de uppgifter som domstolen genom processen 

kan ha fått del av (se avsnitt 3.1 och 4.3). Dock har det av arbetet 

sammantaget åskådliggjorts, att vid en konflikt så måste intresset av en 

utförlig motivering sammantaget sägas väga tyngre än risken att den 

enskilde upplever ett obehag av att uppgifter i domen blir offentliga. Detta 

med tanke på det särskilda behovet av rättssäkerhet och insyn i LPT-

processen och att tvångsvård i sig kan betraktas som en integritetskränkning 

(se särskilt avsnitt 4.3). Det har också föreslagits ovan i detta avsnitt att 

kränkningen för den enskilde kanske skulle kunna sägas minska om 

domslutet är välmotiverat. Det måste också antas att det utgör en värre 

kränkning att bli frihetsberövad än att personliga uppgifter skulle kunna 

komma att offentliggöras. Det vore i så fall orimligt att öka en värre typ av 

kränkning med hänvisning till att en mildare sorts kränkning skulle minska. 

 

Med ovanstående sagt, måste det samtidigt betraktas som angeläget att 

använda alla tillgängliga strategier för att minska kränkningen av att 

känsliga uppgifter riskerar spridning, om detta kan ske utan att inverka på 

motiveringens kvalitet. Såsom gällande rätt ser ut förefaller tyvärr inte 

möjligheterna vara särskilt många. Under avsnitt 3.1 har redogjorts för hur 

Bertil Wennergren och Ulrik von Essen bedömer att det borde vara möjligt 

för förvaltningsdomstolen att i vissa fall skriva domskäl som är uttryckta på 
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ett väldigt generellt sätt, likt ett myndighetsbeslut där motiveringen 

egentligen kunde ha utelämnats med stöd av 20 § andra stycket, tredje 

punkten FL.196 Arbetet får sammantaget sägas ha visat hur detta sätt inte 

med säkerhet kan sägas vara tillräckligt vid en förvaltningsdomstols 

domskrivning i LPT-mål om det medför att domskälen ändå inte blir 

begripliga, men det kan vara en möjlighet att hålla i åtanke.  

 

En annan utväg för att minska kränkningen av att domstolen måste återge 

integritetskänsliga uppgifter i en dom, kunde vara att regelmässigt meddela 

sekretessförordnanden angående delar av domskälen. Det verkar dock inte 

finnas något överväldigande stöd för en sådan praktik i gällande rätt och det 

skulle dessutom motverka just den insyn och öppenhet som befunnits vara 

nödvändig i LPT-målen. Likaså framstår det som mycket problematiskt att 

hemlighålla den enskilda partens identitet (se avsnitt 4.2), även om det i och 

för sig får framhållas att ett sekretessförordnande egentligen bara innebär att 

en prövning om utlämnande får göras i det enskilda fallet mot bakgrund av 

rekvisiteten i de sekretessregler som gäller i sjukvården (se avsnitt 4.1 och 

4.2). Det går trots detta svårligen att föreslå att en sådan ordning tillämpas 

utan att föreslå lagändringar (jfr avsnitt 1.4). Däremot måste det anses 

obefogat att den enskilde alltför enkelt kan identifieras av någon som mest 

avser orsaka skada eller obehag för den enskilde. Det får antas att det krävs 

mer arbete att fastställa vem en dom avser eller att begära ut rätt dom i det 

fall att parten endast anges med ett personnummer men insyn i 

rättskipningen som sådan torde ändå på denna väg kunna garanteras. Frågan 

om hur den enskildes integritet kan skyddas från onödiga kränkningar 

genom spridning av känsliga uppgifter, utan att rättssäkerheten eller insynen 

i psykiatrimålen minskar, är verkligen en fråga som är angelägen att utredas 

vidare. 

  

                                                 
196 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 30 § andra 

stycket FPL, under rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
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5.2 Relevans för andra måltyper 

Utredningen som gjorts och slutsatserna som dragits i detta arbete torde ha 

viss relevans även för andra sorters tvångsmål. Framförallt kan detta tänkas 

gälla mål enligt Smittskyddslagen (2004:168) och LVM, då dessa på samma 

sätt som LPT-mål avgör sjukvårdens respektive socialtjänstens befogenhet 

att ge enskilda vård eller andra insatser tvångsvis. Kravet på en hög grad av 

rättssäkerhet torde vara lika önskvärt i dessa mål och likaså närvaron av 

många känsliga sorters uppgifter om enskilda. Samma typ av konflikt borde 

finnas även i mål enligt LRV. Denna lagstiftning har inte heller varit 

föremål för utredning i denna uppsats (se avsnitt 1.5) men ett antagande 

skulle kunna vara att den straffrättsliga aspekten gör behovet av den 

formella rättssäkerheten gällande i än högre grad än i LPT-mål.  

5.3 Utvärdering av arbetet och förslag till 
framtida undersökningar 

Syftet med detta arbete har varit att ringa in de aspekter som görs 

synnerligen gällande vid domskrivning i LPT-mål samt närmare utreda 

konflikten mellan motivering enligt 30 § FPL och undvikandet av att den 

enskildes integritet kränks genom att känsliga uppgifter återges i en 

offentlig dom. Därigenom har förhoppningen varit att kunna ge mer 

utförliga förslag på hur motiveringsskyldigheten bäst kan uppfyllas i just 

dessa mål och ett mer precist rättsläge. Detta huvudmål får sägas vara 

uppfyllt i den utsträckningen som frågeställningarna blivit tillräckligt 

belysta med material. Det finns naturligtvis en begränsad möjlighet att lyfta 

in material under ett arbete som omfattar 20 veckor. Dock är bedömningen 

att en tillräckligt stor del av det svenska juridiska materialet som behandlar 

beslutsmotivering, offentlighet och sekretess samt LPT har beaktats. 

Eventuellt kunde dock de konstitutionella, europarättsliga eller 

internationella perspektiven ha behandlats mer ingående,197 men det hade 

antagligen kunnat fylla utrymmet i ett helt eget arbete. En annan svaghet i 

undersökningen skulle kunna sägas vara att den har utgått från att det är en 

vuxen som är föremål för LPT-vård. Vid beslutsmotivering behöver särskild 

hänsyn tas om processen gäller ett barn, framhåller Titti Mattsson.198 

Dessutom menar hon att rättssäkerhetstänkandet i LVU-mål i allt högre grad 

har kommit att inkludera det individuella barnets rätt till vård jämte 

                                                 
197 Det har i avsnitt 2.3 anförts att Moa Kindström Dahlin menar att den psykiatriska 

tvångsvården inte i tillräckligt stor omfattning har utvärderats med hänsyn till enskildas 

konstitutionella skydd, se Psykiatrirätt, s. 99 f. 
198 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 331. 
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föräldrarnas, eller familjens, rätt att slippa ett ingripande.199 Det kan därmed 

eventuellt antas att skyddsperspektivet bör ses som mer uttalat i LVU-mål 

än i LPT-mål. I och med detta begränsas resultatets relevans för LPT-mål 

som rör barn och kan inte heller på samma sätt utsträckas till att gälla LVU-

mål såsom mål enligt exempelvis LVM (jfr avsnitt 5.2). 

 

Ett ytterligare sätt att utforska domskrivning i LPT-mål eller tvångsmål hade 

kunnat vara att genomföra intervjuer med domare i syfte att hitta fler 

relevanta aspekter. Ett empiriskt inriktat sätt att studera domskrivning hade i 

annat fall kunnat innebära frågor till domare om vilken inverkan den 

praktiska verksamheten eller organisationen har på dömandet (jfr vad som 

redogjorts för om krav på en snabb process i avsnitt 1.1, 2.2 och 3.1). En 

undersökning av hur stor andel LPT-domar som får sägas inte kunna 

uppfylla motiveringskravet enligt FPL, enligt detta arbetes slutsatser, hade 

kunnat medföra att det andra delsyftet framstått som mer eller mindre 

relevant: att bereda en mer enhetlig tillämpning på förvaltningsdomstolarna 

i LPT-målen samt därigenom en högre grad av rättssäkerhet för den enskilde 

parten. Även en framtida sådan undersökning hade kunnat tillföra värdefull 

kunskap, sker någon förändring av domskrivandet om och när olika 

rekommendationer får genomslag? Det är arbetets slutliga förhoppning att 

det åtminstone kunnat väcka nya tankar hos läsaren, inte minst för att både 

ämnet psykiatrisk tvångsvård, offentlighet- och sekretess och 

förvaltningsprocessrätt är både intressanta och värda att diskutera om och 

om igen. Det allra viktigaste får härmed trots allt bli, att framhålla det till 

synes aldrig sinande behovet av att fortsätta att kritiskt utvärdera 

tvångsvårdsprocesserna och förvaltningsdomstolarnas betydelse. 

                                                 
199 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 115-117.  
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