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Abstract 

The aim of this dissertation in the field of Sociology of Law, is to investigate how much par-

ticipation patients of involuntary treatment have in judicial decisions about their care. This in-

vestigation was prompted after reading a recent proposition from the department of health in 

Sweden, that suggested that the laws of involuntary treatment (LPT) were changed to allow 

the affected patients more influence over their care. The nature of involuntary treatment is to 

limit patient’s rights, but should only do so to a necessary extent, as the patients still have 

basic human rights. This issue was investigated by reading public court judgements from pa-

tients appealing the doctor’s decisions of involuntary treatment. These were then analyzed 

with help of sociological theories of Foucault about bio-power, governmentality and dis-

course. The results indicated that the patients had very little influence in court or over the ju-

dicial judgements, and had little to no power to influence their treatment plan. Their voices 

were not relevant in court. This contradicts for example the Swedish health law (HSL) and the 

patient law, which entail all people to have equal rights to make decisions in their care and 

although involuntary treatment naturally requires reduction of limitation of these rights, it 

should be avoided as far as possible, to foster patients to feel safe and happy.  

 

Nyckelord: Delaktighet, Foucault, LPT, Tvångsvård  
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1. Inledning och bakgrund 

Mellan 1930 och 1990-talet ökade diagnoser och kunskapen om psykisk ohälsa kraftigt. Från 

90-talet till idag är statistiken tvetydig och inkonsekvent – men det är ingen tvekan om att 

psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne (Twenge 2015). Nya satsningar för att förbättra psykisk 

hälsa görs ständigt av kommuner, landsting och regeringen i Sverige. Försäkringskassan 

släppte 2015 ett pressmeddelande, som talar om att stress är den vanligaste orsaken till sjuk-

skrivning. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas kan vi se en ökning i fall av psykiatrisk 

tvångsvård, både öppen och sluten, mellan 2011 och 2015 – framförallt i storstäder. Psykiska 

sjukdomar, liksom andra mer fysiska sjukdomar, är ett fenomen som alltid kommer att vara 

aktuellt eftersom det ofta beror på biologiska anomalier i hjärnan, och det är inte sannolikt att 

detta faktum snart skulle ändras. Psykiska sjukdomar är vanligen mer svårbehandlade än fy-

siska sjukdomar, eftersom symptomen ofta är individuella, och likaså är behandlingarna. 

Dessutom, eftersom det påverkar individers verklighetsuppfattning kan sjukdomen ofta vara 

svårt att upptäcka. Inom rättsvetenskapen är psykiska sjukdomar intressanta eftersom de i all-

varliga tillstånd kan vara en anledning till att någon begår brott. Människor med allvarliga 

psykiska åkommor behandlas annorlunda i rättspraxis och i lagen eftersom de inte har samma 

straffansvar, utan ska enligt 30 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) dömas i första hand till andra 

påföljder. En allvarlig psykisk sjukdom räknas som en funktionsnedsättning. I dessa fall dö-

mer man ofta till rättspsykiatrisk vård (Ulväng 2012). På det här sättet påminner rättspsykia-

trisk vård om fängelsestraff – en frihetsberövande åtgärd i syfte att rehabilitera personer till-

baka in i samhället. Men tvångsvård är även en åtgärd i synnerliga fall där personer inte har 

begått brott men ändå måste frihetsberövas mot sin vilja. I det här arbetet kommer jag att fo-

kusera på den senare kategorin, nämligen vanlig psykiatrisk tvångsvård. Det skapar en intres-

sant och problematisk situation när individer som inte har begått ett brott måste bli berövade 

sin frihet och personliga integritet. Detta försöker man i gällande rätt att undvika i så stor mån 

som möjligt, men ofta måste det ändå ske för att personer med allvarlig psykisk effektivt ska 

kunna behandlas. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Hur mycket delaktighet har de tvångsvårdade patienterna i bestämmandet av deras vård i 

rättsliga avgöranden? I den kommande lagstiftningen kommer riksdagen att införa påståenden 

om att rätten måste ta patienten eller dess anhöriges inställning till villkoren till hänsyn vid 
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beslut om tvångsvård. I den nuvarande lagstiftningen i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-

vård (LPT) anges i 16 § att vårdplanen så långt som möjligt ska upprättas i samråd med pati-

enten eller dess närstående. Jag vill undersöka hur det kan komma sig att detta enligt rege-

ringen inte verkar ha räckt, då propositionen vill införa vidare lagstiftning som ser till att ännu 

mer hänsyn tas till patientens inställning till villkoren. I beslutsfattanden kring patientens vård 

deltar chefsläkaren, rätten och oftast också en sakkunnig. Men var finns patienten i rätte-

gången? Finns det något rättsligt bevis i domen på att de får vara delaktiga i planeringen av 

sin vård? Min förhoppning med denna uppsats och de slutsatser som jag kommer till, är att 

förstå den nya lagstiftningen och att bidra med kunskap till huruvida behövs. Genom att läsa 

domar hoppas jag också få insikt i de fördelar och nackdelar som en förändrad lagstiftning för 

ökad delaktighet skulle kunna bringa.   

 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera om och i så fall hur patienters delaktighet kommer 

till uttryck i domar om tvångsvård vid kammarrätten under tiden 2011–2016. Detta är ett vik-

tigt problem att diskutera eftersom patienter inom vården enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

behandlas med största möjliga respekt; deras personliga integritet ska bevaras och de ska 

kunna känna sig trygga i den vård de får. När det gäller tvångsvård krävs stora undantag. 

Tvångsvård berör människor som lider av allvarliga psykiska sjukdomar, som inte inser hur 

sjuka de är och vägrar ta medicin. Många gånger är de aggressiva, våldsamma, hallucinato-

riska och lider av andra beteenden som gör dem svårt dysfunktionella i samhället. Tvångsvård 

utgår i grund och botten från att dessa patienter, såväl för att kunna skydda patienterna från 

sig själv och för att skydda andra, måste bli berövade på rätten att säga nej till vård, och måste 

vårdas mot sin vilja. I en situation där en patient måste tvångsvårdas, antingen det är via öp-

pen psykiatrisk tvångsvård (det vill säga att patienterna tvingas gå på regelbundna kontroller 

och ta särskild medicin mot sin vilja) eller sluten tvångsvård (då patienterna måste bo på ett 

särskilt boende, ofta med begränsade möjligheter att nå ut till yttervärlden genom t.ex. vistel-

ser utomhus och användning av sociala medier) är det chefsläkaren på ett sjukhus som fattar 

detta beslutet. Om patienten väljer att överklaga detta beslut, får patienten yrka i rätten att 

tvångsvården ska upphöra och motivera varför. Därefter gör chefsläkarens en bedömning av 

patientens psykiska tillstånd och redogör för tidigare händelser i patientens liv för att styrka 

sin ansökan. Dessutom sker det också ofta en muntlig förhandling bakom stänga dörrar, där 

det förekommer sekretessbelagd information som allmänheten inte får ta del av i domen (vil-

ket kommer att bli en stor nackdel i det här arbetet). Domstolen avgör därefter om patienten i 
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fråga uppfyller de krav som LPT ställer. Problemet här är att delaktigheten hos allvarligt psy-

kiskt störda personer alltid kommer att vara lägre än den är för människor som har sjukdoms-

insikt och vill ta sin medicin, men det står trots allt i lagen (bl.a. patientlagen (2014:821) 5 

kap.) att alla individer har rätt att få vara delaktiga i sin vård, oavsett funktionshinder.  

 

I februari i år släpptes en ny proposition från regeringen som föreslog två nya lagändringar 

inom LPT. Dessa lagändringar kommer att innebära att chefsläkaren måste ta största möjliga 

hänsyn till patientens, eller dess anhörigas, inställning till vården. Detta har inte varit reglerat i 

lagen tidigare, utan chefsläkaren har kunnat fatta sitt beslut, utan hänsyn till patientens inställ-

ning till villkoren. Vidare vill den nya lagstiftningen göra det obligatoriskt för läkarna att ha 

uppföljningssamtal med patienterna efter det att tvångsvården har upphört. Syftet är att 

lagändringen ska bättre överensstämma med HSL. Jag som forskare blev intresserad av äm-

net, när jag läste propositionen då den först släpptes tidigare i år och jag blev nyfiken på vad 

som har lett fram till den föreslagna lagändringen. Hur har patientmedverkan sett ut i rättsfall 

om tvångsvård tidigare, innan dessa lagändringar? Finns det en anledning till varför dessa 

lagändringar är nödvändiga? Om man utgår från de problem som beskrivs i domar från de 

senaste sex åren kan man föreställa sig för- och nackdelar med ökad patientmedverkan i do-

mar om tvångsvård? För att avgöra detta kommer jag att läsa domar från kammarrätten, som 

är den rättsinstans som flest domar når när de blir överklagade, och i dessa domar kommer jag 

mest fokusera på patientens yrkande och sedan jämföra det med domsluten och domskälen.  

 

Min forskningsfråga i uppsatsen är således:  

Hur mycket delaktighet har de tvångsvårdade patienterna i bestämmandet av deras vård i 

rättsliga avgöranden? 

 

1.3 Rättssociologisk relevans 

I sin bok ”Rätten i Samhället”, ger den rättssociologiska forskaren Thomas Mathiesen exem-

pel på generella frågeställningar inom rättssociologin, varav en av dem gav inspiration till 

denna uppsats. Ett sätt att behandla rättssociologins tema är att undersöka i vilken utsträck-

ning, och i så fall hur rättsregler, rättsliga avgöranden och rättsinstitutioner påverkar andra 

samhällsförhållanden (Mathiesen 2005, s. 18). De rättsliga avgörandena i den här uppsatsen är 
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de domar jag kommer att läsa, och samhällsförhållandena syftar på hur dessa beslut och rätte-

gångar påverkar patienterna. Mathiesen uttrycker det som att man ”ser ut från rätten och in i 

samhället”, det vill säga hjälper och skyddar rätten människorna i samhället på ett effektivt 

sätt (a.a. s. 29). Den grad av delaktighet som patienterna har i sin egen vård i rätten, är ett ut-

tryck för hur mycket makt patienterna har. Utan den makten finns det stor risk för att de kän-

ner sig otrygga och svikna av rättsinstitutioner, och det är en situation som är oacceptabel. 

Mathiesen beskriver i boken en egen upplevelse från ett besök på en rättspsykiatrisk vårdan-

stalt: 

”Psykiatrikerna upplevdes som farliga maktpersoner, därför att de hade inflytande över frå-

gan om fången skulle avtjäna straffet under friare former och därför att de uppträdde som 

rättspsykiatriskt sakkunniga i rätten. […] Många fångar underströk att psykiatrikernas makt i 

systemet gjorde det omöjligt att ha någon terapeutisk relation. Många försökte försvara sig 

mot känslan att vara stämplade som udda, och mot vad de uppfattade som psykiatrikernas 

makt, genom att ständigt rikta massiv kritik mot anstalten (a.a. ss. 38–39).” 

Det finns stora skillnader mellan Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och Lagen 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, huvudsakligen den att patienterna inom LPT inte är kri-

minella fångar och har inte begått ett brott. Men den här maktfördelningen mellan patient och 

psykiatriker, i den här uppsatsens fall chefsläkare, är viktig att undvika så mycket som möj-

ligt. Att ha delaktighet i sin egen vårdplanering kan vara en stor trygghet för de som har syn-

punkter, men är den frånvarande är det alltså ett stort problem.  

 

1.4 Definitioner 

Definition av delaktighet: Enligt förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för 

delaktighet ska alla personer i samhället ha rätt till full delaktighet i sina levnadsvillkor. Det 

innebär att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av 

mänskliga rättigheter, oavsett funktionshinder. Det ställs större krav i samhället på att öka pa-

tienters medverkande i planeringen av sin vård (Socialstyrelsen 2017). Socialstyrelsen har gett 

förslag på åtgärder. På deras webbplats beskriver de en modell vid namn Modell för delat be-

slutsfattande (Shared decision making):  

”Modellen eller arbetssättet fokuserar på att öka personens delaktighet och ansvar över be-

slut om vård- och omsorgsåtgärdernas planering och innehåll. Det är den metod för infly-

tande och delaktighet på individnivå som finns beskriven och studerad i forskning. Metoden 
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syftar till att hjälpa personerna att spela en aktiv roll i beslut som rör deras hälsa samt vård 

och stöd, förmedla information om alternativ, tydliggöra personens egna preferenser och 

fatta gemensamma beslut om behandling.” 

Det här upplägget är särskilt till för personer som lider av schizofreni, ett vanligt tillstånd 

bland tvångsvårdspatienter. Schizofrena personer inser ofta inte sin sjukdom eller åtminstone 

allvaret i deras sjukdom. Enligt 1177 Vårdguiden (2015) utvecklar ofta personer med schizo-

freni någon typ av psykiskt funktionshinder, och därför är Myndigheten för delaktighet bety-

delsefull för schizofrena personer. Myndigheten anger att miljöfaktorer kan vara avgörande 

för personer som lider av schizofreni, något som också anges i förordningen med instruktion 

för myndigheten för delaktighet. Alla dessa faktorer kan vi också applicera på andra former av 

allvarliga psykiska störningar som tvångsvårdade patienter lider av. 

 

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i 

samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter (Myndigheten för delaktighet 2017). 

Myndigheten styrs av Förordning 2014:138, som ger instruktioner om hur detta främjande bör 

ske. Så här lyder den första paragrafen i förordningen; 

”Myndigheten för delaktighet har till uppgift rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning samt att ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för 

full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för 

jämlikhet i levnadsvillkor” 

 

Definition av LPT: LPT (lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård) är tillsammans med 

LRV (lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård) den lagstiftning som utgör riktlinjer för vad 

institutioner och psykiatriker ska och inte ska göra vid behov av tvångsvård. Dessa lagar be-

handlar människor med allvarliga psykiska störningar.  

Enligt 3 § LPT får tvångsvård endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning 

och på grund av sitt psykiska tillstånd antingen har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på 

annat viss än tvångsvård, eller om patienten är i behov av konstant iakttagelse för sin egen el-

ler andras säkerhet. I samma paragraf anges även att en förutsättning för tvångsvård är att pa-

tienten motsätter sig vården i första stycket, eller att det finns anledning att anta att vården inte 

kan ges med hans eller hennes samtycke.  
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Definition av allvarlig psykisk störning: I en handbok från Socialstyrelsen (SOFS 2008:18) 

med information och vägledning för tillämpning av LPT och LRV ges en beskrivning av att 

lida av en allvarlig psykisk störning;  

”Som allvarlig psykisk störning bör i första hand räknas tillstånd av psykotisk karaktär, såle-

des tillstånd med störd realitetsvärdering och med symtom av typen vanföreställningar, hallu-

cinationer och förvirring” 

Några exempel på en allvarlig psykisk störning är en hjärnskada som ger psykisk funktions-

nedsättning, såsom demens eller Alzheimers. Det kan också vara missbruksproblem, som ex-

empelvis en alkoholpsykos. Andra exempel är svåra depressioner med suicidala tendenser, 

psykoser och schizofreni (SOFS 2008:18 ss. 14–15) Ofta när en patient lider av en allvarlig 

psykisk störning saknar de sjukdomsinsikt, och vill inte gärna ta sina mediciner eftersom de 

tror att de är friska. Socialstyrelsen skriver också såhär:  

”Vilka sjukdomstillstånd som är att anse som allvarlig psykisk störning avgörs bl.a. av rätts-

praxis och kan därför förändras med tiden. Kleptomani, pyromani och sexuella perversioner, 

som exempelvis pedofili och sexuell sadism, skulle i vissa fall kunna utgöra en allvarlig psy-

kisk störning” (a.a. s. 16) 

 

Definition av vårdplan: Ordet ”vårdplan” används i rättsliga beslut om patientens medicinska 

behandling, men omfattar även omvårdnad och insatser från socialtjänsten (Gylling Lindkvist, 

lagkommentar 58). Det omfattar alltså inte heller bara den vård som sker på sjukhuset eller 

vårdhemmet, utan även det behov av vård och stöd som kan behövas efter hemkomsten (1177 

Vårdguiden 2015). I vårdplanen ska det framgå information om patientens behov av bostad, 

stöd, arbete och utbildning. (Gylling Lindkvist, lagkommentar 59). Vårdplanen omprövas och 

omarbetas omgående och vid behov.  

 

1.5 Proposition 2016/17:94 – Delaktighet och rättssäkerhet 

År 2014 Socialdepartementet promemorian ”Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk 

tvångsvård” (Ds 2014:28). I denna presenterades för första gången det förslag som kom att bli 

proposition 2016/17:94. Propositionen släpptes i februari 2014, och innehöll ett förslag till 

förändring lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det var denna proposition som 

väckte mitt intresse inom området. Propositionen föreslår framförallt två tillägg till lagen; i 7 

§ vill regeringen ändra laglydelsen till ”I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det 
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anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården, vilka särskilda villkor som rät-

ten bör föreskriva och, så långt möjligt, patientens inställning till dessa villkor” samt i 7a § ” 

[…] beslut om insatser och, så långt möjligt, patientens inställning till insatserna i vårdpla-

nen […]”.  

Här vill regeringen alltså öka patienternas medverkan i skapandet av en vårdplan genom att 

ändra lagstiftningen. Med största sannolikhet har läkare och psykiatriker innan den här lagen 

vidtagit åtskilliga åtgärder för att ta hänsyn till patientens inställning och därmed delaktighet.  

Så varför vill regeringen ändra lagstiftningen?  

 

Propositionen nämner flera gånger hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I 3 kap. 1 § i HSL 

finns följande angivet;  

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk-

ningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda män-

niskans värdighet.”  

I 5 kap. 1 § anges några krav som ska uppfyllas för att god vård ska uppnås. Vården ska 

1. Vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, 

2. Tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 

3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 

5. Vara lätt tillgänglig.  

I det tionde kapitlet ”Övrigt”, finns flera paragrafer om val av behandlingsalternativ, bland an-

nat 10 kap. 1 § som lyder att landstinget ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalter-

nativ enligt vad som anges i patientlagen (2014:821). 

 

I patientlagen handlar det femte kapitlet om patientdelaktighet. Den innehåller tre paragrafer 

som lyder att;  

1. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten, 

2. En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför 

vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individu-

ella förutsättningar, 
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3. Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomfö-

randet av vården om det är lämpligt.  

 

Propositionen menar att ett av de övergripande syftena med HSL är att stärka patientens ställ-

ning i sjukvården, och ska bland annat bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet (Socialdepartementet 2017, s. 13). Vad gäller tvångsvård är det en förutsättning att 

patientens ställning i sjukvården är förminskad, och deras integritet inskränkt. Men HSL ska 

även gälla för tvångsvårdade personer. De inbegripes under funktionshinderområdet och täcks 

därför av Myndigheten för delaktighet.  

 

I propositionen nämns också vikten av deltagande och engagemang från patientens närstå-

ende, då detta ökar patientens möjligheter till ett välfungerande liv utanför sjukvårdsinrätt-

ningen. Detta används som ett argument till varför även närstående bör ha delaktighet i vård-

planeringen, då de kan känna till viktig information om patientens förhållanden. Anhörigas 

delaktighet i vårdplaneringen kan också, enligt propositionen, hjälpa dem förstå och hantera 

patientens behov. Det är mot denna bakgrund som regeringen anser att en lagförändring bör 

ske i samråd med anhöriga – om patienten själv vill att deras anhöriga ska vara delaktiga. (a.a. 

s. 22) 

 

I propositionen är förslagen uppdelade mellan ”samråd och samtycke så långt det är möjligt” 

och ”redovisning av patientens inställning till insatser och villkor vid öppen tvångsvård”. Det 

förstnämnda förslaget innebär alltså att det införs en bestämmelse om att vårdplanen ska bes-

lutas i samråd med patienten så långt som möjligt (a.a. s.20), medan det sistnämnda förslaget 

är att det bör göras obligatoriska redovisningar av delaktighet i samband med ansökan om 

psykiatrisk tvångsvård. Enligt propositionen är majoriteten av remissinstanserna positiva till 

lagändringsförslaget. Några få landsting yttrade negativa inställningar till förslaget. Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO) påpekar att det borde framgå om patienten motsätter sig 

samarbete i dessa redovisningar. Gävleborgs landsting framför att det kan vara svårt att till-

lämpa denna redovisning i praktiken då vissa patienter kan ha svårt att kommunicera eller ta 

ställning.  Landstinget i Jönköping föreslår att det borde bifogas en kort redogörelse från pati-

enten. Landstinget i Sörmland är det enda landsting enligt propositionen som direkt motsätter 

sig förslaget, då de anser att bestämmelsen kan leda till viss subjektivitet. I övrigt är de andra 
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positiva till förslaget. Jag tar upp landstingens åsikter för att tydliggöra att remissinstansernas 

synpunkter stödjer min tes i uppsatsen; att det bör göras förändringar för att främja delaktig-

heten, och stöttar min hypotes att det tidigare har funnits bristande delaktighet.  

 

De flesta instanser som hade uttalat sig om uppföljningssamtal var positiva. Riksdagens om-

budsmän påpekade att uppföljningssamtal redan sker i stor utsträckning, men att det är bra att 

det regleras i lag. Rättsmedicinalverket påpekar dock att åtgärden i sig inte innebär en ökning 

av rättssäkerhet eller mer delaktighet, utan skulle fungera för att avdramatisera en obehaglig 

situation (a.a. s. 29).  

 

1.6 LPT idag – gällande rätt och nuvarande lagstiftning 

I jämförelse med gällande rätt i LPT (1991:1128) är det inte särskilt stora delar av lagen som 

kommer att förändras. Hela LPT har 49 paragrafer, och propositionen vill införa lagändringar 

i endast tre paragrafer. Lagens syfte enligt inledande bestämmelser är att sätta patienten i 

stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behö-

ver. Enligt 3 § får tvångsvård endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning 

och på grund av detta psykiska tillstånd har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som 

inte kan tillgodoses på annat sätt än att patienten blir intagen på en sjukvårdsinrättning, eller 

blir medicinerad under övervakning (det vill säga öppen tvångsvård). Patienten måste också 

motsätta sig vården eller till följd av patientens psykiska tillstånd ska det finnas grundad an-

ledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.  

 

Vi kan läsa i lagkommentarerna på Karnovs hemsida att psykiatrisk tvångsvård ska kunna 

skapa en tillfredställande behandlingskontakt, så att det blir möjligt att kunna vårda patienten 

frivilligt (Gylling Lindkvist, lagkommentar 2). Tvångsvård ska vara temporära och undan-

tagsartade och bör inte användas som ren förvaring av patienten. I den rättsliga processen får 

en chefsläkare lov att omhänderta patienten och hålla kvar dem på intagningen i fyra veckor, 

därefter måste chefsläkaren ansöka till förvaltningsrätten om medgivande till tvångsvård, vare 

sig det är öppen eller sluten. Lagen lyder i 2a § att tvång skall utövas så skonsamt som möjligt 

och med största möjliga hänsyn till patienten. Detta omfattar också att läkarna skall ta stora 

hänsyn till de biverkningar som patienten får av en viss medicin (Gylling Lindkvist, lagkom-

mentar 5). Chefsläkaren behöver göra en avvägning mellan medel och verkan, det vill säga 
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tvångsåtgärderna som krävs för patientens välmående i förhållande till de inskränkningar som 

behövs göras i deras personliga integritet (Gylling Lindkvist, lagkommentar 4).  

 

Patientmedverkan som liknar det som står förslaget i propositionen finner man i 16 §: 

”En vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten har tagits in för tvångsvård. 

Vårdplanen skall ange de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet 

med tvångsvården skall uppnås och för att resultaten av dessa insatser skall kunna bestå. Så 

långt möjligt skall planen upprättas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt skall 

samråd ske också med dennes närstående. Chefsöverläkaren skall undersöka om patienten 

har behov av stöd från socialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i samråd med pa-

tienten.” 

 

Det finns bestämmelser i lagarna att behandlingsåtgärderna skall anpassas till vad som krävs 

för att uppnå syftet med tvångsvården (17 §). Det står dock i samma paragraf att behandlingen 

ska äga rum i samråd med patienten när det kan ske. Det står också skrivet att samråd ska ske 

med närstående om det inte är olämpligt. Dock är det chefsläkaren som avgör yttersta beslu-

ten.  

 

2. Tidigare forskning 

Under våren 2017 gjorde jag och Jenny Hallgren i ett rättssociologiskt arbete en systematisk 

kunskapsöversikt om ämnet tvångsvård inom rättssociologin. Den här kunskapsöversikten fo-

kuserade främst på internationell forskning, eftersom det endast fanns en väldigt begränsad 

svensk rättssociologisk forskning, som jag kommer att gå in på i nästa kapitel.  

 

2.1 Forskning i Sverige 

Efter vår systematiska kunskapsöversikt gjorde jag ännu en sökning på relevant svensk forsk-

ning inom området tvångsvård. Den allra mesta forskningen är skriven utifrån ett socialt arbe-

tes-perspektiv, medicinskt eller psykiatriskt ämnesområde. En sökning på endast ordet 

”tvångsvård” ger 487 sökningar i på Lunds universitets profil på Ebscohost, men läggs ordet 

”rättssociologi” till dyker det endast upp tre resultat, varav två handlar om lagen om vård av 
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unga (LVU). Under sökningen stötte jag på en avhandling av Annika Staaf vid namn ”Rätts-

säkerhet och tvångsvård”, som är det närmaste jag kunde hitta till en stor studie som kombine-

rar tvångsvård och rättssociologi. Avhandlingen behandlar patienternas rättssäkerhet inom 

LPT, och trots att ämnena skiljer sig åt, kommer jag att använda mig av en del av hennes data 

och slutsatser utifrån enkäter som både psykiatriker och patienter har fått fylla i om den upp-

levda rättssäkerheten. Jag fann en svensk studie från 2002 av Sjöström, Jacobsson och Hollan-

der (2002) om expertrollen i psykiatrimål, som kommer att bli relevant i analyssektionen av 

denna uppsats.  

 

En hel del av den svenska forskning som har gjorts under senare år, har varit genom utred-

ningar och utvärderingar från Socialstyrelsen. Det är den myndigheten som får uppdrag från 

regeringen att genomföra forskning om LPT och LRV. Senast den nionde mars i år beslutade 

regeringen att socialstyrelsen ska utreda gällande rätt angående otillåtna föremål och hot.  

 

1989 publicerade Bo Carlsson och Åke Isacsson en avhandling vid namn Hälsa, kommunika-

tivt handlande och konfliktlösning. I denna avhandling undersökte Carlsson & Isacsson rättens 

roll som konfliktlösare och kommunikationskanal vid rättsmål berörande problematisering om 

patienter eller deras anhöriges vård (Carlsson & Isacsson 1989, s. 13). Den här avhandlingen 

liknar denna uppsats ämnesmässigt men också metodmässigt då även de ”djupheurmanetiskt” 

(a.a., s. 129) tolkar det empiriska materialet som består av anmälningar om ”fel eller försum-

melse” som inkommit till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och därefter beslu-

tats av denna nämnd, men också av kammarrätten (a.a., s. 115). Dock ska det tilläggas att 

även om ämnena är väldigt lika och att forskningens slutsatser stärker min tes, är avhand-

lingen är skriven för 28 år sedan. Mycket har hunnit hända inom hälso- och sjukvårdslagstift-

ning sedan dess – bland annat har patientlagen stiftats 2014 som trädde i kraft den 1 januari 

2015. Även förordningen för instruktion för Myndigheten för delaktighet trädde i kraft 2014. 

Carlsson & Isacsson hävdar i sin avhandling att patientens rättigheter inte är generellt regle-

rade i lagstiftning utan hämtar sitt innehåll från den praxis som vuxit fram i ansvarsärenden 

(a.a., s. 17). Det här är en fundamental kärna i avhandlingen, vilket tyvärr leder till att den är 

något utdaterat. Dock lyfter den fram en viktig moralisk fråga. Att rätten förlitar sig till en stor 

grad på expertåsikter och brister i adekvata möjligheter för patienten att delta och till en effek-

tiv konfliktlösning är ett problem som fortfarande behandlas i aktuell rättssociologisk forsk-

ning. 



 
 

16 
 

 

2.2. Internationell forskning 

Det fanns alltså en stor mängd internationell forskning som har gjorts inom området tvångs-

vård utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. Eftersom rättssociologi inte är ett etablerat om-

råde utomlands på samma sätt som i Norden, gick det oftast att hitta i artiklar om man kombi-

nerade juridik med sociologi. Genom bland annat Ebscohost men också Google Scholar an-

vände vi söktermerna ”involuntary treatment AND sociology OR law”. I sökningen exklude-

rade vi bland annat allmänhetens åsikter, historia och barn- och ungdomspsykiatri, och be-

gränsade sökningen till mellan 1990–2017 (Hallgren & Wemme 2017, s. 4). Vi begränsade 

alltså inte vilken typ av tvångsvård det gällde, utan sökte inom hela fältet. Vi valde teman uti-

från detta, då vi delade upp dem i rättspsykiatrisk tvångsvård och vanlig psykiatrisk tvångs-

vård. 

 

Många av de artiklar och publikationer som vi fann handlade om effektiviteten av tvångsvård 

hos patienterna. Vi fann tre studier (Watson et al 2000, Prendergast et al 2002 och Katsakou 

& Priebe 2006) som behandlade före detta tvångsvårdspatienters upplevda tillfredsställelse 

med sin vård. Andra studier som vi fann behandlade teman såsom lagstiftningen runt om i 

världen. Flera av studierna var kritiska till nuvarande lagstiftning i många länder, eftersom 

tvångsvårdslagstiftning i grunden inskränker på personlig integritet och mänskliga rättigheter.  

 

En studie som framförallt kommer att bli av vikt i denna uppsats, är av Priebe et al 2009 som 

menade att patientens inställning och åsikter om vården som skapades under första veckan var 

en stark indikator på hur väl vården skulle fungera. Starka motsättningar till vården under den 

första veckan ökade risken för fortsatt tvångsvård (Priebe et al 2009). Många av de artiklar vi 

hittade i vår kunskapsöversikt var intresserade av tvångsvård ur ett farlighetsperspektiv och 

var kritiska till dess effektivitet. En annan artikel som vi läste av Katsakou et al 2010 där de 

kom fram till följande: 

” Improving involuntary patients' satisfaction with treatment may require enhanced partici-

pation of patients in their care and effective communication between staff and patients, rather 

than only a reduction in the use of coercive measures. This may be a major challenge for in-

patient services, for which ready-made solutions do not yet exist. […] “Studying involuntary 

patients' satisfaction might appear pointless, because they may be assumed to automatically 
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be dissatisfied with their hospital care. However, previous research has revealed that a sig-

nificant proportion of committed patients are positive overall toward their treatment”  

 (Katsakou et al 2010 s. 286). 

Studien bekräftar hypotesen bakom den nya lagpropositionen, med andra ord att ökad delak-

tighet eller åtminstone upplevd delaktighet från patientens sida har en påverkan på patientens 

tillfredsställelse med vården.  

 

3. Teoretiskt ramverk 

För att kunna förstå, bearbeta och analysera det empiriska material som jag kommer att ha 

samlat in i slutet av uppsatsen, behövs ett teoretiskt ramverk. Eftersom rättssociologi är ett re-

lativt nytt område inom samhällsvetenskapen finns det väldigt lite teori som är utvecklad en-

bart för rättssociologin, utan det teoretiska ramverk som används är ofta klassisk sociologisk 

teori, där man som forskare plockar ut delar som passar in de rättssociologiska problemformu-

leringarna. I uppsatsen kommer jag bland annat använda mig av Michel Foucaults teorier om 

maktbegreppet och om avvikande beteende och personer. I analysen kommer jag också att an-

vända mig av Oskar Engdahl och Bengt Larssons bok ”Social Kontroll” (2011), som nämner 

en hel del av Foucaults teorier men placerar dem i ett kriminologiskt perspektiv.  

 

3.1 Michel Foucault 

Michel Foucault var en filosof och sociolog som intresserade sig huvudsakligen för maktens 

disciplinerande effekter, könsteorier och som var grundaren till diskursbegreppet. Foucault 

var inte rättssociolog eller jurist och hans teorier var aldrig ursprungligen explicit tillämpade 

inom det rättsliga fältet (Hunt & Wickham, s. 39). Men eftersom han kritiserade de styrande 

organen i samhället, är det en indirekt kritik mot rätten i samhället, och har därför använts av 

rättssociologiska och juridiska efterträdare, med goda resultat. I hans första bok, Histoire de 

la folie à l’âge classique, menar Foucault att psykiatrin vilar på en infekterad grund, vars än-

damål är att korrigera och normalisera avvikande beteende (Andersen & Kaspersen 2007, ss. 

250–251).  

”Foucault poängterar vissa bestämda tankemodeller, maktrelationer och praktiker som bygg-

stenar i denna tillblivelseprocess: en medicinsk profession definierad utifrån kompetenskrite-
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rier, en läkare understödd av en institution och med makt att fatta beslut, en ny relation mel-

lan läkare och patient, baserad på både observation och förhör, samt en klinisk blick som be-

dömer och kalkylerar, ständigt på jakt efter det patologiska.” (a.a. s. 251).  

Senare i hans filosofier började Foucault prata om makt, och till skillnad från exempelvis 

Marxismens teorier, ansåg Foucault att makt inte är en resurs, förmåga eller bytesvara, och 

den är inte heller liktydig med institution eller struktur. Makt är någonting som utövas i soci-

ala relationer. Det finns däremot ett förhållande mellan makt och institutioner, samt ett förhål-

lande mellan makt och kunskap (a.a. s. 255). Utifrån det här utgick också Foucaults teorier om 

diskurs och talets makt.  Diskurs är talets förmåga att producera och förmedla makt. Diskurs 

enligt Foucault är kunskapsinstitutioner (Nationalencyklopedin 2017) som styrs av praktiker. 

Dessa diskursiva praktiker är regler och handlingssätt att använda som makt i institutionerna. 

Enligt Andersen och Kaspersen är ett exempel på diskursiva praktiker de tillvägagångssätt 

som används inom samhällsvetenskapen för att utveckla och reproducera kunskaper. Det finns 

diskursiva praktiker inom rättsinstitutioner också, som är väldigt specifika. Handlingssyste-

men för hur man ska föra sig i en rättegång är oerhört regelbundna, och kräver expertposit-

ioner som representerar gemene man, såsom advokater och åklagare (Andersen & Kaspersen 

2007, s. 262).  

 

Foucault myntade också begreppet ”governmentality”. Med detta åsyftar han den styrnings-

mentalitet som enligt honom präglar utövningen av makt i samhället – att allting ska vara rat-

ionellt och kunna kalkyleras i förväg. Andersen och Kaspersen förklarar:  

”De tekniker och praktiker som det i första hand rör sig om i detta sammanhang är styrin-

strument i form av budgetramar och utgiftstak, riktlinjer och måttstockar, system för kvalitets-

säkring, beteendekoder och andra självregleringssystem, olika former av individuell rådgiv-

ning och handledning, metoder för självhjälp – och en offentlighet som genomsyras av ”upp-

lysningar” om hur alla och envar kan bli rikare, friskare och lyckligare.” (s.260)  

Relaterat till detta myntade Foucault två andra begrepp om samhällets sociala kontroll; panop-

tikon och bio-makt. Panoptikon är en allseende övervakningsform, ett kontrollerande organ 

som står centralt och ser ut över alla agerande individer i samhället. Detta skapar självdiscipli-

nering, och är till för att människor utifrån sig själva och känslan av att någon kommer att be-

straffa en om man gör fel, ser till att de själva gör sig till dugliga, fogliga kroppar (s. 252–

262). Bio-makt är ett resultat av den här självdisciplineringen. Samhället främjar ett ideal av 
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att vara välmående, frisk, glad – allt i syfte för att föra samhället vidare och producera mer. 

Engdahl och Larsson förklarar det väl i deras bok Social Kontroll:  

”Denna makt behöver inte tillgripa våld och tvång, utan kan tvärtom tillåta sig att öka sub-

jektets frihet. Det centrala är att personer upplever sig vara inom ett “synlighetsfält”, det vill 

säga att de uppfattar sig som sedda och granskade av myndigheten eller institutionen.” (s. 37 

Engdahl & Larsson 2011).  

 

Det här blir relevant när människor i samhället inte beter sig enligt normen, och saknar för-

mågan att vara dugliga, fogliga kroppar som kan producera och reproducera. Människor som 

saknar självdisciplinering, där rationaliseringen av samhället inte når fram. Governmentality 

genomsyrar också styrningen av både den vårdprocess som patienten går igenom, men också 

rättsprocessen. Min användning av governmentality i samband med bio-makt i uppsatsen är 

baserad på följande; teorin om bio-makt innebär att de styrande tjänar på att människor tar 

hand om sig själva och får sig själva att må bra. När individer misslyckas med detta kommer 

de styrande att ta över för att kontrollera subjekten som utgör staten, för ett uniformt harmoni-

serat samhälle. Governmentality omfattar framväxten av ett moderniserat och rationellt sam-

hälle, men också av moderna byråkratier (Hunt & Wickham, s. 76) 

 

Foucaults idéer om det moderna samhället, utifrån vilket han myntade begreppen governmen-

tality, bio-makt och panoptikon kan väl kompletteras med andra sociologiska teorier såsom 

Max Webers teorier om den rationella järnburen (s. 71), men i min åsikt även med Ulrich 

Becks teori om risksamhället och Jürgen Habermas teorier om rationalitet och systemens kol-

onialisering av livsvärlden. I denna uppsatsen kommer jag däremot att begränsa mig till 

Foucault, framförallt på grund av uppsatsens småskalighet, men också för att fördjupa ana-

lysen, då hans teorier till en viss del bygger på varandra.   

 

Dessa begrepp kommer jag alltså att använda mig av i analysen:  

 Bio-makt 

 Governmentality 

 Diskurs 

 Diskursiva praktiker 
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4. Metod 

I min undersökning av patienters delaktighet i domar om tvångsvård, kommer jag att använda 

mig av en kvalitativ metod, och göra en innehållsanalys av domarna. Jag kommer att behöva 

göra tolkningar av domarna utifrån samhällskontext och en utgångspunkt av att se hur de får 

sina önskemål uppfyllda. I de domar som jag presenterar som mitt empiriska material, kom-

mer jag att leta efter mönster och företeelser. Jag kommer också att undersöka till vilken ut-

sträckning som patienten blir besvarad och bemött i rätten, genom att läsa domsluten och 

chefsläkarens anföranden om patienten och dess önskemål. Jag vill undersöka om det går att 

urskilja en tydlig maktstruktur i hur patientens yrkande blir behandlat av experterna i rättssa-

len. Därefter kommer jag att presentera de vanligaste mönstren och företeelserna och i vilka 

förhållanden som de förekommer. Det jag vill mäta i den här undersökningen är delaktighet, 

men eftersom delaktighet är ett abstrakt koncept, finns det inga tydliga variabler för detta. 

Mitt försök att operationalisera delaktighet till en mätbar variabel kommer därför att ske ge-

nom en jämförelse mellan vilka klagomål patienten har och till vilken utsträckning dessa blir 

besvarade.  

 

För att öka läsarens förståelse av min kvalitativa tolkning kommer jag att bifoga reflektioner 

efter varje dom, och förmedla varför jag har valt just den domen i mitt urval. Därefter kom-

mer jag att göra ett försök att, med stöd av det teoretiska underlaget och tidigare forskning, 

förklara varför den psykiatriska situationen ser ut som den gör för tvångsvårdade patienter, 

och lägga fram förslag på eventuella förändringar. 

 

Uppsatsen är begränsad eftersom den inte kommer att ta del av kvalitativa intervjuer från vare 

sig psykiatriker eller patienter som har undergått tvångsvård. Det är rättssociologiskt relevant 

att göra en innehållsanalys av dessa domarna, då att utföra en överklagan i en rättsinstans ty-

der på ett grovt missnöje från patienterna. I många fall går det inte att göra patienter nöjda 

som tvångsvårdas, eftersom det är en utgångspunkt i lagens karaktär - hade de varit nöjda 

hade det sällan funnits anledning för tvång. Men jag är intresserad av att läsa hur deras miss-

nöje behandlas i rätten. Att bli hörd och lyssnad på i rätten är en rättighet för alla människor, 

även de med funktionsnedsättning. Frågan som jag vill undersöka är hur det ter sig i kammar-

rätten. Sekretessen är en begränsning i min metod. En innehållsanalys förutsätter att forskaren 

lägger en egen tolkning i empirin som är grundad ur en förståelse för kontext och lagstiftning. 
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Eftersom jag saknar en personlig insikt av tvångsvård själv kommer jag att vara tvungen att 

använda mig av tidigare forskning från källor med fördjupat kunskap inom ämnet, såsom ex-

empelvis Socialstyrelsen.  

 

Den hermeneutiska läran förutsätter att det inte går att uppnå total värdeneutralitet och objek-

tivitet i ämnet som tolkas (Staaf 2005, s. 113). Det är ibland svårt att inte vara fördomsfull när 

man läser vissa domar. En person i en dom (KamR Stockholm 2007-09-13 5976–07) hävdade 

exempelvis att han inte var sjuk, utan hade bara ett inopererat chip i huvudet som gjorde ho-

nom dålig. Här är det svårt att behandla denna individ som alla andra i de domar man läser. 

Att lägga värdering i språket är viktigt i min uppsats eftersom jag kommer att analysera språk-

bruket från både yrkanden, chefsläkare och rättsinstansen.  Jag kommer att försöka dekonstru-

era texten i domen och analysera vad som händer utifrån patienternas perspektiv.   

 

För att kunna analysera innehållet i en text, kräver metoden bakom innehållsanalys att forska-

ren exempelvis räknar ord, uttryck för idéer samt vissa företeelser i texterna. (Bergström och 

Boréus 2000, s. 45) Hur ofta dessa ord, idéer eller företeelser framträder i texterna kan, med 

stöd av teoretisk analys och tolkning, vara representativa för ett samhällsfenomen eller pro-

blem. I en innehållsanalys kan man som forskare kombinera kvalitativ metod med kvantitativ 

metod, där man kvantifierar och mäter t.ex. ord, idéer eller företeelser. Därefter kan man tyd-

ligt mäta hur många gånger dessa explicit förekommer i en text, och dra en analys om ett pro-

blemscenario utifrån detta.  

 

4.1 Kvalitativ data 

I det här arbetet kommer mina data vara observationer ifrån redan insamlade data ifrån en da-

tabas. Jag kommer endast att göra en innehållsanalys, och därmed inte ha att göra med männi-

skors åsikter i form av intervjuer eller enkäter. I ett större arbete skulle det vara en fördel att 

göra till exempel en observation av en rättegång med en överklagande patient, för att verkli-

gen se hur det går till i verkligheten. Det vore också en fördel att intervjua psykiatriker. Men 

det här examensarbetet har varit tidsbegränsat och jag har varit tvungen att göra val och av-

gränsningar tidigt i metoden. Med beaktande av svårigheten att få möjlighet att intervjua psy-

kiatriker och patienter, gjorde jag bedömningen att en undersökning av domar i offentliga da-
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tabaser var ett adekvat alternativ, därför eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka delak-

tighet i domar. Fördelen med metoden är att det finns ett väldigt stort antal domar att ta del av 

och att den information jag har sökt har varit mycket lättillgänglig. Även informationen om 

den kommande lagstiftningen har funnits tillgänglig på öppna databaser (t.ex. Karnov och So-

cialstyrelsens webbplats). Att det är så tidseffektivt att hitta dessa sekundärdata kan leda till 

att forskaren får tid till triangulering, vilket innebär att söka informationskvalitet genom att se 

vad andra datakällor säger (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, ss. 90–91).  

 

De fördelar som ges genom att endast undersöka databasregister och elektronisk registrering i 

form av offentliga domar är att projektet kan utföras genomförligt på kort tid och kräver lite 

resurser. I mitt arbete, där jag använder mig att relativt få domar, tar inte heller bearbetningen 

särskilt lång tid. Att försöka få tag i intervjusubjekt eller medverkande i enkäter är tidskrä-

vande i sig, men en transkribering kan ta flera dagars arbete, om intervjun är lång eller om det 

krävs transkribering för flera intervjuer. Andra fördelar är att man inte behöver oroa sig för 

vanliga problem såsom svarsfrekvens och bortfall. När man hanterar exempelvis enkäter kan 

det ofta finnas problem med att den mängd man söker, inte är den mängd som svarar på frå-

gorna, och svarsfrekvensen inte är lika hög som man önskar, eller att man inte kan nå en siffra 

som är presentabel eller generaliserbar på den nivå man vill. Dessutom finns det ingen risk för 

missförstånd bland subjekten, som kan leda till bortfall. (a.a. s. 105). Det är också en fördel att 

forskningen är enkelt replikerbar.  

 

Nackdelar med att söka i databasregister efter primärdata är att man inte får kvalificerade svar 

på komplicerade frågor. Genom att läsa domar och rättsfall om patienterna, kan jag som fors-

kare inte veta hur de själva upplever situationen, vad som händer därefter eller få svar i deras 

egna ord. Att få svar på patienternas upplevda delaktighet hade varit en väldigt värdefull in-

sikt i den här undersökningen, och skulle den replikeras så vore det väl värt att t.ex. skicka ut 

enkäter till den här målgruppen. 

 

Som forskare i ett kvalitativt arbete ligger tolkningen och analysen öppen för personliga ut-

läggningar. De stöds av teori, tidigare forskning och fördjupning i ämnet, men till skillnad 

från kvantifierbara data, finns det inga tydliga fakta att hämta från empirin. I en större inne-

hållsanalytisk forskning finns det större möjligheter att kvantifiera ord, företeelser, fraser och 
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andra analysenheter och därefter ställa upp dem i ett schema. Jag kommer att göra detta på en 

väldigt småskalig nivå och utan schema, på grund av storleken på arbetet. En kvalitativ inne-

hållsanalys söker efter dolda budskap bakom det som explicit sägs. (Denscombe 2016, s. 393)  

 

Vad gäller all forskning, men särskilt kvalitativa forskningar eftersom de oftast kräver mycket 

personliga tolkningar från forskaren, är det god praxis att vara öppen om forskarens jag. En-

ligt Forskningshandboken av Denscombe bör forskaren tillhandahålla vissa biografiska detal-

jer om sig själva och sitt intresse i forskningen (a.a. s. 416). Men det är också en av fördelarna 

med kvalitativ forskning – att istället för att söka efter en korrekt förklaring på ett problem, 

finns det rum för att acceptera andra alternativa tolkningar och slutsatser, som präglas av fors-

karens personliga tolkningar (a.a. s. 417). Jag som forskare utgår ifrån proposition 2016/17:94 

vid grundandet av forskningsfrågan och valet av uppsatsämne. Därmed är jag från början par-

tisk till att tro att det behövs en lagändring för att öka delaktigheten för patienterna. Dessutom 

har jag läst igenom all empirisk data med perspektivet att hitta domar som stöttar min hypo-

tes, samt också sökt upp tidigare forskning som i grunden har varit kritiska mot tvångsvården. 

Denna forskning utgår givetvis från att vara så objektiv som möjligt och presenterar därför 

även den positiva sidor om tvångsvård tillsammans med det negativa, men har resultat som 

visar kritik mot det nuvarande tvångsvårdssystemet.  

 

I den här uppsatsen kommer jag att göra en fallstudie, eftersom jag fokuserar att besvara frå-

geställningen genom att endast undersöka ett par domar. I Eriksson och Widersheim-Pauls 

bok Att utreda, forska och rapportera (2014) har de från Yin (2014) sammanställt fem krite-

rier för en bra fallstudie:  

1. Fallstudien ska vara betydelsefull 

2. Beskrivningen bör vara fullständig (samla in data för att få en mångsidig belysning av 

fallet och dess sammanhang 

3. Fallstudien behöver omfatta tillräckliga belägg dvs tar upp de aspekter som är viktiga 

för den särskilda analysen 

4. Analysen av fallet bör beakta rivaliserande hypoteser, dvs olika tänkbara förklaringar 

5. Fallstudien ska komponeras på ett engagerande sätt 

 

Jag kommer att utgå från dessa fem kriterier för att utförligt genomföra fallstudien.  

 



 
 

24 
 

4.2 Metodurval 

För att hitta dessa domar har jag använt mig av en hemsida som heter JP Infonet, som har 

samlat en hel mängd domar från de rättsinstanser som behandlar tvångsvårdsfall. Dessa är för-

valtningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen (före detta regeringsrätten). 

Det finns på den här hemsidan väldigt lite domar om tvångsvård från innan 2010 under för-

valtningsrätter. Kammarrätten har fler rättsprövningar, och sträcker sig mellan 2003–2016. 

Regeringsrätten och högsta förvaltningsdomstolen har endast en eller två domar per år från 

mellan 2008–2016. Kammarrätten har tusentals domar från varje år fr.o.m. 2010. I mitt urval 

har jag valt ut ett tiotal stycken från varje år och valt ut några som kan vara relevanta för syf-

tet. Jag har valt bort domar där patienten inte yrkar mer än att de inte lider av en allvarlig 

sjukdom, då detta inte är en livssituation de vill förändra och ha inflytande över så mycket 

som ett påstående om deras hälsa (som många gånger bevisas fel av chefsläkare och sakkun-

nig). Efter att ha läst ett antal domar upptäckte jag att frasen ”trivs inte” passade bra för att un-

dersöka mitt syfte och dök upp i ett flertal domar. 

 

Det urval jag har gjort är begränsat till Sverige från och med 2011. Utöver dessa avgräns-

ningar behandlar domarna människor oberoende av åldrar, kön, etniciteter, ort och så vidare. 

Det här beror till stor del på begränsade resurser, både i form av tidsbegränsning men också i 

form av den information som framgår från de offentliga domarna. En konsekvens av detta va-

let är att jag inte kommer att undersöka skillnader i patientens roll och ställning i förhållande 

till dessa faktorer. Exempelvis vore det intressant att jämföra om det finns skillnader i hur 

manliga patienter behandlas i rätten jämfört med kvinnliga patienter, eller om personer av an-

nan etnisk bakgrund än svensk har en sämre ställning i rätten än en patient med svensk bak-

grund. Detta är dock inte ämnen som den här uppsatsen behandlar, då den lägger fokus på den 

psykiatrisk tvångsvårdade patienten i allmänhet. Det är en slump att åtta av de nio domar som 

jag har valt till det empiriska materialet är kvinnor. Dock innebär detta faktum att slutsatserna 

blir svåra att generalisera till manliga patienter, och därför saknar den här uppsatsen en viss 

del generaliserbarhet. När jag använde mig av söksträngen ”trivs inte” på JP Infonets sökmo-

tor, minskade resultaten från tusentals domar var år till endast 220 domar under kammarrät-

tens instans. Trots denna reducering var det inte möjligt att läsa alla 220 domar inför vidare 

sållning. Därför bestämde jag mig för att läsa de domar som var elektroniskt sorterade som 

relevanta av hemsidans sökmotor, tills jag upplevde att jag hade samlat ihop ett material som 

räckte för den kunskap jag kunde komma fram till. På grund av detta kan inte urvalet ses som 

ett representativt urval, däremot bör det betraktas som ett explorativt urval (Denscombe 2016, 
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s. 63). Explorativa urval kan användas för småskaliga, kvalitativa forskningar som har i syfte 

att ge insikt inom ett ämne och väcka nya idéer, istället för att korrekt representera hela be-

folkningen. Eftersom uppsatsen tar form av en fallstudie, där enstaka särskilda fall undersöks 

och analyseras, passar ett explorativt urval bättre än ett representativt urval. Det bör också 

nämnas att eftersom jag har haft ett bestämmande i vilka domar som väljs ut inför analyssekt-

ionen i uppsatsen, kan detta beskrivas som ett icke-sannolikhetsurval (a.a., s. 64). Det innebär 

att urvalet inte har skett slumpmässigt och i stora skalor, och är därför inte helt generaliser-

bara. Icke-sannolikhetsurval används bland annat när det inte är möjligt för forskaren att in-

kludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen, forskaren inte har tillräckligt med inform-

ation för att genomföra ett slumpmässigt urval eller undersökningen behandlar en fokusgrupp 

som är svår att komma i kontakt med (a.a., ss. 64-65 . Dessa tre kriterier stämmer bra överens 

med det urval som har behövts göras för det empiriska materialet i den här uppsatsen.  

 

Det fanns ett flertal olika typer av rättsfall gällande LPT. Jag kommer att fokusera på överkla-

ganden av beslut enligt LPT, men även de kan ta sig i olika uttryck. Jag har valt bort domar 

där patienten inte har dykt upp till rättegången, eller dragit tillbaka sin överklagan. Några ex-

empel är: 

 Fortsatt vård enligt lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård  

 Intagning för vård enligt LPT 

 Överklagande av beslut enligt LPT 

 Begäran om att tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ska upphöra 

 Lagen om psykiatrisk tvångsvård, konvertering m.m. 

 Övergång från frivillig vård till tvångsvård (lver) och medgivande till fortsatt vård en-

ligt LPT 

Dock är många av dessa olika namn på samma sak. Jag har inte tagit med exempelvis avskriv-

ningar i kammarrätten, trots att det kan finnas värdefull information ifrån förvaltningsrättens 

dom, som står bifogad. Detta är huvudsakligen för att urvalet av data var oändligt stort och jag 

var tvungen att avgränsa mig. De allra flesta rättsfall är helt enkelt titulerade "överklagan av 

beslut enligt LPT".  
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4.3 Forskningsetiska principer 

I mars 1990 antog det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i Sverige fyra 

etiska principer för forskning. Dessa huvudkrav är följande; 

1. Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den ak-

tuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 7) 

2. Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (a.a., s. 9)  

3. Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (a.a., s. 12) 

4. Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (a.a., s. 14)  

 

Dessa utgår ifrån både det så kallade forskningskravet, men också individskyddskravet. Det 

förstnämnda forskningskravet innebär att forskningen som utförs är behövd, håller god kvali-

tet och att tillgänglig kunskap förbättras eller utvecklas. Individskyddskravet innebär att inga 

individer kränks eller skadas i samband med forskningen som utförs (a.a., s. 5).  

 

I den här uppsatsen kommer samtyckeskravet att vara problematiskt. Eftersom de domar som 

jag kommer att använda som empiriskt material är sekundärdata, som redan är insamlad via 

en elektronisk databas, kommer jag inte att kunna få samtycke från personerna i fråga. Jag 

som forskare har inte heller någon möjlighet att komma i kontakt med de individer, i det här 

fallet patienter, som domarna gäller, då domarna endast nämner namn men inga personnum-

mer. Detta innebär att jag inte har möjlighet att uppfylla varken informationskravet eller sam-

tyckeskravet. I de fall då jag nämner ålder på patienten i uppsatsen, är det baserat på informat-

ion som presenteras på JP Infonets hemsida i samband med domen. Det ska dock påpekas att 

dessa domar är allmänna handlingar, och omfattas därav av offentlighetsprincipen. Delar av 

domarna innefattar sekretessbelagd information, men den kommer inte att utgöra någon del av 

forskningen, utan det empiriska materialet är hämtat från domar som är offentliga för allmän-

heten.   
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4.4. Vilka domar har valts bort i undersökningen?  

Jag har som tidigare nämnt läst närmre 40–50 domar om tvångsvård mellan 2011–2016, men 

endast tagit med nio stycken i undersökningen. Det är viktigt att inte försumma data som inte 

stämmer överens med analysen. Det är god praxis för kvalitativa forskare att nämna de en-

heter i data som inte överensstämmer med min hypotes (Denscombe 2016, s. 416). De domar 

som har valts bort var inte sådana att de behandlade patienter som ville överklaga deras vård-

plan, eller visade att de ville ha mer inflytande över sin vård. De allra flesta överklaganden 

om tvångsvård avser patienter som anser att de inte är sjuka och behöver vård. I dessa domar 

saknade patienterna ofta sjukdomsinsikt över huvud taget, och min avsikt med uppsatsen är 

inte att argumentera mot experternas åsikter och beslut. Men det är värt att nämna att i många 

av de domar som inte har valts i arbetet, försökte patienterna endast övertyga rätten att de inte 

var sjuka, istället för att försöka få vara delaktiga om deras vård.  

 

 

4.5 Metodreflektion 

En fördel med att titta främst på rättsfall som har ägt rum på kammarrätten är att fallen har 

blivit överklagade en gång redan, men har blivit avslagna. Om man blir dömd till psykiatrisk 

tvångsvård är det för att man lider av allvarligt psykiska störningar, saknar sjukdomsinsikt 

och ofta inte tar sina mediciner, och då är tvångsvård den sista utvägen för att man ska bli 

frisk. Då är det inte särskilt svårt att tänka sig varför patienter gärna överklagar besluten, då 

de själva inte förstår att de är sjuka. Den första instansen för överklaganden av domar om psy-

kiatrisk tvångsvård är förvaltningsrätten. Därefter kammarrätten, därefter går det vidare till 

högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Om ett överklagande blir avslaget i förvaltningsdomsto-

len, går det att föreställa sig att chefsläkaren har övertalat patienten under förhandlingen 

bakom stängda dörrar, som vi inte står utskriven i domen på grund av sekretess. När chefslä-

karen och den sakkunnige som oftast finns med lägger fram de grunder till varför tvångsvår-

den bör ske, kan det finnas en chans att patienten till slut ger med sig och kanske håller med 

läkaren. Men när överklagandet har nått kammarrätten, är de alltså inte nöjda efter den munt-

liga förhandling som har skett i förvaltningsrätten. Det innebär att trots förhandling och ett 

domskäl från förvaltningsrättens sida, känner de sig antagligen inte hörda. Dessutom finns 

endast fyra kammarrätter i Sverige – i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping. Det 

innebär att de behöver i många fall behöver resa till en annan stad för att delta i rättegången, 

vilket kan vara mycket mödosamt. 
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5. Data och dataanalys 

5.1 Empiri 

I det här avsnittet kommer jag att presentera den empiriska data som jag har funnit relevant. 

KamR betyder kammarrätt, därefter följt av ort, datum och diarienummer.  Jag kommer att 

presentera direkta citat från domarna, framförallt från patientens yrkande samt domskälet till 

varför överklagan avslogs. Domarna är offentliga men för att inte påverka integriteten eller 

objektiviteten har jag valt att ta bort alla namn på patienterna.  

 

5.1.1 KamR Stockholm 2011-01-14 7140–10 

I det första rättsfallet som jag kommer att presentera, yrkar en patient att kammarrätten ska 

avslå ansökan om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård. Patienten säger följande;  

”Medicinen, som hon inte anser sig behöva, ger henne kraftiga biverkningar och det är därför 

som hon vid vissa tillfällen beter sig märkligt. På grund av sitt beteende är hon illa omtyckt 

på Ytterö och miljön där medför ytterligare negativa konsekvenser.”  

Ur yrkandet från förvaltningsrätten framgår det att patienten föredrar ett tidigare boende över 

hennes nuvarande boende och upplever att medicinen har plågat henne i alla år.  

 

Reflektioner: 

I det här fallet finns det intressant nog en anledning till varför patienten nekas delaktighet i sin 

vård och varför hennes önskemål inte lyssnas på. Chefsläkaren anför att de har prövat allt som 

hon har bett om; hon har fått sluta med mediciner och bytt boende, men dessa förändringar 

har endast lett till värre omständigheter för patienten. Men det synes mig ändå vara ett intres-

sant exempel på patienters delaktighet i domarna om deras vård, eftersom vi här ser ett exem-

pel där chefsläkaren förklarar varför delaktigheten inte tas hänsyn till. Det gör det tydligare att 

se hur delaktigheten saknas i chefsläkarens yrkande och domslutet från kammarrätten.  

 

I den här domen nämns också av chefsläkaren att patientens negativa inställning till medicine-

ringen och behandlingsenheten är anledning till att avslå överklagan, och godkänna fortsatt 

tvångsvård. Det här är en företeelse som dyker upp i flera domar, och det är förståeligt varför 
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en negativ inställning till vården kan ligga grund till tron att de inte kommer att fortsätta me-

dicineringen frivilligt. Men när det används som ett bevis för chefsläkarens påstående om pa-

tientens tillstånd, kanske det kan leda till att patienterna inte vågar uttrycka missnöje eller ne-

gativa inställningar i rädsla att det kan användas mot dem i en rättegång. Domen är exempla-

risk på det vis att den redovisar varför en patient nekas delaktighet; någonting som ofta saknas 

from andra domar, och visar att patienten i alla fall har blivit hörd. Men det tycks ändå mest 

föras dialog mellan läkare och rättsinstans, istället för med patienten.  

 

5.1.2 KamR Sundsvall 2011-12-20 2863–11 

I det här rättsfallet vill chefsläkaren utföra en s.k. konvertering, det vill säga att göra en änd-

ring av vården från frivillig vård till sluten psykiatrisk tvångsvård. Patienten vill överklaga be-

slutet av följande skäl;  

”Vården initierades av henne själv och hon har aldrig motsatt sig vistelsen på psykiatrin. Hon 

har alltså samtyckt till vården. Däremot har hon svårt för att acceptera den medicinering som 

varit aktuell. Skälet är att hon sällan eller aldrig fått besked om när medicinen ska tas och 

när hon fått den har det varit på konstiga tider. Dessutom gör medicinen henne mycket trött 

och dåsig med följd att hon sover mycket. Hon anser därför att hon måste få vara med och 

påverka vilken medicin som ska användas och vid vilka tider som den ska ges.”  

Patienten anser också att hennes tillstånd har förbättrats, att hon kan hantera sin vardag och 

hon tror att hon hade fått samma positiva effekter av frivillig vård.  Numera godtar hon också 

de utredande åtgärder som är aktuella. Det är också intressant att läsa hennes yrkanden från 

den första rättegången som skedde i förvaltningsrätten, vars dom är bifogad efter kammarrät-

tens.  

”Ingen läkare talar med henne. Hon kan bara tala med läkaren Göran Nyberg. […] Hon kan 

tänkas tänka sig att ta medicin och samtycker till vård om hon får välja när medicin tas”.  

Därefter lyder domskälet att överklagan avslås på grund av att hennes psykiska störning 

krävde kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård. Chefsläkaren anger att hon inte vill ta emot 

erbjuden medicinering, trots att hon behöver den.  
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Reflektioner: 

I den här domen är det tydligt hur rättsfallet är mycket mer en dialog mellan chefsläkaren och 

rättsinstansen. Hon uppger i yrkandet att hon upplever att ingen av läkarna pratar med henne 

eller för dialog om hennes medicin. Vi som läsare kan inte veta om det verkligen är så, eller 

om patientens verklighetsuppfattning är skev. Oavsett tas inte upp i rättsfallet en skriftlig dom 

att det ska göras försök att vidare anpassa vården till hennes behov.  

 

5.1.3 KamR Sundsvall 2016-09-19 2005–16 

I den här domen får vi läsa om en patient med ett före detta missbruk, där chefsläkaren ansö-

ker om fortsatt öppen tvångsvård. Den blir bifallen och därmed överklagar patienten de vill-

kor som gäller för hans vård.  

”Vården har pågått under lång tid och han trivs inte med den. Det bästa för honom vore ett 

eget boende. […] När det gäller de särskilda villkoren har han vissa invändningar. Han ser 

ett behov av medicinering men inte i den omfattning som nu ordineras. Det boende han har är 

inte lämpligt och villkoret om att inte umgås med aktiva missbrukare är vagt. [..] [Patientens] 

egen uppfattning är att medicineringen ska minskas.”  

Därefter kommer kammarrättens domslut:  

”Enligt kammarrätten behöver [patienten] på grund av sitt psykiska tillstånd och sina person-

liga förhållanden i övrigt följa särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. 

Det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke. Något skäl 

för att ändra på de särskilda villkoren har inte framkommit. Överklagandet ska därför av-

slås.” 

 

Reflektioner: 

I domslutet från rättegången förekommer en viss hänsyn till patientens önskningar om vården 

som han får, men samtidigt avslås alla önskemål som han hade på förändringar vad det gäller 

hans vård. Vad kan den nya propositionen förändra i en sådan här situation? I många domslut 

nämns inte ens patientens önskemål utan benämns som att patientens sjukdom endast kan be-

handlas med de krav som chefsläkaren ställer.  
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I den här domen förekommer två av de företeelser som är mest ofta förekommande i domarna; 

patienten är negativt inställd till medicin och vill hellre bo hemma. Men precis i resten av 

domskälen tas inte ens detta upp av kammarrätten. 

 

5.1.4 KamR Stockholm 2013-01-15 8984–12 

I det här rättsfallet kan vi läsa om en patient som överklagar öppen tvångsvård. Chefsläkaren 

anför att hon saknar sjukdomsinsikt men förbättras avsevärt med medicinen. Patienten håller 

inte med;  

”Hon har fått depåmedicin men upplever att hon, i varje fall under de första dygnen efter in-

tag, påverkas negativt av medicinen på så vis att hennes sinnesstämning påverkas negativt. 

Både hon och maken anser att hon mår bättre utan medicinen.” 

Vi kan också läsa ytterligare från förvaltningsrättens dom:  

”Hon motsätter sig den ordinerade medicinen. Hon ser det inte som något positivt och hon 

mår dåligt av den. Hon är spänd och rädd på natten när hon sover.”  

 

Reflektioner: 

Det är lätt att spekulera i det här fallet. Det är troligt att patienten i fallet är spänd och rädd om 

natten som ett resultat av sjukdomen, inte nödvändigtvis av medicinen. Eller också är det bi-

verkningar från medicinen, biverkningar som i själva verket är bättre än effekterna hon skulle 

få omedicinerad. Vad som är iögonfallande i den här domen är dock makens åsikt. Om maken 

också anser att hon mår bättre utan medicinen, så finns det tolkningsutrymme att tro att det i 

det här fallet finns en bristande kommunikation mellan vården och anhöriga. Det är väldigt 

allvarligt, och även om det är fallet, bör det kunna visas upp mot bevis i rätten att anhöriga 

också är och får vara delaktiga till största möjliga mån i planerandet av vården.  

 

5.1.5 KamR Jönköping 2016-06-09 1545–16:  

Den här domen handlar liksom föregående om öppen psykiatrisk tvångsvård. Chefsläkaren 

hävdar att patienten har gjort flertal suicidförsök som omedicinerad och behöver tvångsvårdas 

på grund av bristande sjukdomsinsikt. En företeelse som dyker upp flera gången i domarna är 

att patienterna medger att de förstår att de är sjuka, men att de har en synpunkt på vården som 

de gärna skulle vilja förändra.  
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”Hon har inget emot medicineringen i sig men mår mycket dåligt av injektionerna hon får och 

anser att hon istället bör få medicinen i tablettform. Enligt uppgift finns samma eller liknande 

medicin att få i tablettform. Trots att hon inte mår bra av depotinjektionerna tar hon dessa 

frivilligt och skulle fortsätta ta dem även under frivillig vård.” 

  

Reflektioner:  

Eftersom patienten har synpunkter på sin medicinering och har gjort ett flertal självmordsför-

sök, finns det anledning att tro att hon inte kommer att ta sin medicin utan fortsatt tvångs-

vård.  Det här antagandet vill jag inte argumentera mot - det är trots allt en expertåsikt, som 

garanteras av en sakkunnigs åsikt. Men det finns ingenting i domen som pekar på att personen 

får någon delaktighet i planeringen av vården. Det finns stora möjligheter att chefsläkaren 

kommer att lyssna på patienten i alla fall, men det finns inte några lagliga krav på det, och det 

beskrivs inte i domen. Varför bör det lagstadgas, om chefsläkaren ändå i de flesta fall lyssnar 

på patientens åsikt under planeringen? Det kan vara en nackdel för patienten att inte få sin 

delaktighet beskriven i en officiell dom. Vi måste ha lagar och offentliga domar för att det ska 

vara möjligt att kunna bevisa att patienter har fått vara delaktiga i sin vård. Det vore alltså en 

fördel för både chefsläkaren och patienten. 

 

5.1.6 KamR Jönköping 2014-07-25 1590–14 

I den här domen kan vi läsa om en ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård. Patien-

ten i fråga lider av en allvarlig psykisk störning och har haft omväxlande öppen och sluten 

tvångsvård under fyra års tid. I den bifogade domen från förvaltningsrätten står det att chefslä-

karen har lämnat in en samordnad vårdplan enligt 7a § i LPT. Chefsläkaren anför att patienten 

har bristande sjukdomsinsikt och avbryter medicinering utan övervakande intag.  Men patien-

ten motsätter sig;  

”Hon har sjukdomsinsikt och medger att det finns ett vårdbehov. Hon motsätter sig inte medi-

cinering enligt de särskilda villkor som gäller för öppenvården. Däremot ser hon ett behov av 

viss ytterligare medicinering. Hon trivs inte på det behandlingshem som hon bor på sedan ca 

ett och ett halvt år tillbaka. Hon vill flytta till en egen lägenhet och ha hjälp av boendestöd. 1 

väntan på bostadsbyte vill hon bli inlagd på psykiatriska kliniken i Norrköping.” 

Ifrån patientens yrkande i förvaltningsrätten kan vi också läsa:  
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”Hon trivs inte på Bolmängen och vill hellre ha en egen lägenhet med boendestöd, men till 

dess vill hon bli inlagd. Hon har sjukdomsinsikt och är nöjd med sin medicinering, men hon 

vill komplettera den i viss mån.” 

 

Patientens överklagan avslås, eftersom det finns grundad anledning, med tanke på tidigare av-

bruten medicinering, att anta att den nödvändiga vården inte kan ges med hennes samtycke. 

Dessutom anför kammarrätten i sitt domskäl att eftersom hon har gett starkt uttryck för att hon 

inte vill bo på det anvisade boendet, är det också en anledning till varför hon behöver tvångs-

vårdas.   

 

Reflektioner: 

Jag upplever den här domen som ännu ett exempel på hur patienten uttrycker önskemål om 

sin vård, och visar vilja att delta i sin vårdplanering, men inget utlåtande från varken läkare 

eller rätt visar att patienten får vara delaktig i domslutet. Beslutet att hon behöver tvångsvår-

das är ett svar på chefsläkarens ansökan om fortsatt vård, men inte ett svar på patientens kla-

gan över hur hon upplever sig bli behandlad.  

 

5.1.7 KamR Sundsvall 2014-11-24 2594–14 

I den här domen får vi läsa om en väldigt ung patient, som vid tiden av rättegången endast var 

17, det vill säga minderårig. Hon yrkar att överklagan ska avslås eftersom hon har sjukdoms-

insikt och tar gärna emot vård frivilligt. Framförallt ville hon vara nära sin familj;  

”Hon önskar få vård på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, där hennes fa-

milj finns och utgör ett stort stöd för henne. […] Vistelse på den typ av inrättning där hon nu 

är främjar inte hennes psykiska mående.”  

 

Reflektioner: 

En intressant anekdot som bör nämnas i det här fallet är att när patientens tvångsvård först 

upphävdes, blev hon anhållen samma dag för mordförsök. Här går det att spekulera att beslu-

tet att hålla kvar henne på Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall är på grund av att hennes 

vårdbehov inte kan tillgodoses i Linköping. Men ingenstans i domen finns det något tecken på 

att det kommer att utföras rättsliga åtgärder för att patienten ska få träffa och umgås med sin 

familj. Den här domen öppnar också upp för diskussion om patientens anhörigas delaktighet. 
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Domen visar inga tecken på att de är delaktiga i någon del av patientens vård, trots att hon är 

minderårig och det framstår som att hon vill ha dem nära. 

 

5.1.8 KamR Jönköping 2016-06-29 1733–16 

Den här domen behandlar en patient som behandlas under sluten psykiatrisk tvångsvård. I för-

valtningsrättens yrkande uppger han att han inte uppfattar sig själv som sjuk, däremot i kam-

marrätten yrkar han att han klarar av att medicinera sig själv. Chefsläkaren anför att patienten 

saknar sjukdomsinsikt och det är sannolikt att han avbryter vården om den inte sker genom 

tvång. I kammarrättens dom yrkar patienten; 

”Han vill inte ha injektioner eftersom han aldrig injicerat eller gått med på injektioner utan 

tvång. Han är inte emot alla mediciner men vill vara med och bestämma vilken medicin i ta-

blettform som han ska ta.” 

I förvaltningsrätten yrkar han också; 

”Nu mår han ganska bra men vistelsen inne på sjukhuset gör att han mår dåligt. Han tycker 

inte att det är rättvist att han förbjuds använda elektronik på natten. Han skulle vilja ha eget 

boende och mer frihet att gå ut när han vill.”  

 

Reflektioner: 

Då chefsläkaren anför att patienten lider av en allvarlig psykos och rösthallucinationer, samt 

saknar lägenhet finns det möjlighet att spekulera att det troligen är bäst att patienten tvångs-

vårdas. Men likt som i alla andra domar jag har uppgett i mitt empiriavsnitt, finns det inga 

tecken på att patientens klagomål blir hörda eller besvarade av chefsläkare eller rätten och i 

domslutet. Det finns inget svar till varför patienten inte får använda elektronik på natten, var-

för han inte får mer frihet eller varför han inte kan få medicin i tablettform.   

 

5.1.9 KamR Jönköping 2013-09-10 2400–13 

Slutligen i mitt empiriavsnitt skulle jag vilja ta upp en överklagan, som i min åsikt är presen-

tabel i patientdelaktighet, som tydligt visas i det som står i domen. Det här gör jag för att tyd-

liggöra vad det är som brister i så många andra domar.  
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Domen behandlar en äldre patient som överklagar ett beslut om fortsatt sluten tvångsvård. Pa-

tienten yrkar inte mer än att helt enkelt överklaga domen. I denna hävdar patienten till och 

med att hon mår bra; 

”Hon kan inte under några omständigheter tänka sig att lämna avdelningen. Det är viktigt för 

henne att hon får stanna kvar, hon trivs och kommer väldigt bra överens med personal och 

patienter. Hon är väl omhändertagen och mår bra.”  

 

Reflektioner: 

Vad jag anser vara särskilt viktigt är det som framkommer från chefsläkarens anförande: 

”Hennes medicinering har justerats och bedömningen är att hon behöver förlängd LPT för 

att garantera en god vårdplanering, medicinjustering samt stabilisering.”  

Det framgår med andra ord från både chefsläkare och senare på samma sida också från sak-

kunnige att de har gjort försök att ändra hennes medicin. Detta visar skriftligt i domen att man 

gör försök för att skapa en vårdplan där patienten känner sig trygg och delaktig.  

 

5.2 Analys 

Frågeställningen som jag vill besvara i den här studien är hur mycket delaktighet de tvångs-

vårdade patienterna har i bestämmandet av deras vård i rättsliga avgöranden. Det korta svaret 

är helt enkelt att de inte har särskilt mycket delaktighet i att göra dessa beslut. Det blir tydligt i 

presentationen av empirin att patienten är exkluderad i rättegången. I analyssektionen av upp-

satsen kommer jag att försöka ta reda på varför det kan vara såhär. Jag vill ta reda på var pati-

enten finns i rättegången, och undersöka om det finns belägg för regeringens föreslagna 

lagändring. Vi har också tidigare i uppsatsen definierat delaktighet - att ha samma möjligheter 

att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. I det här fallet innebär 

det alltså att även tvångsvårdade patienter bör ha möjlighet att få vara delaktiga i planeringen 

av sin vård, för att minska inskränkningen av deras personliga integritet. För att genomföra 

den här analysen, kommer jag först att genomgå företeelser och tendenser i empirin, och där-

efter applicera teorin från teorisektionen på dessa tendenser. I analysen kommer jag att refe-

rera till domarna efter deras kapiteltitlar i denna uppsats.  
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5.2.1 Genomgång av empiriska data  

I fyra av domarna (5.1.3, 5.1.6, 5.1.7 och 5.1.8) beskrivs det att patienterna inte trivs med sitt 

boende. Två av dessa (5.1.3 och 5.1.6) vill istället bo i en egen lägenhet, varav en av dem vill 

ha en anpassad lägenhet med boendestöd. Också i fyra domar uttrycker patienterna missnöje 

med sin medicinering. I den första domen 5.1.1 uttrycker patienten ett visst missnöje medici-

neringen, men mer med fokus på hur hon behandlas av vårdpersonal än missnöje med bieffek-

ter. Den här patienten uttrycker explicit att hon vill ha större inflytande och delaktighet i sin 

vårdplanering. I alla dessa domar uttrycker patienterna missnöje med deras medicin eftersom 

den får dem att må dåligt, förutom i 5.1.3 där patienten endast uttrycker att han vill att medici-

nen ska minskas.  I en majoritet av domarna kan vi också se att det som patienten yrkar inte 

tas upp av rätten eller chefsläkaren. Domslutet svarar på chefsläkarens anförande, och yrkan-

det behandlas mest som en möjlighet för patienterna att bevisa om de uppfyller kraven för 

tvångsvård eller ej. Men deras röster blir inte hörda. Istället används många gånger, som i ex-

empelvis 5.1.3 och 5.1.5 dessa synpunkter mot dem, som grundad anledning till att avbryta 

medicinering utan tvångsvård.  

 

Enligt min tolkning av min empiriska data är det endast två domar som visar tecken på delak-

tighet; 5.1.2 och 5.1.9. Här framgår det att läkarna har gjort försök att anpassa vården så att 

den bättre ska passa patienterna och främja deras välmående. I 5.1.2 svarar chefsläkaren på 

patientens klagomål i rättegången, och vi får dokumenterat bevis på varför patientens önske-

mål inte går att genomföra. Likadant i 5.1.9 redogör läkaren att patienten behöver förlängd 

tvångsvård för att säkerställa en god vårdplan i samtycke med patienten. I 5.1.9 möter vi dess-

utom en patient som tycks vara ganska separerad från verkligheten. 

 

5.2.2 Bio-makt och ”Governmentality” 

I den här sektionen slås bio-makt och governmentality ihop, då de kompletterar varandra väl 

då de handlar om olika sätt som styrande myndigheter och institutioner utövar makt över sin 

befolkning. Foucault började sin sociologiska karriär med att undersöka de historiska förhål-

landena för psykiskt sjuka patienter, där han fann att ”de vansinniga” skiljdes ut från sam-

hället och spärrades in för att bli ”korrigerade” för att kunna återigen släppas ut i samhället 

(Andersen & Kaspersen 2007, s. 250). I den här tidsperioden saknade psykiskt sjuka männi-

skor några rättigheter och blev sedda endast som objekt som behövdes rättas till. Idag är det 

allmänt accepterat i samhället att de förtjänar mänskliga rättigheter liksom som alla andra, 

men Foucault hävdar trots allt att psykiatrin i grunden är bildad på en moraliskt infekterad 
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grund. Det är en kamp om rättvisa som fortfarande pågår och en fråga som är svår att besvara 

och generalisera – hur stora rättigheter, och hur mycket delaktighet, bör allvarligt psykiskt 

störda människor ha avseende deras liv? De styrande i samhället har fortfarande makten över 

sin befolkning och har som största intresse att se till att alla blir och kan vara ”korrekta männi-

skor” som är kapabla att hantera sin frihet – annars bör de bli omyndigförklarade. Som 

Braithwaite föreslår i sin modell ”reglerings- eller sanktionspyramiden”, är den endast dyg-

diga aktörer som klarar av att föra en dialog, medan inkompetenta eller irrationella aktörer 

måste bli inkapaciterade för att kunna kontrolleras (Engdahl & Larsson 2011, s. 58) 

 

Bio-makt och governmentality är två uttryck av Foucault som innefattar de styrandes makt 

över människor och deras kroppar i samhället. Det är till samhällets fördel att ha friska, hälso-

samma kroppar som kan och vill arbeta, och föra samhället vidare. Att ha patienter som krä-

ver tvångsvård kräver mycket resurser, utan att kunna bidra tillbaka till samhället, så länge de 

inte är friska nog. Därför är det till regeringens förmån att förbättra och bota dessa människor 

så effektivt som möjligt. Att behöva ta hänsyn till patienternas synpunkter är resurskrävande 

och komplicerande för läkarna. Men bristen på en adekvat lag, som gör det nödvändigt för lä-

karna och juristerna att ta största möjliga hänsyn till patienternas önskemål om deras vård, kan 

vara skadefyllt för patienterna. 

 

Ett väldigt tydligt exempel på när institutionen tar makt över patienternas kroppar är de till-

fällena när patienterna mår dåligt av medicinen (exempelvis 5.1.1 och 5.1.5). Patienterna har 

inte möjlighet att ha något inflytande över val av medicin. Det framgår oftast att patienten är i 

stort behov av dessa mediciner – för att hålla sig lugn och för att bli korrigerad. Men om me-

dicinen får patienterna att må så dåligt att de vill överklaga ett beslut i rätten, vem är det 

egentligen de hjälper? Ett annat exempel kan vi se i den sista nämnda domen 5.1.9, där patien-

ten verkar helt sakna verklighetsuppfattning. I den här domen berättar chefsläkaren att de har 

gjort ansträngningar för att hela tiden bearbeta vårdplanen så att den bättre ska passa patien-

ten, och därför krävs också förlängd tvångsvård. Men detta är institutionens initiativ för att 

förbättra patientens situation, och inte hennes eget. Det betyder inte att det är fel på något sätt, 

men samtidigt visar det inget tecken på att patienten faktiskt är delaktig. Patientens kropp för-

vandlas från subjekt till objekt; en risk som ska kalkyleras och en kropp att korrigera för att 

bättre passa samhället.  
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I Annika Staafs avhandling om tvångsvårdade patienters rättssäkerhet, utförde hon bland an-

nat en undersökning om patienternas upplevda trygghet. Hon gav ut en enkät till psykiatrisk 

personal på vårdhem, om vikten av trygghet vid positiva vård- och behandlingsresultat (Staaf 

2005, s. 271). Respondenternas svar om trygghetens vikt var i majoritet de följande;  

 Om inte patienterna känner sig trygga lyssnar de inte och kan inte ta in behandling. 

 Det viktigaste är att få bra resultat, vilket man inte får om klienten är otrygg. 

 Vid trygghet kan klienten rikta in sig på behandling av sitt missbruk och slipper känna 

sig rädd. 

 Trygghet är en förutsättning för behandling, särskilt inom tvångsvården. 

 Att vara trygg är nödvändig förutsättning för att klienten ska våga öppna sig och vilja 

förändras (a.a. s.272).  

Jag nämnde också i kapitlet om rättssociologisk relevans Thomas Mathiesens upplevelse vid 

ett besök på ett psykiatriskt tvångsvårdshem, där vårdpersonalen upplevdes som farliga makt-

personer och att de gjorde alla beslut i rätten åt dem, och att detta gjorde dem otrygga och kri-

tiska till vården. Om man kopplar det till patienternas yrkanden och klagomål som vi har läst 

om i domarna, att ökad upplevd trygghet på vårdhemmen leder till en bättre vård, och för att 

uppnå den här känslan av trygghet och säkerhet är det viktigt att patienten känner sig sedd och 

lyssnad på från institutionens sida. 

”Detta sätt att kontrollera människors ageranden är dock mycket komplicerat eftersom de sty-

rande måste förlita sig på de styrdas förmåga att hantera sin frihet” (Engdahl & Larsson 

2011, s. 39)  

 

Det finns stor risk i att låta de tvångsvårdade patienterna ha frihet över sina egna kroppar när 

de visar att de inte kan ta hand om den väl nog för att bidra med någonting till samhället. Det 

är enklare och mer effektivt för den styrande makten i samhället att ta rösten från de som inte 

kan hantera sin frihet och säga åt dem vad de behöver. Det finns stor risk i att låta patienter ha 

delaktighet över deras vårdplaner. Huruvida deras yrkanden ska ha inflytande i de rättsliga be-

sluten är en komplicerad fråga, och det ingår i en diskurs som inte går att kalkylera eller rat-

ionalisera enligt den diskursiva praktik som redan existerar, och fungerar väl i byråkratiska 

former. I domarna svarar rätten endast på huruvida patienten uppfyller kraven för LPT eller 

ej, men allt som inte ingår i den frågan bortses från domskälet. Många patienter i domarna an-

vänder sin överklagan mot tvångsvård för att få sin röst hörd och bli lyssnad på. En produktiv 
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makt, enligt Foucault, behöver inte ta till tvång eller våld för att få människor att låtas bli 

styrda, eller för att ”den sjuka ska följa läkarens föreskrifter”, men det kräver att de känner sig 

sedda av de styrande (a.a., s. 36). I min tolkning av domarna, är det tydligt att patienterna blir 

reducerade till kroppar som behöver botas på mest effektiva sätt. Vi kan dock se, med stöd av 

exempelvis Staafs avhandling, att ökad trygghet leder till bättre vård. Den här tryggheten blir 

utebliven när patienter inte känner att de kan ha inflytande eller påverkan över deras medicin, 

vårdplan eller boendesituation.  

 

I sin bok Foucault and Law beskriver Hunt & Wickham governmentality som ett komplex av 

rationaliseringar av individer i samhället. I samband med förmågan att besitta exakta statist-

iska kunskaper om hur sin befolkning mår, skapades en modern rationalitet hos de styrande (s. 

77). De rationella byråkratierna som genomsyrar vårt samhälle och skapar en expert-baserad 

och rationell diskursiv praktik i rätten, kan ses som ett direkt resultat av denna ”governmenta-

lity”, som från början uppstod just i ändamål att kunna försäkra sig om att ett samhälles be-

folkning mådde bra (s. 76). Ett modernt, rationellt samhälle som ingår under den här teorin 

om regeringskomplex vill kunna garantera att de tvångsvårdade patienterna ska bli friska, vad 

som än krävs, för samhällets bästa. När de tvångsvårdade patienterna uttrycker sina klagomål 

i rätten vill de inget annat än att bli hörda, men på grund av detta rationella byråkratiska styr-

ningssystem som har hamnat emellan patienten och läkaren, har de ingen möjlighet att på-

verka.  

 

 

5.2.3 Diskurs och diskursiva praktiker 

Ett mönster som går att tyda ur alla domar är att den dialog som förs är endast mellan läkare 

och rätten, för att påvisa graden av patientens sjukdom. Men patienten för en annan talan – de 

vill att någon ska lyssna på deras klagomål. När en patient tar sin klagan upp i domstol, kän-

ner de uppenbarligen att läkaren inte lyssnar på dem. I rätten har chefsläkaren stöd av att föra 

en experts diskurs som rätten också tar del av. Denna diskursiva praktiken exkluderar patien-

ten ur ett fall som egentligen påverkar dem i högsta grad. Även i de domar där läkarna talar 

om att de har gjort försök att förbättra vården för patienterna, är de varken särskilt närvarande 

eller delaktiga, utan det görs åt dem. Exempelvis i dom 5.1.8 finns det inga svar på varför pa-

tienten berövas på elektronik om nätterna. Det är lätt att spekulera, och det går att spekulera 

att svar på detta finns i de muntliga förhandlingarna, men det syns inte i domen. Det fattas ur 

den praktik som äger rum i rättsliga institutioner. Att besitta förmågan att vara insatt i denna 
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diskursiva praktik är det som i det här fallet ger makt. Det innebär att patienterna är maktlösa, 

trots att de har någon som representerar dem. Rättegången har blivit rationaliserad; en klinisk 

blick som jagar det patologiska, att försöka förutspå en problemsituation (Andersen & Kas-

persens. 251). Den exkluderande diskursiva praktiken som innefattar experterna men inte pati-

enterna, påvisar också Foucaults teorier om det ömsesidiga och oundvikliga beroendet mellan 

makt och vetande som uppstår inom institutioner (a.a. s. 255).   

 

I Sjöström, Jacobson och Hollanders forskning från nämner de också rättens diskursiva prak-

tik. De skriver bland annat;  

”När det gäller psykiatrimål är ett problem för länsrätten att den psykiater som argumenterar 

för tvångsvård använder en terminologi och yrkeskompetens i sin argumentation som blir 

svår för domstolen att förstå och kritiskt ifrågasätta” (Sjöström, Jacobsson & Hollander 

2002, s. 87). 

 

Rättsfall om tvångsvård blir vidare komplicerade eftersom de blandar två typer av diskursiva 

praktiker från expert-perspektiv; både den medicinska och rättsliga diskursiva praktiken är 

sällan några som patienten har möjlighet att delta i. Sjöström, Jacobsson Hollander menar 

också att rätten mycket sällan fattar ett beslut som strider mot sakkunnigs bedömning, och att 

utgångspunkten i införandet av en sakkunnig i rätten var att kontrollera psykiatrins makt att 

frihetsberöva patienter, men har istället växt till att bli ett dominerande inflytande för att 

stärka läkarens ståndpunkt (a.a. s. 110). Chefsläkaren och sakkunnige är, genom att vara in-

satta i den diskursiva praktiken, de som styr rättsfallet. Det här ger inte rum för patienterna att 

ha delaktighet i de rättsliga besluten om sin vård.  

 

6 Sammanfattning, slutsatser och reflektioner 

Sammanfattningsvis ska jag besvara min frågeställning; Hur mycket delaktighet har de 

tvångsvårdade patienterna i bestämmandet av deras vård i rättsliga avgöranden? Utifrån det 

empiriska stödet kan jag konstatera att de har väldigt begränsad delaktighet, om ens någon. 

Rätten svarar endast på chefsläkarens och sakkunniges anförande, men yttrar sällan något i 

svar till patientens yrkande. Hypotetiskt sett hade patientens närvaro kunnat utebli och domen 

hade haft ett liknande slutskede. Här finns en stor maktdiskrepans, där patienten, utöver att ha 

blivit berövad på sin personliga integritet och till viss del frihet, inte ens har någonting att 

säga till om. Trots att det ligger i tvångsvårdens natur att begränsa individers frihet i syfte att 
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hjälpa dem, strider detta mot grunder i exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen 

och förordningen om delaktighet.  

 

Genom att applicera den tidigare forskning, samhällsvetenskaplig teori, juridisk bakgrund och 

förarbeten på den empiriska data som jag har samlat in, anser jag att det finns sakliga belägg 

bakom besluten att införa ökad patientdelaktighet i rättsliga beslut. Framförallt förespråkar 

jag, efter att en fördjupning inom ämnet att det ska finnas dokumentation på patienternas del-

aktighet i vårdplaneringen, att det ska kunna framgå i rätten att deras önskemål och klagomål 

blir hörda, och att det ska kunna redovisas. Enligt min åsikt, grundad i den information jag har 

samlat in inför detta arbete, är proposition 2016/17:94 ett positivt tillägg i gällande rätt. Det 

finns belägg att anta att det finns en maktdiskrepans mellan läkare och patienten och trots att 

detta är tvångsvårdens natur, finns det rum för förbättring vid rättsliga beslut. Det finns en dis-

kursiv praktik som försiggår i rättsinstitutionerna som exkluderar patienten och deras vilja.  

 

Med det teoretiska underlaget är det möjligt att se hur det finns fundamentala problem inom 

det rättsliga väsendet för individer som vill överklaga, på grund av särskilda diskursiva prakti-

ker. Som kan tydas från både Carlsson & Isacssons avhandling samt Sjöström, Jacobsson & 

Hollanders artikel är det en problematik som har varit relevant i många år och även om den 

sakta förbättras med tillägg såsom patientlagen och en myndighet för delaktighet, som båda 

kom till för endast tre år sedan, tyder resultaten ifrån forskningen som jag har utfört att det 

fortfarande finns problem för patienter att överklaga inom det rättsliga väsendet. Det är sär-

skilt intressant att undersöka den här problematiken utifrån ett tvångsvårdsperspektiv eftersom 

patienterna i grund och botten blir berövade på sin frihet för att samhället ska fungera bättre. 

Eftersom tvångsvårdade patienter kan vara en fara för sig själva och för andra är det en säker-

hetsåtgärd från de styrandes sida att kontrollera dem och jag anser att detta kan vara en bidra-

gande faktor till varför rättegången exkluderar den tvångsvårdade patienten på det sätt som 

förekommer. Någon slags medling, där läkaren och patienten själva diskuterar fram en indivi-

duell lösning är inte aktuellt eftersom processen måste ske enligt den rationaliserade byråkrati 

som existerar för säkerhetens skull. Teorierna om diskursiv praktik förtydligar och klargör hur 

de styrande går till väga för att säkerställa att rättsprocessen sker på ett systematiskt, kontroll-

lerat och rationellt vis.  

 

Carlsson & Isacssons avhandling som jag nämner i avsnittet om tidigare forskning upptäckte 

jag inte förrän mycket sent i slutskedet av uppsatsarbetet, och hade därför väldigt begränsad 
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möjlighet att inkorporera in den kunskap och information som framstod från deras arbete om 

rätten som kommunikatör. Inte heller hade jag möjlighet att hämta inspiration från deras me-

tod eller teori. I efterhand anser jag att deras arbete hade varit väldigt värdefullt för den här 

forskningen. Deras teoretiska infallsvinklar och metodologiska angreppssätt, såsom att an-

vända Habermas och undersöka olika forum för klagomålsmöjligheter, ger ett djupare per-

spektiv på problemet om patientens ställning i rätten. Skulle uppsatsen replikeras för vidare 

forskning vore denna avhandling essentiell för att forskaren ska få insyn i ett ämne som de 

kanske annars inte är bekanta med, och kan därmed ge bättre, mer välgrundad kunskap. En 

annan intressant aspekt på arbetet som jag inte tänkte på förrän i efterhand, är att patientlagen 

och myndigheten för delaktighet båda bildades 2014. Urvalet av domar i uppsatsen har be-

gränsats till mellan 2011 och 2016, men i mitten av denna tidsomfattning skedde en stor för-

ändring inom svensk lagstiftning, vilket innebär att de domarna mellan 2011 och tidigt 2014 

lyder annan lagstiftning än de därefter. Jag har varken kommenterat eller reflekterat över detta 

i uppsatsen. I min personliga åsikt har jag inte upptäckt större skillnader bland dessa domarna 

kanske tyder detta på att patientlagen och myndigheten för delaktighet inte har gjort särskilt 

stor skillnad för patienten i rättegången, men eftersom jag inte har haft den här aspekten i 

åtanke under analyssektionen av arbetet, kan jag inte besvara den frågan med fördjupad insikt 

eller kunskap. Detta är alltså ännu en intressant utgångspunkt att ha i åtanke om undersök-

ningen kommer att replikeras för vidare forskning. 

 

Det här har varit ett kortfattat och tidsbegränsat arbete och eftersom det behandlar ett allvar-

ligt ämne som kan ha allvarliga konsekvenser på en stor mängd människors liv och säkerhet, 

krävs större och mer omfattande arbeten för att skapa en helhetsbild av situationen. Det fanns 

tusentals domar om överklaganden om tvångsvård, och att endast läsa 40–50 av dessa, och 

därefter välja ut nio stycken som passar ämnet betyder att studien är svår att generalisera till 

majoriteten av alla domarna inom ämnet. Ett annat problem som stöttes på flertalet gånger i 

arbetet var de sekretessbelagda muntliga förhandlingarna som ägde rum under rättegångarna. 

Eftersom jag inte har tillgång till dem och kan utifrån dem göra en bedömning om till vilken 

grad patienter är delaktiga under dessa rättsliga beslut, är min analys väldigt begränsad. Men 

det kan vara en god idé att redovisa patienternas vårdplansdelaktighet under gällande rätt, för 

att öka patienternas rättssäkerhet och allmänna trygghet, som var ett av förslagen från propo-

sition 2016/17:94.  
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Med denna forskning hoppas jag bidra med insikt och kunskap inom en problematik vid rätts-

praxis gällande tvångsvårdade patienter. Min förhoppning är att den kommande lagändringen 

kommer att ge större möjlighet för patienter att uttrycka sina önskningar och klagomål och att 

rätten bör ta större ansvar för att besvara dessa i domen. Jag har presenterat kritik mot mo-

derna rationaliseringar och byråkratier inom gällande rättspraxis, dock har jag brist på svar till 

möjliga förändringar utöver kommande lagändringar. Därmed anser jag att det är av vikt att 

forskning inom området fortgår och att man studerar effekter av kommande lagändringar 

inom LPT, och att man fortsätter att utveckla lagstiftning och rättspraxis för att i så stor mån 

som möjligt, skapa ett samhälle och ett rättssystem som är inkluderande för alla och därmed 

öka rättssäkerhet.  
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