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Ett terapeutiskt juridiskt perspektiv 

Jessica Lindell 

Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar domarens roll i LPT-mål, ur ett terapeutisk juridiskt perspektiv. Den 

terapetiska juridiken är en relativt ny riktning inom rättsteorin och har som ambition att lyfta frågan 

om vad lagens påverkan har på den psykiska hälsan. Den terapeutiska juridiken har uppstått i en 

amerikansk historia och kontext medan den svenska domaren har sin yrkesmässiga förankring i en 

svensk historia och kontext, vilket föranleder en del begränsningar vid tillämpningen av den 

terapeutiska juridiken och dess maxim om de tre V: na i den svenska rätten. I uppsatsen diskuteras 

vilka möjligheter och vilka begränsningar som finns vid tillämpningen, samt vad den terapeutiska 

juridiken kan tillföra den svenska rättsvetenskapen.   
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1. Inledning 

1.1. Ämnesbeskrivning 

Mitt intresse för domarrollen väcktes när jag gick specialkursen terapeutisk juridik och Mich-

ael Perlin
1
 vid ett undervisningstillfälle talade om begreppet värdighet som är en central princ-

ip inom den terapeutiska juridiken. Michael Perlin talade även om den terapeutiska juridikens 

maxim, de tre V: na
2
 vilket är ett sätt att tillgodose patientens värdighet under den rättsliga 

proceduren. Den syn som den terapeutiska juridiken ger uttryck för fångade mitt intresse och 

jag ville därigenom veta mer om det.  

Terapeutisk juridik är en tvärvetenskaplig inriktning där lagen studeras utifrån dess terapeuti-

ska eller anti-terapeutiska effekter på det psykiska välbefinnandet hos den som lagen berör. 

Det handlar med andra ord om att analysera vad rättsregler, rättsliga procedurer och rättsliga 

roller har för påverkan på den psykiska hälsan och hur man kan förbättra de terapeutiska eff-

ekterna, antingen genom att förändra rättsreglerna till att verka mer terapeutiskt, eller genom 

att tillämpa redan existerande rättsregler på ett mer terapeutiskt sätt.
3
  

Den terapeutiska juridiken har sitt ursprung i den amerikanska rättskulturen. De svenska do-

marna har sin yrkesmässiga förankring i den svenska rättsliga historien och kontexten. Därför 

har jag intresserat mig för om och i så fall på vilket sätt de tankar om domarens roll och de tre 

V: na, som kommer till uttryck genom den terapeutiska juridiken, skulle kunna appliceras på 

svenska förhållanden. Den terapeutiska juridiken växte fram ur psykiatrirätten och dess am-

bition är att förbättra den psykiska hälsan hos de personer som tvångsvårdas. Jag har därför 

valt att undersöka det rättsliga landskap som omger den psykiatriska tvångsvården.  

 

                                                      
1 Michael Perlin är professor i juridik och föreståndare för kurser i psykiatrirätt på New York Law School i 

USA. 

2 De tre V: na är en förkortning för Voice, Validation och Voluntariness och som kan översättas till; 

patientens möjlighet att göra sin röst hörd under processen, att rätten under förhandlingen bekräftar det 

patienten berättat och att patienten därigenom upplever en känsla av deltagande och frivillighet.  

3 Winick, B, Civil Commitment: A Therapeutic Jurisprudence Model, 2005, s. 7.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den terapeutiska juridiken beskriva och pro-

blematisera den svenska domarrollen i mål inom ramen för lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård [cit. LPT]. Detta kommer ske utifrån de rättsregler och normer som domaren har 

att förhålla sig till. 

För att uppnå ovan beskrivna syfte har jag följande frågeställningar:  

1 Vad anser den terapeutiska juridiken om domarrollen i mål om psykiatrisk tvångsvård? 

2 Vad har de svenska domarna för regler och normer att förhålla sig till i LPT-mål? 

3 Vilket utrymme har de svenska domarna att tillämpa den terapeutiska juridikens maxim om 

de tre V: na? 

1.3. Metod 

Den svenska rättstraditionen genomsyras av ett rättspositivistiskt perspektiv. Rätts-

positivismen är en deskriptiv rättsteori där lagen studeras utifrån vad lagen är. När studier 

görs utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv utgår man ifrån den traditionella rättskälleläran, 

det vill säga lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin.
4
  

Att Sverige genomsyras av ett rättspositivistiskt synsätt, innebär att det föreligger en skyldig-

het för de svenska domarna att följa lagen. Av den svenska konstitutionen uttrycks detta ge-

nom 1 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) [cit. RF] där det slås fast att den offentliga makt-

en utövas under lagarna. Det innebär att myndighetsutövningen som sker inom den psykiat-

riska tvångsvården är normbunden.   

Den terapeutiska juridiken växte fram ur den amerikanska rättsrealismen och rättsociologiska 

skolans tradition, vilket innebär att den terapeutiska juridiken till sin natur är normativ. Syn-

sättet skiljer sig alltså från det perspektiv som genomsyrar den svenska rättstraditionen som 

till sin natur är deskriptiv. Att den terapeutiska juridiken är normativ innebär att perspektivet 

                                                      
4 Wacks, R, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, 2012, s. 5ff.  
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försöker att påverka och förändra rättstillämpningen så att hänsyn tas till terapeutiska effekter, 

lagen studeras alltså utifrån vad lagen borde vara.
5
  

I uppsatsen har jag utgått ifrån lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin samt inter-

nationella rättsliga dokument, det vill säga utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv. Även om 

uppsatsen sker med utgångspunkt i rättspositivismen, föreligger inte några hinder mot att 

normativa ställningstaganden i rättstillämpningsfrågor beaktas.
6
 Det kan till och med vara på 

sådant vis, att det går att tillföra något till den juridiska metoden genom att studera lagens 

effekter.  

Uppsatsen är en metalitteratur studie, där min metod är att beskriva vad andra författare har 

skrivit om terapeutisk juridik och om den psykiatriska tvångsvården. Den litteratur som har 

använts i uppsatsen är mestadels av internationell karaktär, den litteratur som är författad på 

svenska är bland annat den bok som Christan Diesen [cit. Diesen] har skrivit.
7
 Den terapeu-

tiska juridiken har skrivit mycket inom psykiatrirätten och de flesta artiklar som jag använt 

mig av, finns på rörelsens hemsida
8
 som tillhandahåller en databas med artiklar som har 

anknytning till den terapeutiska juridiken.  

1.4. Disposition  

Uppsatsen är utöver detta inledande kapitel, indelat i 5 kapitel. I kapitel 2 beskrivs hur den 

terapeutiska juridiken ser på den psykiatriska tvångsvården. Först kommer en kort redogörelse 

för den terapeutiska juridikens historik och utveckling. Därefter beskrivs den terapeutiska 

juridiska synen på tvång och frivillighet inom psykiatrin samt de tre centrala delarna i den 

terapeutiska juridiken som handlar om regler, procedurer och roller. 

I avsnittet om rättsliga procedurer kommer det även redogöras för den terapeutiska juridiska 

synen på specialdomstolarna, även om specialdomstolarna ligger något utanför min fråge-

ställning är specialdomstolarna en så pass central del i den terapeutiska juridiken varför de 

ändå kommer att redogöras för. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om den kritik som riktats mot 

den terapeutiska juridiken, i avsnittet redogörs även för om kritiken bemötts.  

                                                      
5 A.st.    

6 Spaak, Torben, Rättspositivism och juridisk argumentation, Juridisk Tidskrift nr 3 2005/06, s. 565.   

7 Diesen, C, Terapeutisk Juridik, 2011.  

8 http://www.therapeuticjurisprudence.org.  

http://www.therapeuticjurisprudence.org/
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I kapitel 3 kommer den svenska domarrollen i LPT-mål att beskrivas. Först beskrivs de mate-

riella regler som domaren har att förhålla sig till avseende tvångsvård. Därefter redogörs för 

de formella regler som avser själva förfarandet i mål som rör psykiatrisk tvångsvård.  Sedan 

kommer ett avsnitt om kritik som riktats mot reglering och tillämpning av LPT. Kapitlet av-

slutas med den svenska domaren och de regler och normer som rör domarämbetet.  

I kapitel 4 problematiseras och diskuteras den terapeutiska juridiska synen på de tre V: na och 

hur maximen kan komma appliceras på svenska förhållanden. Först jämförs synen på tvång 

och frivillighet, sedan synen på de rättsliga besluten och domarens roll som specialist eller 

generalist. Därefter diskuteras domarens möjligheter och begränsningar att tillämpa de tre V: 

na under den rättsliga proceduren. Kapitlet avslutas med om och i så fall på vilket sätt den 

terapeutiska juridiken kan tillföra den svenska rättsvetenskapen någonting.  

I kapitel 5 redogörs för författarens egna tankar och reflektioner kring den terapeutiska 

juridiken och den psykiatriska tvångsvården samt vilka möjligheter och begränsningar som 

föreligger i att överföra ett perspektiv som uppkommit en annan rättslig kontext. I kapitel 6 

redogörs för de källor som använts i uppsatsen.  

1.5. Avgränsningar 

För att uppsatsen inte ska komma att bli allt för omfattande har jag begränsat den terapeutiska 

juridiska synen till området som rör LPT. Avgränsingen till LPT kändes naturlig eftersom den 

terapeutiska juridiken växte fram ur psykiatrirätten. Vidare ligger uppsatsens fokus på 

individen, det vill säga på den person som står inför risken att tvångsvårdas samt domaren 

som har att avgöra vad som är bäst för honom eller henne. Uppsatsen behandlar alltså inte 

frågan om allmänprevention.  

Det är emellertid viktigt att påpeka det i Sverige finns en särskild lagstiftning som reglerar de 

fall när en person tvångsvårdas som en följd av brott
9
  medan andra fall av psykiatrisk tvångs-

vård regleras enligt LPT. I uppsatsen används litteratur som härstammar främst från USA, där 

den psykiatriska tvångsvården regleras annorlunda i förhållande till den gällande rätten i Sver-

                                                      
9 Se lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård.  
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ige. Hur den amerikanska regleringen är utformad skiljer sig dessutom från stat till stat varför 

uppsatsen inte närmare kommer att behandla frågan.
10

 

1.6. Definitioner 

Här följer en kort redogörelse för de mest centrala begreppen som jag använder i uppsatsen.   

LPT-mål används i denna uppsats som en benämning för alla de mål som omfattas av lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och som avgörs vid förvaltningsdomstol.  

Psykiatrirätten, används som ett övergripande begrepp för rättsområdet som rör psykiskt 

sjuka, och är en översättning från engelskans Mental Health Law.  

Psykisk störning, återfinns i lagen om psykiatrisk tvångsvård och syftar på när en person har 

diagnostiserats med någon typ av psykiatrisk sjukdom. Begreppet kommer i uppsatsen använ-

das som synonymt till begreppet psykisk sjukdom. 

Sjukvårdsinrättning, är en benämning som används i lag och förarbeten och syftar på den 

plats där psykiatrisk tvångsvård tillhandahålls.   

Terapeutisk agent, är ett begrepp som härstammar från den terapeutiska juridiken och syftar 

på när lagen tillämpas på ett medvetet terapeutiskt sätt av de rättsliga aktörerna, med rättsliga 

aktörer menas bland annat domare, jurister och advokater.  

Terapeutisk juridik, är en översättning från engelskans Therapeutic Jurisprudence. Översätt-

ningen är gjord av Christian Diesen.  

De tre V: na är en förkortning för engelskans “Voice”, “Validation” och “Voluntariness” och 

är ett tillvägagångssätt som bygger på att tillgodose patientens värdighet under den rättsliga 

proceduren. De tre V: na kan på svenska översättas som, patientens rätt att göra sin röst hörd, 

att rätten under förhandlingen bekräftar det patienten berättat. Patienten kommer därigenom 

att uppleva processen med en känsla av delaktighet och frivillighet. I uppsatsen kommer de tre 

V: na benämnas som den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na.  

                                                      
10 Regleringen i USA skiljer sig även på det sätt att rättssystemet bygger på Common Law och det svenska 

rättssystemet bygger på Civil Law.  
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2. Terapeutisk juridik i mål om 

psykiatrisk tvångsvård 

2.1. Allmän historik och utveckling 

Den terapeutiska juridiken växte fram i USA under 1980-talets slut och har sina rötter i den 

amerikanska rättsrealismen och den rättsociologiska skolans tradition.
11

 Perspektivet tog sin 

start i psykiatrirätten
12

 eftersom grundarna David B Wexler [cit. Wexler] och Bruce J Winick 

[cit. Winick] under många år bedrivit forskning på psykiatrirättens område.
13

 Terapeutisk 

juridik bygger på grundtanken om att lagen på flera sätt påverkar den psykiska hälsan hos de 

personer som lagen omfattar.
14

  

De effekter som lagen frambringar hos personerna kan vara både av positiv och negativ ka-

raktär, den terapeutiska juridiken benämner dessa effekter som terapeutiska och anti-terapeu-

tiska. De lösningar som den terapeutiska juridiken förespråkar är således de lösningar som är 

terapeutiskt fördelaktiga för personen som berörs av lagens effekter, och väljer bort de lös-

ningar som är anti-terapeutiska, det vill säga ofördelaktiga för personen ifråga.  

Vad terapeutisk juridik betyder är inte klart definierat, men en ungefärlig och allmän betydel-

se av begreppet terapeutisk är enligt Wexler ett intresse för människors psykiska hälsa.
15

 Vem 

de terapeutiska effekterna sedan riktar sig mot, anses generellt vara alla personer som kommer 

i kontakt med juridiken och dess verkningar.
16

 Den terapeutiska juridiken uppställer alltså 

ingen begränsning för vems psykiska välbefinnande som är värt att diskutera. Wexler påpekar 

                                                      
11 Wexler, D, The Development of Therapeutic Jurisprudence. 1999. s. 693ff.  

12 Perspektivet har alltjämt utökats och omfattar numera alla rättsområden och dess effekter på det 

psykiska välbefinnandet.  

13 Diesen, i not 7 a.a., s. 21.  

14 Winick, B, The Side Effects of Incompetency Labeling and the Implications for Mental Health Law, 1996, 

s. 17.  

15 Wexler, D, Reflections on the Scope of Therapeutic Jurisprudence, 2010, s. 20ff.  

16 A.a., s. 22.  
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emellertid att det är varje forskares ansvar att uttryckligen och noggrant beskriva den terapeu-

tiska juridikens innebörd i sina teser.
17

  

Den definition som finns och som är allmänt erkänd är gjord av Christopher Slobogin och har 

följande lydelse: 

”Användandet av samhällvetenskapliga rön för att studera i vilken utsträckning en lagregel 

eller rättslig praktik befrämjar det fysiska och psykiska välbefinnandet hos de personer som 

blir föremål för dess tillämpning”.
18 

I praktiken handlar den terapeutiska juridiken om att se lagen som en terapeutisk agent, vilket 

innebär att analysera vad lagreglerna, de rättsliga procedurerna och de rättsliga aktörerna har 

för påverkan på den person som träffas av dess verkningar. Därigenom kan man söka nya 

vägar för att förbättra det juridiska arbetet samt hitta nya vägar för långsiktiga lösningar och 

på så vis öka personens psykiska välbefinnande.  

Den terapeutiska juridikska ambitionen som helhet är således att tillföra juridiken en aspekt av 

tvärvetenskap som kan bidra till att vidga rättsvetenskapens hänsynstaganden. Perspektivet är 

alltså inte avsett att vara en fullfjädrad rättsteori, utan ska ses som ett komplement till andra 

juridiska metoder.  

I Sverige introducerades terapeutisk juridik år 2001 av Diesen,
19

 genom en artikel i ämnet.
20

 

Diesen har sedan dess skrivit en bok i ämnet, där han presenterar de grundläggande idéerna 

bakom den terapeutiska juridiken och visar hur idéerna kan tillämpas i praktiken.
21

 Andra 

svenska författare som intresserat sig för terapeutisk juridik är bland annat Peter Wahlgren,
22

 

Per Henrik Lindblom
23

 och Moa Kindström Dahlin [cit. Kindström Dahlin].
24

  

                                                      
17 A.a., s. 20ff. 

18 Slobogin, C, Therapeutic Jurisprudence: Five dilemmas to Pounder, 2010, s. 196. Översättningen till 

svenska är gjord av Diesen, i not 7 a.a., s. 17.  

19 Christian Diesen är professor i processrätt på Stockholms universitet.  

20 Diesen, C, Terapeutisk juridik, Juridisk Tidskrift nr 1 2001/02, s. 15.  

21 Diesen, i not 7 a.st.  

22 Peter Wahlgren är professor i rättsinformatik på Stockholms universitet. Se Wahlgren, P, Juridik som 

terapi & Wahlgren, P, Juridisk riskanalys: Mot en säkrare metod, 2003. 

23 Per Henrik Lindholm är professor i processrätt på Uppsala universitet. Se Lindblom, Per Henrik, 

Domstolarnas växande samhällsroll och processens förändrade funktioner – floskler eller fakta. Svensk 

Juristtidning nr 3 2004, s. 229.  
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I maj år 2009 bjöds Wexler in till Stockholms universitet för att hålla i en inledande föreläs-

ning på en konferens om terapeutisk juridik för flera svenska forskare som arbetar med olika 

projekt som har anknytning till den terapeutiska juridiken. I Sverige hålls även terapeutisk 

juridik sedan vårterminen 2012
25

 som specialkurs inom ramen för juristutbildningen och som 

en del av undervisningen i specialkursen rättspsykologi.
26

 Kurserna hålls på Stockholms 

universitet och ges på avancerad nivå.  

Inom ämnet terapeutisk juridik har det sedan år 1990 publicerats ett flertal böcker och artikel-

samlingar från flera författare.
27

 Publikationerna behandlar bland annat frågor från flera 

rättsområden och beskriver både den terapeutiska juridiken som metod för analys och prak-

tiskt juridiskt arbete, samt frågor som rör klientförhållanden och domarens möjligheter att 

bidra till mer terapeutiska lösningar till förmån för den enskilda personen.  

Forskare och praktiker som intresserar sig för den terapeutiska juridiken finns numera över 

hela världen,
28

 och rörelsens hemsida
29

  fungerar som en samlingsplats där artiklar och annan 

information tillhandahålls. Rörselsen har sedan starten anordnat flera konferenser världen 

över, bland annat i Australien, England, USA och kommer under sommaren 2013 hålla i en 

konferens i Holland.  

 

 

 

                                                                                                                                                                      
24 Moa Kindström-Dahlin är doktorand i allmän rättslära på Stockholms universitet. Se Kindström Dahlin, 

M & Leviner, P & Kaldal, A & Hellner Gumpert, C, Swedish legal scholarship concerning protection of 

vulnerable groups: Therapeutic and proactive dimensions, International journal of Law and Psychiatry 

33, 2010, s. 398-405.  

25 http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/kurser.asp?SchemaID=680&koordinator=1. 

26 http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/kurser.asp?MomentID=2249&Linj=JJUPK. 

27 Se bland annat, Wexler, D, ed., Therapeutic Jurisprudence: The Law as a Therapeutic Agent, 1990 & 

Wexler, D & Winick, B, ed., Essays in Therapeutic Jurisprudence, 1991.  

28 Wexler, D, Some Thoughts and Observations on the Teaching of Therapeutic Jurisprudence, 1996, s. 

277.  

29 http://www.therapeuticjurisprudence.org.  

http://www.therapeuticjurisprudence.org/
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2.2. Psykiskt sjuka personers förmåga att fatta 

beslut  

En psykisk sjukdom diagnostiseras med hjälp av olika instrument.
30

 De diagnostiska 

instrumenten som används är strukturer vilka läkare kategoriserar psykiska sjukdomar. En 

psykisk diagnos är en förutsättning för tvångsvård och frihetsberövande, men diagnosen i sig 

utgör inte tillräcklig grund för tvångsåtgärder. Att en person diagnostiseras med en psykisk 

diagnos måste särskiljas från bedömningen om personens förmåga att fatta rättsligt giltiga 

beslut. Diagnostiseringen sker genom en medicinsk bedömning medan en psykiskt sjuk per-

sons beslutsförmåga
31

 bedöms i varje enskilt fall.
32

 

Studier visar att personer med relativt allvarliga psykiska sjukdomar och problem kan ha för-

mågan att fatta beslut. I en studie
33

  som undersökte psykiskt sjuka personers förmåga att fatta 

beslut, jämfördes personer som dömts till psykiatrisk tvångsvård med en kontroll grupp.  Stu-

dien mätte förmågan att förstå information angående behandlingsbeslut, förmågan att tillgodo-

göra sig sådan information samt förmågan att resonera. Resultatet av studien visade att unge-

fär hälften av de personer som diagnostiserats med schizofreni och ungefär tre fjärdedelar av 

de personer som diagnostiserats med depression, inte visade någon begränsning vid något av 

testen.  

Peter Bartlett [cit. Bartlett] understryker att det är fel att utgå från att personer med psykiska 

sjukdomar saknar förmåga att fatta rättsligabeslut. Bartlett menar att man inte heller kan dra 

slutsatsen att en person som saknar beslutsförmåga i ett avseende, saknar sådan förmåga i alla 

avseenden. Från ett rättighetsperspektiv är frågan huruvida en person i tillräcklig grad förstår 

och kan tillgodogöra sig relevant information rörande ett specifikt beslut. Om så är fallet har 

han eller hon enligt Bartlett förmåga att fatta beslutet.
34

 

                                                      
30 Främst världshälsoorganisationens standard, The International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems ICD-10 och det av American Psychiatric Association utarbetade DSM systemet 

(diagnostic and statistical manual of mental disorders) DSM-IV.    

31 Begreppet beslutförmåga är inte närmare definierat I svensk rätt, se skrivelsen om en sammanhållen 

reglering avseende ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga, 2011-06-14.  

32 Bartlett, P & Lewis, O & Thorold, O, Mental Disability and European Convention on Human Rights: 

International Studies in Human Rights, Volume 9, s. 4.  

33 Grisso, T & Appelbaum, P, The MacArthur Treatment Competence Study III: Ability of Patients to 

Consent to Psychiatric and Medical Treatment, 19(2) Law and Human Behavior 149.  

34 Bartlett, Lewis & Thorold, i not 32 a. st. 
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2.3. Synen på tvång och frivillighet i den 

psykiatriska vården 

Ett psykiatriskt tvångsomhändetagande innefattar ett allvarligt ingripande i en persons rätt till 

självbestämmande, det vill säga personens rätt att självständigt både begära, och avstå från 

vård. Därigenom uppkommer problem eftersom staten har en skyldighet att tillhandahålla en 

fungerande samhällsapparat för de individer som är i behov av vård.
35

 När lagen tillåter att 

tvångsvård tillgrips förlorar alltså de personer som blir föremål för tvångsvården hans eller 

hennes rätt till självbestämmande, vilket anses rättfärdigat eftersom tvångsvården baseras på 

antagandet att den är effektiv.
36

   

Med begreppet effektivt menas att resultatet av den behandling som patienten ges leder till ett 

gott resultat för patienten. Frågorna som den terapeutiska juridiken ställer sig är emellertid om 

vård kan vara effektiv om den utförs under tvång? Samt om patientens upplevelse av tvång 

kan leda till att effekten av behandlingen blir sämre?  

Inom den terapeutiska juridiken anser man att det finns ett samband mellan patientens upplev-

else av att ha frivilligt deltagit till beslutet om vård och behandling, och det resultatet som 

hans eller hennes vård och behandling utmynnar i.
37

 Tvånget har alltså både en rättslig sida 

och en psykologisk sida. Vad gäller den psykologiska sidan av tvång handlar det om att förstå 

vad som får patienten att känna sig tvingad.
38

 En studie som Winick hänvisar till,
39

 uppvisar 

flera olika faktorer som är av betydelse för huruvida patienten upplever tvång eller inte. En av 

dessa faktorer är respekt och en annan är att känna sig rättvist behandlad och en tredje är mo-

tivation och välvilja från bland annat behandlande läkare och det allmänna.  

Att mäta effekter av vårdresultat inom tvångsvården är emellertid inte helt okomplicerat, 

eftersom det bland annat föreligger olika åsikter om vad som är goda respektive mindre goda 

resultat av en behandling. De faktorer som den terapeutiska juridiken anser är viktiga att 

analysera är bland annat patientens deltagande i och under behandlingen, hur patienten efter 

                                                      
35 Winick, i not 3 a.a., s. 17.  

36 A.a., s. 22.  

37 A.a., s. 21.  

38 A.a., s. 18.  

39 Se The MacArthur Coercion study, Winick, i not 3 a.a., s. 25.  
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hans eller hennes behandling integreras i samhället, återinläggningar samt i vilken mån som 

patienten efter vistelsen på sjukvårdsinrättningen kommer i kontakt med polisväsendet.
40

   

Den terapeutiska juridiken förespråkar således att patienten i första hand på frivillig väg ska 

komma överens med hans eller hennes behandlande läkare om en vård- och behandlingsplan 

som passar patienten. Genom att patienten själv får delta i vård- och behandlingsbeslut kom-

mer det slutliga resultatet av behandlingen ge en bättre effekt. 

Att patienten på egen hand utövar sin självbestämmande rätt, kommer även leda till att pati-

enten känner sig mer engagerad och motiverad till hans eller hennes behandling, som i sin tur 

leder till att patientens psykiska välbefinnande ökar. I de fall patienten istället tvingas till en 

vård- och behandlingsplan som han eller hon inte vill delta i, kommer patienten känna sig 

mindre engagerad och motiverad och chansen för att den insatta vård- och behandlingsinsats-

en ska lyckas minskar.
41

 

Även om frivillig vård enligt den terapeutiska juridiken är att föredra, kommer det alltid finn-

as fall när psykiatrisk tvångsvård är nödvändigt för att till exempel förhöja livskvaliteten eller 

för att patientens psykiska tillstånd ska stabiliseras.
42

 Tvångomhändertaganden ska emellertid 

endast ske efter en domstolsprövning där rätten vägt de terapeutiska och anti-terapeutiska 

konsekvenser mot varandra.
43

 Winick understrycker att tvångsomhändertagandet endast ska 

tillgripas som en kortsiktig lösning och i sistahand.
44

  

Den terapeutiska juridiska synen på tvång och frivillighet i den psykiatriska vården är alltså 

att frivillig vård i princip alltid är att föredra framför tvångsvård och att psykologiska värden 

som individens rätt till autonomi och självbestämmande ska beaktas. Detta eftersom det enligt 

den terapeutiska juridiken finns ett samband mellan frivillighet och patientens vård- och be-

handlingsresultat. I de fall patienten upplever att han eller hon deltagit frivilligt till vården och 

behandlingen kommer resultatet av densamma förhöjas.
45

  

                                                      
40 Winick, i not 3 a.a., s. 24.  

41 A.a., s. 29.  

42 A.a., s. 26. 

43 A.a., s. 26f.  

44 A.a., s. 37. 

45 Winick, B, Therapeutic Jurisprudence: Enhancing the Relationship Between Law and Psychology, 2006, 

s. 33.  
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2.4. Regler och procedurer 

2.4.1. Lagen som terapeutisk agent 

Inom den terapeutiska juridiken anses lagen fungera som en terapeutisk agent. Med begreppet 

terapeutisk agent menas lagens påverkan på de personer som omfattas av lagen. I och med att 

den terapeutiska juridiken inte uppställer någon begränsning för vems psykiska hälsa som 

omfattas av lagens effekter kan det bland annat röra sig om, en psykiskt sjuk person som blir 

föremål för tvångsvård eller en person som hörs som vittne under en rättslig process.
46

  

Effekterna som lagen för med sig kan tydliggöras genom att man analyserar vad lagreglerna, 

de rättsliga procedurerna samt de rättsliga aktörerna har för betydelse och påverkan på det 

psykiska välbefinnandet.
47

 Hur de rättsliga procedurerna och de rättsliga rollerna kan verka 

mer terapeutiskt kommer att behandlas under avsnitten 2.4.2. och 2.5.  

Lagregler kan enligt den terapeutiska juridiken studeras på två olika sätt. Antingen genom att 

studera potentiella lagreformer, det vill säga lagändringar eller genom att studera hur de redan 

existerande lagreglerna kan tillämpas på ett mer terapeutiskt sätt.  Det viktiga enligt den tera-

peutiska juridiken är dels att lagen ska värdera det psykiska välbefinnandet hos den som om-

fattas av lagen och dess verkningar, dels att lagen ska undvika att resultera i anti-terapeutiska 

effekter.
48

 

Det betyder emellertid inte att de terapeutiska värdena ska ges företräde framför andra norma-

tiva värden,
49

 utan det terapeutiska juridikska perspektivet är endast meningen att vara ett 

komplement. Det betyder inte att de terapeutiska värdena ska struntas i, i de fall det finns 

andra normativa värden som är lika viktiga eller till och med viktigare att beakta. När de nor-

mativa värdena kolliderar med de terapeutiska värdena, är den terapeutiska juridikens ambiti-

on att värdekonflikten ska synliggöras så att en balans mellan de olika värdena leder fram till 

                                                      
46 Wexler, i not 15 a.st.  

47 Winick, i not 3 a.st.  

48 A.a., s. 6.  

49 Exempel på normativa värden kan vara, preventiva värden och reparativa värden.  
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lagreform.
50

 Den terapeutiska juridiska ambitionen i detta avseende är alltså att lyfta frågan 

om den psykiska hälsan till en vidare debatt och på så vis föra rättstillämpningen framåt.
51

 

Lagreform är enligt den terapeutiska juridiken inte alltid nödvändig, utan när gäller de redan 

existerande bestämmelserna är den generella synen att bestämmelserna kan tillämpas på ett 

mer eller mindre terapeutisk sätt.
52

  Att tillämpa en lagregel mer terapeutiskt handlar om hur 

de rättsliga aktörerna, det vill säga domare, advokater med flera, applicerar lagreglerna i deras 

praktiska juridiska verksamhet.  

Att analysera hur lagarna faktiskt fungerar ute i verkligheten är en av den terapeutiska juridik-

ens viktigaste funktioner. Med det krävs också andra kunskaper än juridiska för att kunna 

förstå hur regler ska kunna tillämpas på ett mer terapeutiskt sätt, varför terapeutisk juridik 

uppmuntrar de rättsliga aktörerna att tillämpa beteendevetenskaplig forskning i det praktiska 

arbetet.  

Den terapeutiska juridiska synen på de bestämmelser som omfattas av den psykiatriska 

tvångsvården är att reglerna borde struktureras på sådant vis att frivillig vård underlättas, ef-

tersom frivillighet är utgångspunkten i den psykiatriska vården.
53

 Vidare anses att lagregler 

som behandlar tvång ska vara uppbyggda för att skydda personernas rätt till självbestämm-

ande, även de fall som rör vård på grund av psykisk sjukdom.
54

   

För att kunna föra rättsutvecklingen framåt och skapa tydliga riktlinjer på psykiatrirättens 

område krävs således att personernas rätt självbestämmande beaktas både vid lagreform samt 

tillämpning.
55

 I praktiken handlar det om hur de rättsliga aktörerna tillämpar lagreglerna i de 

rättsliga procedurerna och vid beslutsfattandena. Den terapeutiska juridiken uppmuntrar där-

för de rättsliga aktörerna på psykiatrirättens område att tillämpa lagreglerna på ett sådant sätt 

som leder till att patientens psykiska välbefinnande ökar.
56

 

 
                                                      
50 Winick, i not 3 a.a., s. 6.  

51 A.a., s. 7.  

52 Wexler, D, Practicing Therapeutic Jurisprudence: Psycholegal Soft Spots and Strategies, 2000, s. 45.  

53 Winick, i not 3 a.a., s. 39.  

54 A.st.  

55 A.st.   

56 A.a., s. 37.  
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2.4.2. Den rättsliga proceduren 

2.4.2.1. Maximen om de tre V: na 

En central del i den terapeutiska juridiken är dess engagemang för patientens värdighet. Ett 

sätt att tillgodose patientens värdighet i rättsprocessen är att tillämpa maximen om de tre V: 

na.
57

 Att tillämpa de tre V: na handlar om att patienten under förhandlingen ges möjlighet att 

göra sin röst hörd. Att domaren under processen på ett klart och tydligt sätt visar patienten, att 

det som han eller hon berättar är viktigt och kommer beaktas vid beslutsfattandet.  

Genom att domaren förfar på ett sådant sätt kommer patienten uppleva att han eller hon är 

delaktig i processen och de beslut som rör hans eller hennes vård, vilket i sin tur leder till att 

en känsla av frivillighet skapas.
58

 Patientens känsla av frivillighet och dess samband med 

vårdresultatet är en viktig del i den terapeutiska juridiken, vilket tidigare redogjorts för under 

avsnitt 2.3. 

Winick uttrycker det på följande sätt, personer som bli behandlade med värdighet och gene-

rellt blir behandlade på sådant vis som för dem känns rättvist, upplever en större tillfredställ-

else till de beslut och de förpliktelser som följer av rättsprocessen, även i de fall beslutet gått 

honom eller henne emot.
59

  

2.4.2.2. Patientens roll under den muntliga 

förhandlingen 

Under den rättsliga proceduren ska ledorden vara värdighet och respekt. Patienten ska ges 

möjlighet att klä sig i hans eller hennes privata kläder inför förhandlingen, och ska alltså inte 

behöva infinna sig i förhandlingen klädd i sjukvårdsinrättningens klädesplagg.
60

 En person 

                                                      
57 De tre V: na är en förkortning för Voice, Validation och Voluntariness och kan översättas till; patientens 

möjlighet att göra sin röst hörd, att rätten under förhandlingen bekräftar det patienten berättat. 

Patienten kommer därigenom uppleva en känsla av deltagande och frivillighet.  

58 Perlin, M, “The Judge, He Cast His Robe Aside”: Mental Health Courts, Dignity and Due Process, 2013, s. 

11f. 

59 Perlin, M, A Therapeutic Jurisprudence Inquiry Into the Roles of Dignity and Humiliation in the Law, 

Workshop on Humiliation and Violent Conflict, 2009, s. 3.   

60 Winick, i not 3 a.a., s. 159.  
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står inför risken att tvångsomhändertas upplever processen i sig som mycket stressande och 

ångestfull.  

Den stress och ångest som patienten känner inför det eventuella tvångomhändertagandet kan 

minskas om patienten förses med information kring själva förfarandet och vad som händer på 

sjukvårdsinrättningen i det fall patienten blir föremål för tvång. Den information som ges till 

patienten ska framföras på ett pedagogiskt och förståeligt sätt som patienten förstår.
61

 Detta 

kan ske på ett relativt enkelt sätt som till exempel, att domaren hjälper patienten och hans eller 

hennes ombud tillrätta under förhandlingen, talar om i vilken ordning som parterna kommer 

att få redogöra för sina åsikter samt undvika att vara formell i onödan.  

Patienten ska under förhandlingen få berätta sin version, det vill säga beredas möjlighet att 

göra sin röst hörd. Bartlett menar att det är av stor vikt att bereda patienten möjlighet att redo-

göra för hans eller hennes sak eftersom det finns flera exempel på offentliga biträden som inte 

träffar patienten innan förhandlingen.
62

 Domaren och de andra deltagarna i processen ska 

tilltala patienten direkt, samt förse honom eller henne med information så att patienten känner 

sig delaktig i förfarandet och kan hänga med i diskussionerna.  

Vidare ska rätten på ett tydligt sätt visa patienten att vad han eller hon säger är viktigt och 

kommer att beaktas vid överläggandet, vilket kan ske bland annat genom att domaren tar 

ögonkontakt med patienten när han eller hon talar och ställer frågor till patienten om vad han 

eller hon anser om saken ifråga.
63

 Att på detta sätt få göra sin röst hörd och få bekräftelse ger 

patienten en mer positiv upplevelse av förhandlingen som även inger förtroende för domaren. 

Under förhandlingen ska även en sakkunnigexpert på området höras. I de fall den sakkunnige 

läkaren i sitt utlåtande till rätten rekommenderar tvångsvård, ska den sakkunnige redogöra för 

varför han eller hon anser att tvångsvård är att rekommendera för patienten, på ett vardagligt 

och pedagogiskt sätt så att patienten förstår. Det innebär att det inte räcker med att den sak-

kunnige beskriver medicinska termer som styrker tvångsomhändertagandet, utan den 

sakkunnige måste alltså anpassa informationen till ett mer vardagligt språk. 

                                                      
61 A.st.  

62 Detta kan således leda till att patienten upplever att han eller hon inte har någoting att tillföra målet. 

Att en advokat inte träffar sin klient innan en förhandling skulle vara oacceptabelt i andra fall när 

klienten inte lider av en psykisk sjukdom. Se Bartlett, Lewis & Thorold, i not 33 a.a., s. 4 och 235ff. 

63 Winick, B, The Judge´s Role in Encouraging Motivation for Change, 2003, s. 187. 
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Den terapeutiska juridiken understryker även att en känsla av framtidstro ska ges patienten, att 

patienten lider av en allvarlig psykisk störning betyder inte att han eller hon kommer befinna 

sig på en sjukvårdsinrättning resten av livet. Det betyder inte att domaren eller den sakkunn-

ige ska ljuga för patienten, utan vad som menas är att generellt hålla en positiv inställning och 

attityd, samt framföra de positiva vårdresultat som finns att tillgå patienten.   

Den behandlande läkaren ska enligt det terapeutiska juridiska perspektivet inte fungera som 

ett expertvittne. Eftersom i de fall den behandlande läkaren vittnar till nackdel för patienten 

kan det ge patienten intrycket att den behandlande läkaren är en fiende som inte vill hans eller 

hennes bästa. Ett intryck som kan skada relationen mellan patienten och den behandlande 

läkaren.
64

 Även den sakkunnige ska beakta hur han eller hon upplevs av patienten och be-

handla patienten med värdighet och respekt.
65

  

Den behandlande läkaren och den sakkunnige ska under förhandlingen försöka involvera pati-

enten i beslutsprocessen istället för att diktera vården. I de fall den behandlande läkaren in-

volverar patienten i vårdbesluten inger det förtroende för den behandlande läkaren och de kan 

därigenom skapa en omsorgsfull behandlingsallians. Som i sin tur leder till ett mer positivt 

och långsiktigt vård- och behandlingsresultat.
66

 

2.4.2.3. Patientens möjlighet till frivillig medverkan  

Ytterligare en central del under förhandlingen är enligt den terapeutiska juridiken att patienten 

vid flera tillfällen ges möjlighet att överväga om inte han eller hon kan tänka sig att frivilligt 

medverka till den vård som erbjuds. Patientens juridiska ombud ska även förklara de rättsliga 

och de andra fördelarna som det frivilliga alternativet för med sig, det offentliga biträdet 

måste emellertid tydligt redogöra för patienten att ombudet oavsett vad patienten väljer, 

kommer att göra sitt bästa för att uppnå det resultat som patienten helst önskar.  

Anledningen till att så stor vikt läggs vid att bereda patienten möjlighet att istället frivilligt 

delta till den vård som anses nödvändig är dels på grund av antagandet att man inte ska utgå 

från att personer som lider av psykiska sjukdomar saknar förmåga att fatta beslut,
67

 dels på 

                                                      
64 Winick, i not 3 a.a., s. 160. 

65 A.a., s. 161.  

66 A.st.   

67 Bartlett, Lewis & Thorold, i not 32 a.st.  
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grund av det samband som finns mellan vård- och behandlingsresultatet och patientens upple-

velse av frivillig medverkan till tvångsbeslutet.
68

  

Det rättsliga beslutet som fattas ska alltså i det längsta utformas i samråd med patienten och 

hans eller hennes behov ska alltså kommer till uttryck genom beslutet. I de fall patienten ändå 

inte vill medverka till frivillig vård, och en frivillig medverkan alltså inte är möjlig att nå, ska 

domaren förklara för patienten hur tvångsvårdsförfarandet kommer att gå till och ska erbjuda 

patienten att svara på de frågor som patienten kan tänkas vilja ha svar på.
69

  

Den rättsliga proceduren ska således syfta till att involvera patienten så att han eller hon aktivt 

kan delta i de beslut som ska fattas om patientens vård, detta eftersom grundtanken är att det 

finns ett terapeutiskt samband mellan patientens upplevelse av frivillighet och vårdresultatet. 

Samt att personer som aktivt deltar i eller i vart fall deltar i beslut som rör personens angelä-

genheter växer som människor, vilket i sin tur leder till ett ökat psykiskt välbefinnande för 

den enskilda personen.
70

 

Det innebär att när ett tvångsvårdsbeslut fattas på grundval av patientens egna beslut att delta, 

eller genom att patienten medverkar frivilligt genom övertalning leder det till att tvånget upp-

levs som mindre tvingat och att han eller hon kommer ha lättare för att acceptera det beslut 

som fattats av rätten och därigenom få ett bättre resultat av den genomgångna vården och be-

handlingen.
71

 

2.4.3. Specialdomstol för psykiskt sjuka som begått 

brott 

Den terapeutiska juridiken har haft stort inflytande på domstolarnas verksamhet i USA och 

även på deras organisation, framför allt vad gäller uppbyggnaden av specialdomstolarna.
72

 

Flera rapporter redovisar positiva anslag om den effektivitet som specialdomstolarna bidragit 

                                                      
68 Winick, i not 3 a.a., s. 160.  

69 A.st.    

70 Perlin, i not 59 a.a., s. 2.  

71 Winick, B, The Therapeutic Value of The Civil Commitment Hearing, 2003, s. 183ff.  

72 Diesen, i not 7 a.a., s. 14.  
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med.
73

 Mental Health Court är de specialdomstolar som omfattar de psykiskt sjuka som begått 

brott och har sedan införandet vuxit i antal och är nu uppe i flera hundra domstolar.
74

  

Enligt den terapeutiska juridiken är fängelse och straffprocessen är helt olämplig, för personer 

vars egentliga problem grundar sig i den psykiska sjukdomen och inte brottsligheten. Under 

fängelsevistelsen får de psykiskt sjuka ingen vård eller behandling vilket leder till att själva 

orsaken till varför han eller hon begår brott inte löses.
75

  

Bland dessa psykiskt sjuka som begår brott är återfallsrisken hög, och många gånger åker 

dessa personer in och ut ur fängelset om och om igen.
76

 Specialdomstolen Mental Health 

Court inrättades för att sakta ned den så kallade svängdörrseffekten
77

 för personer som lider 

av psykiska sjukdomar och som upprepade gånger arresteras och döms till fängelsestraff, när 

vad personerna egentligen behöver är vård och behandling.
78

  

Mental Health Court skiljer sig från en traditionell domstol och domstolsprocess på flera sätt. 

I specialdomstolarna är domarna specialiserade på den typ av mål som domstolen handlägger, 

domarna har även en relativt fri roll avseende val av påföljd samt uppföljning.
79

 

Förhandlingen i Mental Health Court är frivillig för patienten och patienten kan när som helst 

under processen begära att istället genomgå en traditionell rättegångsprocess. Under förhand-

lingen deltar inte endast domare, åklagare och försvarare, utan även socialarbetare och psykia-

triker som gör sin bedömning av patienten och på andra sätt erbjuder sin expertis till rätten. 

Deltagarna under processen är till skillnad från den traditionella rättsprocessen på plats för att 

erbjuda patienten hjälp och stöd. 

De beslut som fattas i specialdomstolen, är individuellt anpassade till patienten, och kan alltså 

se annorlunda ut beroende på vem patienten är och vad han eller hon har för förutsättningar 

                                                      
73 Marini, R, Mental Health Courts Focus on Treatment; Criminals Often Overlooked in Traditional System 

are Sentenced to Hospital Care, 2003, s. 61. 

74 Perlin, i not 58 a.a., s. 2. 

75 Den verkliga orsaken till att personen begår brott antas alltså vara den psykiska sjukdomen.  

76 Marini, i not 73 a.a., s. 60.  

77 Med begreppet svängdörrseffekten avses situationer där personer åker in och ut ur fängelset/ systemet 

om och om igen, och under en lång period.  

78 Marini, i not 73 a.a., s. 59. 

79 En central del i domarens arbete i specialdomstolen är hur han eller hon kan motivera den berörde 

personen, att förändra sitt beteende eller sitt liv. 
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och behov. I de fall patienten misslyckas eller struntar i att följa det i beslutet uppställda på-

följden
80

 riskerar patienten att skickas till ett vanligt fängelse, precis på samma sätt som när 

en person bryter mot en villkorlig frigivning.
81

  

2.5.  Domarrollen 

2.5.1. Domaren som terapeutisk agent  

Domaren ska enligt den terapeutiska juridiken vara ödmjuk inför sin roll som terapeutisk 

agent, vilket innebär att domaren ska vara medveten om att hans eller hennes roll som domare 

kan leda till både positiva och negativa effekter för patienten.
82

 Den terapeutiska juridiska 

ambitionen i det här avseendet är att domaren ska agera på ett sådant vis som leder till att han 

eller hon kan maximera de terapeutiska verkningarna för patientens psykiska välbefinnande.
83

 

Eftersom domarens arbete inte är begränsat till rent juridiska angelägenheter, utan att det i 

många fall även föreligger en psykologisk dimension måste domaren söka lösa de varierande 

sociala och emotionella problem som kan tänkas uppstå under förhandlingen.
84

 För att domar-

en på ett tillfredställande sätt ska kunna lösa dessa olika problem krävs att domaren har mer 

kunskap en endast juridiska. Den terapeutiska juridiken uppmuntarar domaren att tillgodogöra 

sig beteendevetenskaplig forskning som bland annat psykologi och processrättvisa.
85

  

Att tillgodogöra sig kunskap i psykologi anser den terapeutiska juridiken kan tillföra domar-

ens roll som terapeutisk agent mycket, både under domstolsförfarandet och under beslutsfatt-

andet. I domstolsförfaranden möter domaren många olika personer med olika typer av pro-

blem som domaren genom sin bredare kunskap kan förstå och hjälpa på ett mer långsiktigt 

sätt vilket också leder till att personernas psykiska välbefinnande ökar.
86

  

                                                      
80 Påföljden i specialdomstolen är ersatta med individuellt utformade vård- eller behandlingsplaner.  

81 Marini, i not 73 a.st.  

82 Winick, i not 71 a.a., s. 156. 

83 Winick, i not 45 a.a., s. 35.  

84 A.a., s. 36.  

85 Kennedy, C, Judicial Behavior and the Civil Commitment Petitioner, 2003, s. 162. 

86 Winick, i not 45 a.a., s. 40f. 



20 

 

Domaren och andra rättsliga aktörer behöver alltså beteendevetenskaplig kompetens för att 

kunna fatta materiellt riktiga beslut i mål av denna karaktär. Den terapeutiska juridiken är av 

uppfattningen att det annars finns risk att domaren fyller ut kunskapsluckor om hur olika per-

soner och grupper fungerar med omedvetna föreställningar och fördomar.
87

 Domaren 

uppmuntras till specialisering på området så att domaren därigenom kan göra bättre utred-

ningar och fatta bättre beslut som gynnar patientens välbefinnande.
88

  

2.5.2. Domarens roll under den rättsliga proceduren  

Det är under den rättsliga proceduren som domarens roll som terapeutisk agent tar sin start, 

eftersom det är först under förhandlingen som domaren har en möjlighet att tillämpa de rätts-

regler som är för handen på ett sådant sätt som leder till att patientens psykiska hälsa ökar.
89

 

Men domarens roll har även en annan och mer symbolisk roll under förhandlingen. En viktig 

del är hur domaren agerar och hur patienten upplever domaren. Den terapeutiska juridiken 

menar att det beror på hur domaren beter och hur patienten uppfattar domarens agerande un-

der förhandlingen som avgör om patienten kommer att uppleva förhandlingen som rättvis 

eller inte.
90

 

En fråga som domaren enligt den terapeutiska juridiken bör ställa sig är hur domaren kan 

agera för att minimera de anti-terapeutiska effekterna och maximera de terapeutiska effek-

terna utan att andra rättsregler och normer kommer i andra hand.
91

 Den terapeutiska juridiken 

menar att ett sätt att maximera de terapeutiska effekterna, kan vara att tillämpa de tre V: na.  

Genom att tillämpa de tre V: na kommer patientens psykiska välbefinnande att öka och pati-

enten kommer känna sig mer tillfredsställd med förhandlingen även i de fall domslutet skulle 

gå honom eller henne emot.
92

 Domaren är den som leder förhandlingen och har därigenom 

möjlighet, inom ramen för det rättsliga landskap som omger proceduren och den rättsliga 

frågan, att lägga upp förhandlingen på sådant vis att de tre V: na beaktas. 

                                                      
87 A.st.   

88 Diesen, i not 7 a.st.   

89 Winick, i not 71 a.a., s. 156.  

90 Kennedy, i not 85 a.st.  

91 Hora, P, The Synergy Between Therapeutic Jurisprudence and Drug Treatment Courts, 2007, s. 157.  

92 Perlin, i not 59 a.a., s. 2.  
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Domarens roll ska kännetecknas av värden som empati, respekt, värdighet, lyhördhet och ak-

tivt lyssnande.
93

 Många gånger handlar den rättsliga proceduren i mål om psykiatrisk tvångs-

vård om att övertyga den enskilde om nödvändigheten av en viss vårdåtgärd.
94

  Detta kan ske 

genom att domaren involverar patienten i förhandlingen genom att undersöka vad patienten 

tycker är viktigt i sammanhanget och vad patienten har för mål i livet och på vilket sätt pati-

entens nuvarande situation skiljer sig från patientens framtida vision.  

Patientens mål kan exempelvis handla om att få stabilitet i livet eller om att få en vårdsituati-

on som han eller hon känner sig nöjd med.
95

 För att kunna undersöka vad patienten har för 

tankar om hans eller hennes liv är det viktigt att domaren är lyhörd och aktivt lyssnar på vad 

patenten har att säga.  

När domaren fått en klar och tydlig bild av patientens tankar och åsikter i målet, kan domaren 

på ett bättre sätt förstå vari patientens upplevda problematik ligger.  Den terapeutiska juridik-

en menar att domaren därigenom kan få patienten att uppleva att han eller hon får vara med 

och ta fram olika lösningar och fatta de avgörande besluten för hans eller hennes vård. Tanken 

är även att domaren ska uppmuntra patientens självförtroende, och få honom eller henne att 

tro på sig själv så att patientens kan nå sina framtida mål.
96

  

För domaren handlar det alltså om att utforma processen på ett sätt som passar den enskilda 

patienten, det vill säga anpassa förfarandet på ett individuellt sätt till fördel för den enskilda 

personen.  Ledorden under förhandlingen är värdighet och respekt för att tillsammans i en 

allians bättre kan samverka för långsiktiga lösningar för patienten bästa. För patientens del 

kommer han eller hon känna sig mer tillfredställd med utgången av målet, oavsett åt vilket 

håll beslutet fattas.
97

 Genom ett förfarande där domaren på ett aktivt sätt iakttar sin roll som 

terapeutisk agent kommer slutligen patientens upplevelse av proceduren leda till ett bättre 

vårdresultat.
98

 

                                                      
93 Kennedy, i not 85 a.st.  

94 Winick, i not 63 a.st. 

95 A.st.  

96 A.st.  

97 Kennedy, i not 85 a.st.  

98 Perlin, i not 59 a.a., s. 2. 
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Den terapeutiska juridikens fokus ligger till stor del på de rättsliga aktörerna och hur dessa 

personer i sin praktiska juridiska verksamhet beaktar sin roll som terapeutisk agent. Detta 

eftersom oavsett om lagreglerna reformeras eller förblir oförändrade är det de rättsliga aktör-

erna som i slutändan tillämpar de olika rättsreglerna i de enskilda fallen och därigenom har 

möjlighet att göra skillnad för det psykiska välbefinnandet för de enskilda individerna.
99

   

2.6. Kritik 

Den terapeutiska juridiken är en ny riktning inom rättsteorin och är relativt bred och outveckl-

ad varför den blivit utsatt för en hel del kritik.
100

 Kritiken som riktats mot den terapeutiska 

juridiken handlar bland annat om, det fall terapeutiska juridiska perspektivet är att anses som 

någonting nytt. Vissa kritiker menar att den terapeutiska juridiken inte är någonting nytt, utan 

att de effekter som den terapeutiska juridiken analyserar, är aspekter som man sedan länge 

tagit hänsyn till i både teori och praktik.
101

 Denna kritik bemöter Wexler i en artikel
102

  där 

han redogör för på vilket sätt den terapeutiska juridiken skiljer sig från andra skolor och in-

riktningar som ligger den terapeutiska juridiken nära intill och varför den terapeutiska juridik-

en är att anse som någonting nytt.  

Att inriktningen skulle benämnas terapeutisk juridik har framför allt kritiserats på grund av 

begreppets vaghet och svårighet av att definiera.
103

 Vad betyder begreppet terapeutiskt? Och 

vem eller vilka omfattas av de odefinierade terapeutiska och anti-terapeutiska verkningarna? 

Wexler uttrycker att anledningen till att varför skolan benämndes terapeutisk juridik var för 

att inte utesluta några forskningsingångar.  

Som tidigare redogjorts är en allmän benämning för begreppet terapeutiskt enligt Wexler ett 

intresse för människors psykiska hälsa. På frågan om vem eller vilka som omfattas av de tera-

peutiska eller anti-terapeutiska effekterna uppställs ingen begränsning, utan i princip alla som 

kommer i kontakt med lagens verkningar omfattas av effekterna. Wexler understryker 

                                                      
99 Winick, i not 45 a.a., s. 35.  

100 Att den terapeutiska juridiken utsatts för en hel del kritik är ingenting unikt, utan alla perspektiv blir 

mer eller mindre kritiserade och ifrågasatta.  

101 Se bland annat Quinn, M, An Rsvp to Professor Wexler´s Warm TJ Invitation: Unable to Join You, 

Already (Somewhat   Similarly) Engaged, Boston College Law Review, Vol 48, 2007.  

102 Wexler, D, New Wine in New Bottles: The Need to Sketch a Therapeutic Jurisprudence “Code” of 

proposed Criminal Processes and Practices, 2012.  

103 Slobogin, i not 18 a.st.  
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emellertid att det är varje forskares skyldighet att i hans eller hennes tes vara tydlig med vad 

som avses eller infattas med begreppet.
104

  

Vidare har den syn på tvång som den terapeutiska juridiken ger uttryck för kritiserats för att 

vara paternalistiskt.
105

 Att den terapeutiska juridiken skulle ge uttryck för paternalism har 

emellertid bemötts av Winick där han uttycker att så inte är fallet och att synsättet i själva 

verket, även vid tvång, verkar för att de psykologiska värdena som personernas rätt till själv-

bestämmande och autonomi ska beaktas.
106

 

Slutligen kan nämnas att flera kritiker menar att den terapeutiska juridiken tar bort fokus från 

de juridiska värdena och grundstenarna som till exempel allmänna rättsgrundsatser som rätten 

till en rättvisrättegång och allas likhet inför lagen.
107

 Wexler och Winick har vid flera tillfällen 

bemött denna kritik genom att hävda att den terapeutiska juridiken endast är avsett som ett 

komplement och att de terapeutiska värdena vid en kollision med de normativa värdena inte 

ska tränga undan juridiken.
108

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
104 Wexler, i not 15 a.st.  

105 Quinn, i not 101 a.a., s. 114.   

106 Winick, i not 45 a.st.   

107 Diesen, i not 7 a.a., s. 370ff.  

108 Wexler, D & Winick, B, Law in a Therapeutic Key, 1996, s. Xvii. 
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3. Den svenska domarrollen i 

LPT-mål 

3.1. Materiella regler 

3.1.1. Regeringsformen 

De rättigheter som aktualiseras vid psykiatrisk tvångsvård är rätten att skyddas mot påtvinga-

de kroppsliga ingrepp enligt 2 kap. 6 § RF och rätten att inte frihetsberövas enligt 2 kap. 8 § 

RF. Dessa två rättigheter gäller den enskilda personen gentemot det allmänna, vad som menas 

med det allmänna är de allmännas verksamma organ, domstolar, regeringen och andra för-

valtningsmyndigheter.
109

  

Rättigheterna i 2 kap. 6 och 8 §§ RF är relativa rättigheter, vilket betyder att rättigheterna går 

att begränsa genom att lagstifta om undantag.
110

  Ingen lag eller föreskrift får emellertid 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
111

 

Vad som menas med de enskilda personernas skydd gentemot det allmänna mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp är uppdelat i två delar, dels ett kroppsligt ingrepp och dels att det kropps-

liga ingreppet är påtvingat. Begreppet kroppsligt ingrepp ska enligt förarbetena förstås som 

våld mot människokroppen
112

 men omfattar även påtvingade operativa ingrepp och vissa ty-

per av medicinering.
113

 Vidare krävs att det kroppsliga ingreppet är påtvingat, vad som avses 

med begreppet påtvingat framgår inte av förarbetena
114

 men enligt kommentaren till 

                                                      
109 Kan dock vara ett privaträttsligt subjekt som utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning, se 12 

kap. 4 § 2 st. RF.  

110 Se 2 kap. 21-24 §§ RF.  

111 Se 2 kap. 19 § RF.  

112 Prop. 1975/76:209, Om ändring i regeringsformen, s. 147. 

113 De typer av mediciner som omfattas av begreppet kroppslig ingrepp, är de som kan antas medföra 

påtagliga, invändiga eller utvändiga, kroppsliga förändringar. Se Rynning, E, Samtycke till medicinsk 

vård och behandling, 1994, s. 100.  

114 Prop. 1975/76:209 
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bestämmelsen
115

 krävs i princip att en person samtycker till vårdåtgärden för att den inte ska 

betraktas som påtvingad.   

Att en person är skyddad mot frihetsberövande och rörelsefrihet, ger enligt förarbetena bland 

annat ett skydd mot att vara fängslad, inspärrad eller hindrad att förflytta sig inom ett mycket 

begränsat område.
116

 Att bli tvångomhändertagen på grund av psykisk sjukdom innefattas 

alltså i begreppet frihetsberövad och omfattas av skyddet i 2 kap. 8 § RF.   

En person får enligt RF:s uppställda fri- och rättighetsskydd, inte utsättas för tvång eller fri-

hetsberövande om det inte finns stöd för detta i en rättighetsbegränsande lag. Åtgärder inom 

den psykiatriska tvångsvården får alltså inte vidtas mot den enskildes vilja utan att särskilt 

lagstöd finns, vilket innebär att ingen person mot sin vilja kan föras till en sjukvårdsinrättning 

och tvingas att stanna kvar där.
117

 

3.1.2. Europakonventionen 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-

heterna [cit. EKMR] är sedan 1995 svensk lag
118

 och är på så sätt integrerad i den svenska 

rättsordningen. De artiklar som är av intresse med anledning av psykiatrisk tvångsvård är ar-

tiklarna 3, 5 och 8.  Artikeln 6 som avser rätten till en rättvis rättegång kommer att redogöras 

för under avsnittet 3.2.2. Om rätten till domstolsprövning.  

Ingen person får enligt artikel 3 i EKMR utsättas för tortyr eller omänskligt eller, förnedrande 

behandling eller bestraffning. Vad som menas med dessa situationer definieras inte i artikeln, 

men innebär inte ett förbud mot att tvång används med lagenligt stöd för att genomföra nöd-

vändig psykiatrisk behandling.
119

 De tvångsåtgärder som används får emellertid inte användas 

på ett sådant sätt eller under sådana omständigheter som strider mot artikeln. Sverige har även 

skrivit under Europarådets konvention om förhindrande av tortyr och mänskligt eller förnedr-

                                                      
115 Petrén, G & Ragnemalm, H, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 1980, s. 

54.  

116 Prop. 1975/76:209, s. 52.  

117 Rynning, i not 113 a.a., s. 111.  

118 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna.  

119 SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen: tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, s. 271.  
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ande behandling eller bestraffning.
120

 Europarådets konvention är avsett att vara ett komple-

ment till artikel 3. Inom ramen för Europarådets konvention har det upprättats en kommitté, 

som har till uppgift att utför inspektioner av alla typer av institutioner där personer som är 

frihetsberövande på grund av myndighetsåtgärder är placerade, som till exempel sjukvårdsin-

rättningar för psykiskt sjuka. Syftet med kommitténs inspektioner är att förstärka de frihetsbe-

rövade individernas skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller be-

straffning. 

Artikel 5 i EKMR stagar den enskildes rätt till frihet och personlig säkerhet. Artikelns över-

gripande syfte är att försäkra skyddet mot godtyckliga omhändertaganden, inget omhänderta-

gande som sker godtyckligt kan anses vara godtagbart. I artikelns 5:1e) punkt regleras frihets-

berövanden på grund av psykisk sjukdom.  

Kränkningar av artikel 5 har prövats av Europadomstolen vid flera tillfällen och därav har 

domstolen i domskälen uppställt tre minimikrav för att psykiatrisk tvångsvård ska få tillgrip-

as.
121

 Det första kravet fastslår att den psykiska sjukdomen måste vara fastslagen och styrkt av 

medicinsk expertis, det andra kravet stadgar att den psykiska sjukdomen måste vara så allvarl-

ig att ett omhändertagande, ett beslut om tvångsvård, ska kunna anses rättfärdigat. Samt att 

omhändertagandet enligt det tredje kravet endast får fortgå så länge som den psykiska sjuk-

domen faktiskt pågår.   

Den enskildes rätt och skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens 

fastslås i EKMR:s artikel 8.1. Enligt artikeln får en offentlig myndighet inte inskränka skydd-

et i artikel 8 i annat fall än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvän-

digt, med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, eller landets eko-

nomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller mor-

al eller för andra personers fri- och rättigheter.  

                                                      
120 Närmare föreskrifter med anledning av Sveriges åtaganden enligt konventionen och tillhörande 

protokoll har meddelats i lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska 

konventionen mot tortyr m.m. 

121 Se bland annat, Winterwerp v. The Netherlands, judgment of 24 October, 1979, European Court of 

Human Rights, Series A No 33. & H.L. v. The United Kingdom, judgment of 5 October 2004, European 

Court o Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2004-IX.  
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Artikel 8 innebär således två förpliktelser för medlemsstaten, dels att staten ska avhålla sig 

från ingrepp i den av artikeln skyddade rättigheten, dels att staten måste vidta åtgärder för att 

skydda den enskildes privatsfär.
122

  

3.1.3. Utgångspunkter för den psykiatriska vården 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) [cit. HSL] innehåller utgångspunkter för den psykia-

triska vården som bedrivs. I lagen uppställs bland annat krav på att vården ska utövas med 

god kvalitet, respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet. För hälso- och sjukvårdspersonal finns därutöver enligt patientsäker-

hetslagen (2010:659) en allmän skyldighet att utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Patientens rättsliga ställning och rätt till självbestämmande är centrala delar i HSL. Denna syn 

uttrycks bland annat i 2 a § HSL och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, där det sägs att vården 

så långt som det är möjligt ska utformas i samråd med patenten. Det betyder emellertid att det 

finns en gräns för hur mycket patienten tillåts bestämma över hans eller hennes vård. Vid in-

förandet av LPT uttryckte föredraganden bland annat följande:  

”Motsätter sig patienten uttryckligen en viss behandling, bör enligt min mening övervägas 

om det finns en alternativ behandlingsmetod att tillgå som patienten kan acceptera, även om 

denna metod är något sämre från medicinsk synpunkt. Detta gäller dock självfallet endast 

under förutsättningen att den alternativa metoden står i överensstämmelse med kraven på 

vetenskap och beprövas erfarenhet. Ett uttryckligt önskemål från patientens sida skall såled-

es beaktas så långt det är möjligt. Patienten har kanske tidigare erfarenheter av en viss be-

handling och därför en bestämd åsikt om lämpligheten av denna…”
123

 

Vidare stadgas i 2 b § HSL och 6 kap. 6 § patientsäkerhetslagen patientens rätt till informati-

on. I 2 b § HSL föreskrivs att patienten ska förses med individuellt anpassad information om 

de metoder för forskning och behandling som finns att tillgå. Informationen får enligt förarbe-

                                                      
122 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 2007, s. 302f.  

123 Prop. 1990/91:58, Psykiatrisk tvångsvård m.m., s. 135.  
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tena inte ges slentrianmässigt, utan informationen måste anpassas i förhållande till den en-

skilda patientens förutsättningar och behov.
124

  

Utgångspunkten för all hälso- och sjukvård, är alltså att vård- och behandlingsinsatser ska ske 

med samtycke från den enskilde. Psykiatrisk tvångsvård utgör därigenom ett avsteg från ut-

gångspunkten eftersom tvånget innebär en inskränkning av patientens rätt till självbestämm-

ande. Staten har således det yttersta ansvaret att se till att patienter som vårdas med tvång får 

ett värdigt bemötande, optimal vård och regler som ger garantier för ett rättsäkert förfarande.  

3.1.4. Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

3.1.4.1. Allmänna utgångspunkter vid tvång 

LPT reglerar under vilka förutsättningar som en person kan bli föremål för psykiatrisk vård 

mot sin vilja.
125

 Psykiatrisk tvångsvård får enligt LPT endast ges i de fall patienten inte kan 

förmås att frivilligt medverka till den vård som anses nödvändig. Enligt 2 § LPT föreskrivs att 

tvångsvård kan ges både som sluten psykiatrisk tvångsvård, vilket innebär att patienten är 

intagen på en sjukvårds inrättning, och som öppen psykiatrisk tvångsvård.  

Det övergripande syftet med att tvångsvårda en person är att förmå personen att frivilligt delta 

och ta emot den vård och hjälp som är nödvändig för patientens eget bästa. I förarbetena till 

LPT uttrycks ändamålet med omhändertagandet, att skapa förutsättningar för att nå en be-

handlingsallians mellan läkare och patient där patienten frivilligt tar del i och aktivt medverk-

ar i den fortsatta behandlingen.
126

 

När en tvångsåtgärd enligt LPT ska tillgripas måste proportionalitetsprincipen beaktas.
127

 

Principen innebär att tvångsvårdsåtgärden endast får användas om åtgärden står i rimlig pro-

portion till syftet med åtgärden, det vill säga i de fall en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig 

                                                      
124 Prop. 1998/99:4, Stärkt patientinflytande, s. 49.  

125 Se 1 § LPT.  

126 Prop. 1990/91:58, s. 71.  

127 Se 2 a § LPT.  
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ska den mindre ingripande åtgärden tillgripas. Det tvång som utövas mot patienten ska även 

vara så skonsam som möjligt och ges med största möjliga hänsyn till patienten.
128

 

3.1.4.2. Förutsättningar för tvång 

Förutsättningarna för tvångsvård föreskrivs i 3 § LPT och har följande lydelse: 

”Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund 

av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt 

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än 

genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnet-

runtvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller 

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psy-

kiatrisk tvångsvård). 

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs 

i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning 

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

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket utgör enbart 

en utvecklingsstörning. 

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas, om patienten till 

följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller 

psykiska hälsa”. 

För att tvångsvård ska få ges krävs att bestämmelsens alla rekvisit är uppfyllda. För det första 

krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning. Vad som menas med begreppet all-

varlig psykisk störning exemplifieras i förarbetena
129

 och anses innefatta bland annat psykos, 

depression med självmordsrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psyko-

tisk karaktär och svår psykisk störning med strakt tvångmässigt beteende.  Allvarligheten hos 

den psykiska störningen ska bedömas utifrån sjukdomsarten, sjukdomstypen samt risken för 

återfall om vården avbryts.
130

  

För det andra krävs att patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga för-

hållanden i övrigt har ett har ett vårdbehov som är oundgängligt och inte kan tillgodoses på 

                                                      
128 Se 2 b § LPT.  

129 Prop. 1990/91:58, s. 86f.  

130 Prop. 1990/91:58, s. 238.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911128.htm#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911128.htm#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911128.htm#P3S1
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annat sätt än som beskriv i bestämmelsen. Genom bestämmelsen har lagstiftaren markerat att 

psykiatrisk tvångsvård ska aktualiseras först när nödvändig psykiatrisk vård bedöms som oge-

nomförbar på frivillig väg. 

Rekvisitet oundgängligt behov av dygnetruntvård innebär att patientens liv eller hälsa ska 

vara i fara om vård inte kommer till stånd. Behovet av vård ska vara oundgängligt på sikt 

samt oundgängligt i det akuta skedet. Behovet av tvångsvård ska även bedömas utifrån 

möjligheterna att vårda patienten i hans eller hennes hemmiljö. Där även hänsyn tas till pati-

entens omgivning och sociala miljö.
131

 

I det fall öppen psykiatrisk tvångsvård är möjlig krävs att patienten följer de särskilda villkor 

som angivits för han eller hon ska kunna ges nödvändig vård.
132

 En patient som ges öppen 

psykiatrisk tvångsvård behöver inte befinna sig på sjukvårdsinrättningen och är inte heller 

intagen på sjukhus trots att han eller hon vårdas under tvång.
133

 

Slutligen krävs för att psykiatrisk tvångsvård ska aktualiseras att patienten motsätter sig vård 

eller att det finns anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke. 

Utgångspunkten är alltså att patienten så långt som det är möjligt ska vårdas på frivilligt väg 

och först när det är omöjligt att genomföra den nödvändiga vården i frivillig form eller på 

grund av patientens inställning till vården eller på grund av patientens psykiska tillstånd som 

tvångsvård ska tillgripas.
134

  

Att bedöma patientens samtycke är emellertid inte oproblematiskt. Samtycke från en patient 

är inte alltid allvarlig menat, eller innefattar den vård som anses nödvändig.
135

 Ett samtycke 

till vård kan dessutom snabbt återkallas om patienten plötsligt förlorar sin sjukdomsinsikt.  

3.1.4.3. Konvertering  

Konvertering
136

 får enligt 11 § LPT ske om förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård 

i 3 § LPT är uppfyllda samt om patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras 

                                                      
131 Prop. 1990/91:58, s. 91 och 238.  

132 Se 26 § LPT, tvångsvård i öppenform lagstiftades först år 2008. 

133 Gustafsson, E, Psykiatrisk tvångsvård och rättsäkerhet. 2012, s. 171.  

134 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen. 2009, s. 6. 

135 Prop. 1999/00:44, Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, s. 65.  



31 

 

komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan. Det oundgängliga vårdbehovet av slut-

en psykiatrisk tvångsvård på grund av allvarig psykisk störning och risken för att patienten 

kan komma att skada sig själv eller annan måste föreligga samtidigt, men risken behöver 

endast vara uppfyllt vid tidpunkten för konverteringsbeslutet och inte vid själva tidpunkten för 

domstolsförfarandet.
137

  

När det gäller risken för skada ska bedömningen avse risken för allvarlig skada och som ex-

empel nämns i förarbetena risk för självmord eller risk för våldsbrott mot annan.
138

 Risken ska 

föreligga till en följd av patientens allvarliga psykiska störning och vad som menas med skada 

är främst fysisk skada, men också psykiska lidanden som personer i patientens omgivning kan 

utsättas för omfattas. 

3.2. Formella regler 

3.2.1. Beslut om tvångsintagning 

Beslut om intagning för tvångsvård fattar cheföverläkaren på den sjukvårdsinrättning som 

patienten befinner sig på.  Intagningen sker genom att två läkare oberoende av varandra pröv-

ar om förutsättningarna i 3 § LPT är uppfyllda.
139

  I det vårdintyg som utfärdas måste det 

framgå att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård i 3 § LPT är upp-

fyllda, vårdintyget ska även innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de öv-

riga omständigheter som utgör grunden för patientens vårdbehov.
140

   

Patienten får enligt 6 § LPT hållas kvar på sjukvårdinrättningen efter det att vårdintyget utfär-

dats fram till den tidpunkt beslutet fattats angående intagning för tvångsvård. I de fall 

chefsöverläkaren bedömer att patienten har ett behov av tvångsvård under längre tid än fyra 

veckor ska chefsöverläkaren enligt 7 § LPT ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till 

sådan vård. Konverteringsbeslut som fattas av chefsöverläkaren med stöd av 11 § LPT ska 

                                                                                                                                                                      
136 Med begreppet konvertering menas det fall när en patient som är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

psykiatrisk vård på frivillig grund blir föremål för psykiatrisk tvångsvård. Begreppet används inte i 

lagtexten, men är allmänt vedertaget.  

137 Se RÅ 1996 ref. 62.  

138 Prop. 1990/91:58, s. 253.  

139 Se 6 b § LPT.  

140 Se 4-5 §§ LPT.  
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alltid prövas av förvaltningsrätten, även i de fall patienten inte längre tvångsvårdas på sjuk-

vårdsinrättningen. 

Chefsöverläkaren får i vissa fall uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen med 

specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna att fullgöra uppgifter som 

cheföverläkaren har enligt LPT.  I de fall det finns särskilda skäl, får cheföverläkaren även 

lämna sådant uppdrag åt annan läkare vid sjukvårdsinrättnigen.
141

 Vidare får polismyndig-

heten om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning 

och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar 

hjälp, tillfälligt omhänderta personen i väntan på att hälso- och vårdpersonal kan ge honom 

eller henne nödvändig hjälp.
142

 

Chefsöverläkaren ska i de fall en person tvångsvårdas med stöd av LPT informera patienten 

om hans eller hennes rätt att överklaga vissa beslut, att anlita ombud eller biträde och att få ett 

offentligt biträde. Denna information ska tillhandahållas patienten så snart patientens tillstånd 

medger det.
143

 Det betyder alltså att patienten har möjlighet att överklaga det inledande 

beslutet om tvångsvård och kan också begära att tvångsvården ska upphöra. I de fall 

chefsöverläkaren avslår en sådan begäran kan beslutet överklagas av patienten till 

förvaltningsdomstolen.
144

 

3.2.2. Rätten till domstolsprövning 

När en annan myndighet än en domstol berövat en person frihet med anledning av brott eller 

misstanke om brott, ska han eller hon kunna få sitt frihetsberövande prövat av domstol utan 

oskäligt dröjsmål.
145

 Detta gäller även den person som av någon annan anledning blivit 

omhändertagen tvångsvis, som till exempel tvångsomhändertagits för vård på grund av psy-

kisk sjukdom. Skyddet i 2 kap. 9 § RF är absolut i den meningen att skyddet inte får inskränk-

as genom att lagstifta om undantag.   

                                                      
141 Se 39 § LPT.  

142 Se 47 § LPT.  

143 Se 48 § LPT.  

144 Se 32 § LPT.  

145 Se 2 kap. 9 § RF.  
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EKMR har som tidigare nämnts ställning såsom lag i Sverige och ska därmed tillämpas av 

svenska domstolar och myndigheter. Artikel 6 i EKMR stadgar vissa rättssäkerhetsgarantier 

angående prövning i domstol. Artikeln innebär bland annat att alla personer vid en prövning 

av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter, eller när en anklagelse för brott före-

ligger, är berättigade till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oav-

hängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.  

Artikeln ska uppfattas på sådant vis att den innefattar alla förfaranden som påverkar privata 

rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att bestämmelsen även omfattar förvaltningsrätts-

liga ärenden.
146

 Patienten har alltså efter det att chefläkaren beslutat att tvångsintagning ska 

ske, rätt att få sin sak prövad i en oavhängig och opartisk domstol inom skälig tid. Enligt de 

rättigheter som stadgas i 2 kap. 9 § RF och artikel 6 EKMR.   

3.2.3. Handläggning i domstol 

Tvångsomhändertaganden som sker med stöd av LPT ska prövas av förvaltningsrätten inom 

vars domkrets sjukvårdsinrättningen är placerad.
147

 Handläggningen ska enligt 35 § LPT ske 

skyndsamt och så snart som en ansökan om medgivande till tvångsvård inkommit till förvalt-

ningsrätten, ska domstolen pröva om ansökan kommit in i rätt tid. I de fall ansökan till dom-

stolen kommit in för sent ska detta så snart som möjligt underrättas chefsöverläkaren.  

Prövning av målet ska ske inom åtta dagar från den dag när ansökan eller överklagandet kom 

in till förvaltningsrätten. I det fall domstolen anser att det är nödvändigt kan denna tid för-

längas.
148

 Vid beslut som avser konvertering från frivillig psykiatrisk vård till sluten psykia-

trisk tvångsvård ska beslutet underställas förvaltningsrättens prövning senast dagen efter be-

slutet fattades. Även i de fall ansökan gäller medgivande till fortsatt tvångsvård kan förvalt-

ningsrätten förlänga tidsfristen.
149

  

Offentligt biträde ska förordnas till patienten i de fall som nämns i 39 § LPT, som till exempel 

vid beslut om intagning för tvångsvård, beslut om konvertering från frivillig psykiatrisk vård 

                                                      
146 Danelius, i not 122 a.a., s. 155.  

147 Se 34 § LPT.  

148 Se 35 § LPT.  

149 Se 35 § 2 st. LPT.  
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till sluten psykiatrisk tvångsvård. Offentligt biträde ska emellertid inte förordnas om patien-

tens behov av ett sådant biträde inte finns.   

I 36 § LPT föreskrivs att förvaltningsrätten som regel ska hålla muntlig förhandling i de 

ärenden som rör LPT, rätten ska kalla patienten till förhandlingen vilket sker genom delgiv-

ning.
150

 Vid delgivning av kallelse till muntligförhandling i LPT-mål får delgivning emellertid 

inte ske på annat sätt än att handlingen lämnas till delgivningsmottagaren, det vill säga patien-

ten som målet avser. I de fall patienten har en stödperson ska han eller hon underrättas om 

förhandlingen så att stödpersonen kan närvarande under förhandlingen. 

3.2.4. Den muntliga förhandlingen 

Ramen för rättsskipningen i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdom-

stolen utgörs av bestämmelser i förvaltningsprocesslagen (1971:291) [cit. FPL].
151

 Det 

förvaltningsrättsliga förfarandet är som huvudregel skriftligt av den anledningen att hålla nere 

kostnaderna, snabba på förfarandet samt göra det så enkelt som möjligt för den rättssökan-

de.
152

   

I LPT föreskrivs emellertid att förvaltningsrätten som huvudregel ska hålla muntlig förhand-

ling och endast i undantagsfall ska huvudregeln frångås och ersättas av ett skriftligt förfar-

ande.
153

 Syftet med att hålla muntlig förhandling i LPT-mål är att rätten ska kunna ta ställning 

till om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda. I och med att FPL är subsidiär i förhåll-

ande till LPT, ges bestämmelserna om muntlig förhandling i LPT företräde.
154

  

Den muntliga förhandlingen ska hållas på den sjukvårdsinrättning som patienten befinner sig 

på om inte särskilda skäl talar för något annat. Vidare föreskrivs i 37 § LPT att patienten ska 

vara närvarande vid förhandlingen om det är möjligt med hänsyn till patientens psykiska till-

                                                      
150 Delgivning innebär att en handling skickas till den eller de personer som har behörighet att ta emot 

delgivningen.  

151 Se 1 § FPL.  

152 Se 9 § FPL.  

153 Se 36 § LPT.  

154 Se 2 § FPL. 
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stånd.
155

  Det kan emellertid finnas situationer där patienten på grund av sitt psykiska tillstånd 

inte kan närvara
156

  

I det fall patienten inte kan närvara personligen på grund av hans eller hennes psykiska till-

stånd bör cheföverläkaren underrätta rätten om detta.
157

 Om patienten inte närvarar vid 

förhandlingen finns en risk att förvaltningsrätten inte kan göra en tillfredställande bedömning 

av patientens eventuella samtycke till frivillig vård.
158

  

Under förhandlingen ska rätten höra chefsöverläkaren om det inte anses obehövligt, rätten ska 

även höra lämplig sakkunnig. Den sakkunnige har möjlighet att ställa frågor till chefsöver-

läkaren och patienten.
159

 Vad gäller nämndemän ska dessa som regel ingå i rätten vid 

huvudförhandling av mål i kammarrätt.
160

  

Kommunikationsprincipen
161

 är en grundprincip inom den offentliga förvaltningen och inne-

bär att ingen person ska dömas ohörd. Myndigheten har därigenom en skyldighet att meddela 

den enskilde personen om vad som tillförts ärendet innan ärendet avgörs.
162

 Principen aktuali-

seras vid den muntliga förhandlingen i mål om psykiatrisk tvångsvård. Det är således av vikt 

att patienten tar del av det som tillförts målet på den muntliga förhandlingen och därigenom 

får en möjlighet att yttra sig över det, innan målet avgörs.  

Rättens utredningskrav enligt officialprincipen föreskrivs i 8 § FPL och har följande lydelse: 

”Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. 

Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvi-

sas”. 

Officialprincipen innebär att förvaltningsrätten har en skyldighet att se till att målet blir så 

utrett som dess beskaffenhet kräver. Det är domstolens ansvar att vid behov ge anvisningar 

                                                      
155 JO har riktat skarp kritik mot att en patient under en längre tid utan att domstol någon gång hade 

bedömt dennes vårdbehov vid en muntlig förhandling. Se JO 1990/00 s. 180.  

156 Prop. 1990/91:58, s. 277.  

157 Prop. 1990/91:58, s. 278.  

158 Gustafsson, i not 133 a.a., s. 123.  

159 Se 37 § LPT.  

160 Se 38 § LPT. Undantag från detta gäller de mål som nämns i 33 § 1 st. LPT.   

161 Se 10-12 och 18 §§ FPL samt 17 § förvaltningslagen (1986:223) [cit. FL].  

162 Prop. 1971:30, Med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar m.m., s. 445. 
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om hur utredningen bör kompletteras. Rätten har som regel ett mer långtgående krav på att 

anvisa den enskilda personen om hur utredningen kan förbättras i jämförelse med vad en 

myndighet har. Av betydelse är även i vilken utsträckning den enskilda personen har behov av 

hjälp, samt om den enskilda patienten har offentligt biträde eller inte.
163

 

Det som avgör hur långt domstolens utredningskrav enligt 8 § FPL sträcker sig är kravet på 

rättssäkerhet och domstolens mål att uppnå en materiellt riktigt domslut. En mer omfattande 

utredning ger större möjlighet för domstolen att fatta ett korrekt avgörande. Vidare krävs för 

att det ka bli fråga om en verklig överprövning av ett myndighetsbeslut krävs att rätten är kri-

tisk till myndighetens utredning.  

I de fall rätten anser att utredningen är bristfällig får domstolen göra en avvägning mellan att 

förbättra utredningen för att ha ett beslutsunderlag som möjliggör en korrekt dom eller belasta 

myndigheten för bristerna i utredningen till fördel för den enskilda personen.
164

  

Många mål enligt LPT innebär för patientens bästa att besluten går emot vad patienten själv 

vill. Vid beslut som går emot personen i fråga ska inte han eller hon bära bördan av brister i 

bevisningen.
165

 Vidare krävs att rätten beaktar likabehandlingsprincipen som kommer till 

uttryck i 1 kap. 9 § RF samt iaktta saklighet och opartiskhet i den dömande verksamheten. 

Principen som uttrycks i RF innebär att rätten ska behandla parterna lika och inte gynna någon 

av parterna. De beslut som meddelas av rätten gäller om inte annat föreskrivs gäller med 

omedelbar verkan.
166

  

3.3. Kritik mot nuvarande reglering och 

tillämpning av LPT 

Socialstyrelsen gjorde en inventering av tvångsvården den 6 maj 2008.
167

 Ur rapporten fram-

gick att 3 066 individer vårades med tvång varav drygt 1 500 personer tvångsvårdades med 

stöd av LPT. Syftet med socialstyrelsens inventering var att få fram ett underlag om tvångs-

                                                      
163 SOU 2006:6, Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt, s. 210 ff.  

164 Diesen, C & Lagerqvist Veloz Roca, A, Bevisprövning i förvaltningsmål, 2005, s. 82.  

165 Ragneman, H, Förvaltningsprocessen grunder, 2012, s. 110.  

166 Se 45 § LPT.  

167 Tvångsvården 2008, Sammanställning från inventeringen den 6 maj 2008, Socialstyrelsen, Artikel nr 

2008-126-40.  
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vårdens omfattning och innehåll för fortsatta diskussioner och uppföljning. I flera svenska 

undersökningar som gjorts under senare år har forskarna lyft fram en rad problem som upp-

kommer vid tillämpningen av de psykiatriska tvångslagarna.  

Ewa Gustafsson
168

 [cit. Gustafsson], har i sin bok
169

 lyft fram flera problem som uppstår vid 

psykiatrisk tvångsvård. Av studien framgår bland annat att det är ett relativt stort antal patien-

ter som inte närvarat under förhandlingen.
170

 Vidare framför Gustafsson att det i domskälen 

allt som oftast endast är konstateranden om att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, 

det återges alltså ingen närmare motivering till varför domstolen ansåg att patienten lidit av en 

allvarlig psykisk störning och om vårdbehovet har varit oundgängligt samt att inget samtycke 

medgivits.
171

  

Stefan, Sjöström
172

 [cit. Sjöström], Maritha Jacobsson
173

 [cit. Jacobsson] och Anna Hollan-

der
174

 [cit. Hollander], har i en artikel
175

 problematiserat den sakkunnige läkarens roll under 

den muntliga förhandlingen. Av artikeln framgår att den sakkunnige läkaren och chefsöver-

läkaren kan uppfatta varandra som allierade.  

Författarna menar att detta kan leda till att patienten hamnar i underläge och upplever att han 

eller hon inte har något att sätta emot de två medicinska experter som är överens om att 

tvånget för honom eller henne är nödvändigt.
176

 Sjöström har även i en tidigare studie
177

 

problematiserat patientens roll i förhandlingen, med ett liknande resultat.   

                                                      
168 Ewa Gustafsson är doktor i offentligrätt.  

169 Gustafsson, i not 133.   

170 I undersökningen framgår att i mål om ansökan enligt 9 § LPT har 31 % av patienterna inte varit 

närvarande, och endast i två av dessa fall har det uttryckligen framgått att patientens frånvaro berott 

på hans eller hennes psykiska tillstånd. A.a., s. 123. 

171 A.a., s. 142 ff.  

172 Stefan Sjöström är docent i socialt arbete.  

173 Maritha Jacobsson är universitetslektor i socialt arbete.  

174 Anna Hollander är professor i rättsvetenskap.  

175 Sjöström, S, Jacobsson, M & Hollander, A, Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i 

psykiatrimål, Sociologisk forskning, 3-4/2002.   

176 A.a., s. 97.  

177 Sjöström, S, Party or Patient, 1997.  
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Jacobsson har i boken
178

 undersökt patientens roll och deltagande i den muntliga förhand-

lingen. Jacobsson menar att den muntliga förhandlingen är ett spel för gallerierna och alla 

parterna innan förhandlingen är överens om att tvång är nödvändigt.
179

 

En granskning som gjorts av den psykiatriska tvångsvården sändes i Sveriges televisions pro-

gram Agenda,
180

 granskningen avsåg 200 olika mål från Falun förvaltningsrätt. I programmet 

medverkade bland annat Sjöström, Veronica Johansson
181

 [cit. Johansson], Thomas Olsson
182

 

[cit. Olsson] och Johan Montelius
183

 [cit. Montelius].  

Sjöström, Johansson och Olsson uttrycker under programmet flera brister i den rättsliga pröv-

ningen, bland annat att processen hålls som ett spel för gallerierna och att det är det är 

chefsöverläkarens ord som gäller. Johansson framförde även det juridiska ombudets svårig-

heter att för domstolen presentera ett objektivt underlag under förhandlingen, detta på grund 

av den höga arbetsbelastningen samt den korta tid det juridiska ombudet har att förbereda 

målen på.  

Den kritik som framfördes under programmet bemöttes av bland annat Montelius. Montelius 

menar att rättssystemet inte är rättsosäkert och att chefsöverläkarens ord inte är lag och fram-

håller att det under förhandlingen även deltar en sakkunnig läkare som sedan avger ett utlåt-

ande till rätten. Vidare anför Montelius att det är rätten som gör den rättsliga bedömningen, 

där domaren och nämndemännen lägger ner arbete på materiellt riktiga domar. Slutligen anför 

Montelius att han har tillförsikt till den rättsliga process som sker i förvaltningsrätten.  

Efter repotaget som sändes i Agenda intervjuades Ing-Marie Weiselgren
184

 [cit. Weiselgren]. 

Weiselgren menar att rättssystemet för det mesta är rättsäkert och det faktum att domstolens 

                                                      
178 Jacobsson, M, Terapeutens rätt, 2006.  

179 A.a., s. 97.  

180http://www.svt.se/nyheter/amne/?tag=tag:story@svt.se,2011:Agenda%20granskar%20tv%C3%A5ngs

v%C3%A5rden#/agenda/svart-att-motsatta-sig-

tvangsvard?&_suid=1359975265371035899158310356016.  

181 Veronika Johansson är advokat.  

182 Thomas Olsson är advokat. 

183 Johan Montelius är chef för förvaltningsrätten i Falun.  

184 Ing-Marie Weiselgren är överläkare i psykiatri och samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges 

kommuner och landsting.  

http://www.svt.se/nyheter/amne/?tag=tag:story@svt.se,2011:Agenda%20granskar%20tv%C3%A5ngsv%C3%A5rden#/agenda/svart-att-motsatta-sig-tvangsvard?&_suid=1359975265371035899158310356016
http://www.svt.se/nyheter/amne/?tag=tag:story@svt.se,2011:Agenda%20granskar%20tv%C3%A5ngsv%C3%A5rden#/agenda/svart-att-motsatta-sig-tvangsvard?&_suid=1359975265371035899158310356016
http://www.svt.se/nyheter/amne/?tag=tag:story@svt.se,2011:Agenda%20granskar%20tv%C3%A5ngsv%C3%A5rden#/agenda/svart-att-motsatta-sig-tvangsvard?&_suid=1359975265371035899158310356016
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beslut överensstämmer med chefsöverläkarens mening är enligt Weiselgren ett bevis på att 

rättssystemet fungerar.
185

 

3.4. Krav och förväntningar på den moderna 

domaren 

3.4.1. Domstolarnas roll i samhället och domarens roll 

i domstolen 

Domstolarna har en särskild ställning i Sverige, detta uttrycks i RF där rättsskipningen och 

domstolarna har ett eget kapitel.
186

 Domstolens uppgift är att upprätthålla rättordningen och 

ska alltså fungera som ett kontrollorgan mot andra myndigheter när dessa överträder sina be-

fogenheter.
187

 För att detta ska fungera krävs att domstolarna är självständiga och oberoende i 

förhållande till den politiska makten. Domstolarnas särskilda ställning och uppgifter ställer 

höga krav, både på domstolen och på de enskilda domarna.  

Det är domaren som ytterst svarar för att landets principer upprätthålls, varför domarens roll i 

domstolen är särskilt intressant att diskutera. Domaren måste i sin dömande verksamhet hålla 

sig innan för lagens ramar, vilket framgår av legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § 3 st. RF. Vidare 

ska den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde och för den en-

skilda människans frihet och värdighet.
188

 Domaren måste även i den dömande verksamheten 

beakta den i 1 kap. 9 § RF uppställda objektivitetsprincipen, som för domaren innebär att be-

akta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

Ingen myndighet eller riksdagen får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet 

eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen myndighet får 

bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.
189

 Bestämmelsen 

uttrycker principen om domstolarnas och domarnas, självständighet i den dömande verksam-

heten. 

                                                      
185 http://www.svtplay.se/klipp/351964/ing-marie-wieselgren-om-tvangsvard-i-agenda. 

186 Se 11 kap. RF.  

187 Skarhed, A, Krav och förväntningar på den moderna domaren, 2011.  

188 Se 1 kap. 2 § 1 st. RF. 

189 Se 1 kap. 3 § RF.  

http://www.svtplay.se/klipp/351964/ing-marie-wieselgren-om-tvangsvard-i-agenda
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Ordinarie domare utnämns av regeringen
190

 och grundregeln om att en ordinarie domare i 

princip är oavsättlig utgör en viktig rättssäkerhetsgaranti.
191

 Bestämmelser om vilka krav som 

gäller för att komma i fråga för anställning som ordinarie domare finns i olika författningar.
192

 

Alla utnämningsärenden av ordinarie domare bereds i Domarnämnden, som sedan lämnar 

förslag till regeringen. Vid bedömningen av den sökandes skicklighet och lämplighet utgår 

Domarnämnden från den framtagna kravprofilen för ordinarie domare och den särskilda 

chefsprofilen.
193

  

I den framtagna kravprofilen för ordinarie domare framgår vilka krav som kan ställas på en 

ordinarie domare rörande juridiska kunskaper, analytisk förmåga, omdöme och personlig 

mognad, självständighet och integritet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, uppträdande 

samt arbets- och stresshanteringsförmåga. Andra lämpliga egenskaper som nämns är även god 

samarbetsförmåga med personal och nämndemän.  

Vidare krävs att domaren ska kunna behandla parter eller andra som kommer inför domstolen 

på ett korrekt och seriöst sätt. Domaren ska uppträda på ett professionellt sätt och inge förtro-

ende. Vad gäller krav på arbets- och stresshanteringsförmåga anges att en domare ska ha för-

måga att slutföra ärenden inom rimlig, utan att den höga kvaliteten sätts åt sidan. 

3.4.2. Regler och normer som rör domarämbetet 

3.4.2.1. Allmänt om regler och normer 

”Desslikes skall han ock besinna, att domarämbetet är för den menige mans bästa insatt, 

och icke för domarens eget bästa, och därföre skall han bruka det den menige man, och icke 

sig själv, till godo, ändock det är honom väl själv med till godo, när det rätt brukat vader. 

                                                      
190 Se 11 kap. 6 § RF.  

191 Se 11 kap. 7 § RF.  

192 Lagmän, chefsrådmän och rådmän vid underrätterna ska vara lagfarna enligt 1 kap. 2 § 3 st. RB och 15 

§ lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. För hovrätterna och kammarrätterna gäller 

detsamma för presidenter, hovrätts- och kammarrättslagmän samt hovrätts- och kammarrättsråd enligt 

2 kap. 3 § 1st. RB och 10 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Justitieråden i Högsta 

domstolarna gäller 3 kap. 4 § 1 st. RB och 3 § 1st. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.  

193 http://www.domstol.se/upload/domarnamnden/kravprofil.pdf [cit. Kravprofil] och 

http://www.domstol.se/upload/domarnamnden/chefsprofil.pdf [cit. Chefsprofil].  

http://www.domstol.se/upload/domarnamnden/kravprofil.pdf
http://www.domstol.se/upload/domarnamnden/chefsprofil.pdf
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Dock skall han söka det menige bästa med ämbetet och icke sitt eget. Ty domaren är för 

den menige mans skull, och icke den menige man för domares skull”.
194

   

I den svenska lagboken finns sedan 1734 års lag första gången skulle tryckas ”Några allmänna 

regler, där en domare skall sig alldeles efter rätta” funnits. Det är de så kallade domarreglerna 

som sannolikt författats av Olaus Petri omkring år 1540 och som genom seklerna fungerat 

som en gemensam kod för vad som kännetecknar en god domare.
195

 Även om de flesta av 

domarreglerna endast är av historiskt intresse, finns de även en del som idag känns aktuella.  

Regler och normer som rör frågor om god domarsed finns bortsätt från i Olaus Petris domar-

regler, i RF och rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB], i rättspraxis samt i internationella do-

kument som konventioner och rekommendationer.
196

 Sedan 2010 finns även tre dokument om 

god domarsed
197

 vars övergripande syfte är att ge domarna vägledning och utgöra ett underlag 

för vidare diskussion om vad som utgör god domarsed.  

3.4.2.2. Dokumenten om god domarsed  

Dokumenten om god domarsed innehåller inga direkta anvisningar om hur en domare bör 

agera, utan innehåller vägledning vid hantering av de etiska dilemman och problem som do-

maren möter i vardagen samt generella krav och grundsatser. De generella krav och grundsat-

ser som behandlas i dokumentet är oavhängighet, opartiskhet och likabehandling, gott uppträ-

dande och bemötande samt god kompetens och effektivitet,
198

 integritet behandlas som ett 

överordnat värde som kommer till uttryck i de andra grundsatserna.
199

 

Den första grundsatsen är oavhängighet som handlar om domarens oberoende i rättsskip-

ningen. Oavhängigheten kan indelas i en extern aspekt och en intern aspekt.
200

 Det som menas 

                                                      
194 Domarregel nr 3 författad av Olaus Petri.  

195 Skarhed, i not 187 a.st.  

196 Se bland annat FN:s Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) & Europarådets 

Recommendation No. R (94) of the Committee of Ministers to Member States on the Independence.  

197 God domarsed – grundsatser och frågor [cit. Grundsatser och frågor], God domarsed – om etik och 

ansvarstagande [cit. Etik och ansvarstagande] samt God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn [cit 

Tjänsteansvar och tillsyn]. 

198 Dessa fyra grundsatser ansluter till The Bangalore Principles of Judicial Conduct, som är ledande 

internationella dokumentet om domaretik. 

199 God domarsed, i not 197 a.a. Etik och ansvarstagande, s. 93ff.  

200 A.a., s. 99.  
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med den externa aspekten är att domaren ska vara fri från otillbörlig påverkan av andra sam-

hällsorgan och enskilda intressen.
201

  

Den interna aspekten tar sikte på att domaren självständigt ska utföra sina dömande uppgifter. 

Ramen av domarens dömande verksamhet utgörs emellertid av legalitetsprincipen
202

 och 

likhetsgrundsatsen.
203

 Både grundsatsen om oavhängighet och opartiskhet och grundsatsen 

om likabehandling återfinns i artikel 6 EKMR som två delar av de rekvisit som krävs för en 

rättvis rättegång. 

Den andra grundsatsen avser opartiskhet och likabehandling. Människors lika värde respekti-

ve likabehandling inför lagen är grundläggande värden som kommer till uttryck i den svenska 

konstitutionen.
204

 Likabehandlingsprincipen för domarens innebär att domaren i sin dömande 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och inte göra någon skillnad mellan människor 

av ovidkommande skäl. I det ligger att domaren ska var opartisk i förhållande till parter och 

ombud och inte på ett aktivt sätt gynna någon av parterna.
205

  

Bestämmelser om domarjäv finns i 4 kap. 13 § RB och aktualiseras i de fall domaren anses 

vara opartisk. Bestämmelsen innehåller både en uppräkning av ett antal särskilt angivna för-

hållanden som medför att en domare är jävig att handlägga ett mål som till exempel de fall 

domaren har relation till själva saken, samt en så kallad generalklausul.  

Generalklausulen föreskriver att en domare är jävig att handlägga ett mål om det annars före-

ligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för domarens opartisk-

het. De i 4 kap. 13 § RB stadgande jäven är tvingande och obligatoriska och domaren är skyl-

dig att självmant underrätta parterna om en omständighet som kan antas utgöra jäv mot ho-

nom eller henne.
206

 

Den grundsatsen som är knuten till domaren som person är gott uppträdande och bemötande. 

Med begreppen gott uppträdande och bemötande menas att en domare ska uppträda på sådant 

                                                      
201 God domarsed, i not 197 a.a. Etik och ansvarstagande, s. 99.  

202 Se 1 kap. 1 § 3 st. RF.  

203 Se 1 kap. 2 § RF.  

204 Se 2 kap 2 och 9 §§ RF. 

205 God domarsed, i not 197 a.a. Etik och ansvarstagande, s. 119f.  

206 Se 4 kap. 14 § 1 st. RB.  
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sätt att allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten upprätthålls eller förstärks. 

Det handlar således om att domaren ska sträva efter att uppträda korrekt och bemöta sina 

medmänskor med respekt och värdighet, vilket domaren bör tänka på både i hans eller hennes 

yrkesroll samt privatliv.  

Den sista grundsatsen som behandlas i dokumenten om god domarsed är god kompetens och 

effektivitet. Vad som avses med begreppen god kompetens och effektivitet är hur en domare 

på bästa sätt utför sina arbetsuppgifter, vilket innebär att en domare bland annat ska sträva 

efter att upprätthålla en hög kunskapsnivå.
207

  

Med kompetens avses även förmågan att på ett pedagogiskt och begripligt sätt lämna avgör-

anden till parter och andra. Av den kompetenta och effektiva domaren krävs även noggrann-

het i utförandet av den dömande verksamheten. Domaren bör i detta avseende gärna vara 

praktisk och undvika att vara formell i onödan.
208

 

3.4.2.3. Domareden  

En annan central etisk norm är den domared som föreskrivs i 4 kap. 11 § 1 st. RB och har 

följande lydelse: 

”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa 

förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma ef-

ter Sveriges lag och lagar stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svåger-

skap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor och annan orsak, 

under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. 

Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller 

andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig 

och uppriktig domare troget hålla”. 

Innan en person tjänstgör som domare ska han eller hon avlägga denna ed.
209

 Ett brott mot det 

löfte som avlagts genom domareden bör emellertid inte i något hänseende kunna leda till 

straff eller annan påföljd för domaren i fråga.
210

  

                                                      
207 Att upprätthålla en god kompetensnivå innefattar frågor som rör domarens fortbildning m.m.  

208 God domarsed, i not 197 a.a. Etik och ansvarstagande, s. 158.  

209 Se bland annat, 4 kap. 11 § RB och 28 § 2 st. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.  
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Frågan om vilken betydelse domareden har och om den ska finnas kvar har utretts i bland 

annat domarlagsutredningen.
211

 Domareden har enligt utredningen ett symboliskt värde, ge-

nom att till exempel inbjuda till diskussion om innebörden av domarämbetet.
212

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
210 God domarsed, i not 197 a.a. Etik och ansvarstagande, s. 64.  

211 SOU 2011:42 Domarlagsutredningen.   

212 God domarsed, i not 197 a.a. Etik och ansvarstagande, s. 62.  
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1. Tvång eller frivillighet i den psykiatriska 

vården 

Den terapeutiska juridiska synen på frivillighet och tvång i den psykiatriska vården kan 

sammanfattningsvis sägas utgå från att personer som lider av psykiska sjukdomar har förmåga 

att fatta rättsliga beslut.
213

 Det innebär att man inom den psykiatriska vården både vid lagre-

form och rättstillämpning ska beakta patientens rätt till självbestämmande och autonomi.  

När patienten tillåts att utöva sin rätt att fatta egna beslut, kommer det resultat som vården och 

behandlingen utmynnar i leda till ett bättre och mer långsiktigt resultat. Den terapeutiska juri-

diken menar alltså att det finns ett samband mellan att aktivt delta i de beslut som rör perso-

nens egen vård och behandling, och det resultat som den beslutade vård- och behandlings-

insatsen leder till.
214

 

Att tillgripa tvång är enligt den terapeutiska juridiken endast godtagbart under vissa särskilda 

omständigheter och då som en kortsiktig lösning, där de terapeutiska och anti-terapeutiska 

effekterna med tvång vägts mot varandra. Effekterna av att tillgripa tvång får i ett sådant fall 

inte leda till att patientens välbefinnande blir sämre.
215

 

Den svenska regleringen kan sammanfattningsvis sägas utgå från att enskilda personer som 

huvudregel är skyddade mot tvång och frihetsberövanden.
216

 Tvång och frihetsberövanden får 

alltså enligt den svenska konstitutionen endast ske i de fall man lagstiftat om undantag. Ut-

gångspunkten för all psykiatrisk vård som tillhandahålls i Sverige är att vården ska ges med 

respekt för den enskilda patienten samt med beaktande av hans eller hennes självestämmande 

och integritet.
217

   

                                                      
213 Bartlett, Lewis & Thorold, i not 32 a.st.  

214 Winick, i not 3 a.a., s. 25.   

215 A.a., s. 26ff.  

216 Se 2 kap. RF samt artiklarna 5, 6 och 8 i EKMR.   

217 Se HSL och LPT.  
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Det innebär att all vård och behandling så långt som det är möjligt ska beslutas i samråd med 

patienten, diskussionen med patienten ska således ske på ett pedagogiskt och vardagligt sätt 

som patienten förstår. Psykiatrisk tvångsvård får enligt LPT endast ske först när ett giltigt 

samtycke
218

 från den enskilda personen inte kan ges.
219

 Tvångsvården kan enligt LPT ges 

antingen som öppenvård eller som slutenvård. I både fallen vårdas patienten under tvång, men 

i den öppna vårdformen är den tvångsvårdade patienten inte inlagd på en sjukvårdsinrättning.  

Syftet med att tillgripa tvång enligt svenskrätt är att förmå patienten att frivilligt delta och ta 

emot den fortsatta vården.
220

 Vid all tvångsvård som tillgrips i enlighet med den svenska rätt-

en krävs även att proportionalitetsprincipen beaktas, vilket innebär att den insats som är minst 

ingripande för patienten är den åtgärd som ska tillgripas.
221

   

Synen på tvång och frivillighet inom den psykiatriska vården är relativt likartad perspektiven 

emellan. Den gemensamma utgångspunkten, både för den terapeutiska juridiken och det 

svenska rättssystemet, är den psykiatriska vården- och behandlingen ska ske på frivillig väg 

och så långt som det är möjligt i samråd med den enskilda patienten. Den terapeutiska juridik-

en intar i det här avseendet således ingen särställning i förhållande till det rättsliga landskap 

som omger den svenska psykiatriska tvångsvården.  

Både den terapeutiska juridiken och det svenska perspektivet menar emellertid att det finns 

vissa särskilda situationer när tvång anses oundvikligt. Den gemensamma utgångspunkten är 

då att det är den minst ingripande tvångvårdssinsatsen ska tillgripas när tvång inte går att und-

vika. Vad som styr huruvida tvång är legitimt eller inte, är enligt den terapeutiska juridiken 

om patientens välbefinnande ökar eller i vart fall inte blir sämre i samband med det tillgripta 

tvånget. I den svenska rätten är det ytterst lagreglerna som styr huruvida tvång är legitimt eller 

inte. Det innebär i praktiken att en person ska vårdas mot sin vilja, i de fall rekvisiten i 3 § 

LPT anses uppfyllda.  

                                                      
218 Att bedöma frågan om patientens samtycke är i många fall svårt, ett samtycke behöver inte vara 

allvarligt menat eller innefatta den vård som är nödvändig och kan snabbt återkallas i de fall patienten 

skulle förlora medvetandet. Se Rynning, i not 113 a.st. 

219 Samt att de resterande rekvisiten i 3 § LPT anses uppfyllda.  

220 Prop. 1990/91:58, s. 71.  

221 Se 2 a § LPT.  
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4.2. Rättsliga beslut: dikotomier eller 

kontinuum  

Enligt det terapeutiska juridiska perspektivet kan sammanfattningsvis sägas att de rättsliga 

besluten ska anpassas efter den enskilda personen. Det innebär att besluten kan se olika ut 

beroende på vilka behov och förutsättningar som den enskilda patienten har. De rättsliga be-

sluten ska alltså baseras på de terapeutiska och anti-terapeutiska effekter som beslutet för med 

sig, vilket innebär att det beslut som fattas av rätten ska vara det bäst lämpade för just honom 

eller henne.
222

 

De individuellt baserade rättsliga besluten är som tydligast i de så kallade specialdomstol-

arna
223

 vars struktur är av problemlösande karaktär, vilket innebär att de rättsliga besluten 

kommer att variera eftersom de problem som rätten ska lösa är av skiftade slag.
224

 Syftet med 

de beslut som domstolen fattar, är att lösa de bakomliggande problem som utlöser det oönsk-

ade beteendet, som till exempel brottlighet. För domstolen handlar det ytterst om att söka lösa 

de problem som är kärnan till det oönskade beteendet för att hjälpa den enskilda personen att 

komma ifrån framtida brottslighet.
225

 

Ramen för de rättsliga besluten stadgas i den svenska konstitutionen som slår fast att all off-

entlig makt utövas under lagarna.
226

 Det innebär sammanfattningsvis att de rättsliga besluten 

fattas på grundval av lag. Det är alltså lagreglerna som bestämmer var när och hur ett beslut 

fattas och hur besluten ska se ut.
227

 Vad gäller den psykiatriska tvångsvården fattas det rätts-

liga beslutet på grundval om rekvisiten i 3 § LPT anses uppfyllda eller inte. Vidare måste do-

maren i sin dömande verksamhet beakta alla människors lika värde och allas lika inför lagen, 

vilket innebär att lika fall ska bedömas lika.
228

 I 3 § LPT i de fall rekvisiten i paragrafen anses 

                                                      
222 Winick, i not 3 a.a., s. 160.    

223 Som tidigare nämnts finns specialdomstolar för psykiskt sjuka som begått brott (Mental Health Court), 

men det finns även specialdomstolar för bland annat drogmissbruk (Drug Treatment Court), 

tonårsdomstol (Juvenile Court).  

224 Perlin, i not 58 a.a., s. 13. 

225 A.a., s. 15ff.  

226 Se 1 kap. 1 § 3 st. RF.  

227 Som exempel kan ges i det fall 3 § LPT anses uppfylld ska tvångsvård tillgripas och i de fall paragrafens 

rekvisit inte anses uppfyllda ska inte heller domaren fatta beslut om tvång.  

228 Se 1 kap. 2 och 9 §§ RF samt artikel 6 EKMR.  
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uppfylla ges domaren emellertid en möjlighet att fatta beslut om tvångsvård, antingen i öppen 

form eller i sluten form.   

Med avseende på de rättsliga besluten återfinns en diskrepans mellan den terapeutiska juri-

diska skolan och det svenska rättssystemet. Framförallt är de tankar som den terapeutiska juri-

diken för med sig om de individuellt anpassade besluten, oförenliga med den svenska princip-

en om att alla fall ska behandlas lika. Principen innebär för de svenska domarna att han eller 

hon inte har möjlighet att anpassa besluten i andra fall än, om det uttryckligen framgår av lag. 

I den svenska regleringen finns även regler kring domarens tjänsteansvar som kan aktualiseras 

i den situation en domare på grundval av sin egen åskådning eller opartiskhet fattar rättsliga 

beslut.
229

 

Att domaren i enlighet med det svenska rättssystemet inte i någon större omfattning åtnjuter 

någon möjlighet att anpassa de rättsliga besluten efter den enskilda personen, har således be-

tydelse för domarens möjlighet att tillämpa den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na 

och då i synnerhet i förhållande till det tredje V:et som behandlar frågan om patientens känsla 

av Voluntariness vilket kommer att behandlas nedan under avsnitt 4.4.4.  

4.3. Domaren som specialist eller generalist 

Sammanfattningsvis kan sägas att det terapeutiska juridiska synsättet uppmuntrar domaren till 

specialisering. Anledningen därtill är att domaren som specialist innehar en högre kompetens-

nivå på det specialiserade området, vilket leder till att domaren kan göra bättre utredningar 

och fatta bättre beslut som är till godo för den enskilda patienten.
230

  

Enligt den terapeutiska juridiken handlar det inte bara om att möta patienten på ett korrekt och 

respektfullt sätt, utan för domaren handlar det även om att anpassa sin stil som domare efter 

patientens personlighet, situation och stämningsläge. Förmågan att kunna anpassa sin dö-

mande stil efter patienten kommer bland annat genom erfarenhet och kunskap inom beteende-

vetenskapen.
231

 Domarens roll som specialist, likt de individuellt fattade rättsliga besluten, är 

som tydligast i specialdomstolarna. Där domarna är specialiserade i förhållande till vilka typer 

                                                      
229 God domarsed, i not 197 a.st. Tjänsteansvar och tillsyn.  

230 Kennedy, i not 85 a.st.   

231 Winick, i not 45 a.a., s. 40f.   
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av mål som domstolen handlägger, för att på ett bättre sätt kunna hjälpa och motivera den 

enskilda personen till långsiktiga lösningar som ökar personens psykiska välbefinnande.  

Den svenska domaren är i regel generalist, vilket innebär att domaren tjänstgör på en allmän- 

eller förvaltningsrättsligdomstol där han eller hon handlägger olika typer av mål. I dokument-

en om god domarsed beskrivs bland annat grundsatsen god kompetens och effektivitet.
232

 

Med grundsatsen avses att domaren på bästa sätt ska utföra hans eller hennes arbetsuppgifter. 

Vidare framgår av dokumenten att domaren ska sträva efter att upprätthålla en hög kompetens 

vilket även innefattar frågor om vidareutbildning.
233

 Den vidareutbildning som erbjuds do-

mare generellt är dels inom olika rättsområden, dels av mer allmänt slag.
234

 

Den svenska rätten uppställer ingen begränsning vare sig i lag eller i normer, för domaren att 

specialisera sig inom ett eller flera rättsområden. Det finns redan i dagsläget exempel på tings-

rätter som specialiserar sig på särskilt svåra mål som till exempel skattebrottsmål och dom-

stolar som sedan länge haft en särskild sammansättning, som till exempel patentmål.  

Även om det inte föreligger någon begränsning för de svenska domarna att specialisera sig 

inom ett visst rättsområde, skiljer sig synen på domarens roll i förhållande till den terapetiska 

juridiken som helhet i flera avseenden. Den största skillnaden är som ovan redogjorts för att 

de terapeutiska domarna i regel är specialister medan de svenska domarna i regel är generalis-

ter.  

Att vara specialiserad som domare inom tvångsvårdens område har givetvis sina fördelar, 

domaren kommer i och med hans eller hennes höga kompetensnivå ha förmåga att vara kritisk 

till den utredning som myndigheter framlägger. Vidare kommer den specialiserade domaren 

till större del kunna ställa relevanta frågor till den sakkunnige läkaren och patienten. Å andra 

sidan krävs att parterna i rätten kan förklara och beskriva ärendet på ett pedagogiskt och var-

dagligt sätt, så att en domare utan specialkunskaper kan ta till sig ärendet. Att medicinska och 

andra svårbegripliga begrepp måste förklaras under proceduren leder även till att patienten 

kan hänga med och känna sig delaktig.  

                                                      
232 God domarsed, i not 197 a.st. Grundsatser och frågor. 

233 A.a., s. 13.  

234 A.a., s. 33.  
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Huruvida domaren besitter specialkunskap eller inte i frågor som rör psykiskt sjuka har betyd-

else för i vilken omfattning den svenska domaren kommer kunna tillämpa den terapeutiska 

juridikens maxim om de tre V: na och då i synnerhet i förhållande till det första och andra V: 

na som behandlar frågorna om Voice och Validation, som kommer att behandlas nedan under 

avsnitten 4.4.2. och 4.4.3.  

4.4. De svenska domarnas möjlighet att 

tillämpa de tre V: na  

4.4.1. Ramen för den rättsliga proceduren  

Enligt den terapeutiska juridiken tar domarens roll som terapeutisk agent sin start vid den 

rättsliga proceduren. Eftersom det först är vid förhandlingen som domaren i sin yrkesroll har 

möjlighet att påverka de effekter som kommer att träffa den enskilda patienten.
235

 Det är 

domaren som lägger upp själva förhandlingen och har alltså möjlighet, inom ramen för det 

rättsliga landskap som omger proceduren och den rättsliga frågan, att anpassa förfarandet till 

fördel för den enskilda patienten.   

Enskilda personers rätt att få sin sak prövad i domstol regleras i Sverige genom RF
236

 och 

EKMR.
237

 De övergripande syftena med regleringen är dels att bereda den enskilda personen 

rätt till en rättvis rättegång, dels att bereda den enskilda personen att muntligen inför rätten 

redogöra för hans eller hennes ståndpunkt. 

Den svenska rättsliga proceduren i LPT-mål styr av FPL, det är alltså FPL som anger den 

processuella ramen kring förfarandet.
238

 I 8 § FPL stagas rättens utredningskrav, som 

innehåller ett krav på hur långt rätten måste sträcka sig för att uppnå en materiellt riktig dom, i 

utredningskravet ligger även rättens ansvar att reda ut oklarheter i det framlagda materialet 

och ställa kompletterande frågor när det behövs. Den enskilda personens rätt att yttra sig i 

                                                      
235 Winick, i not 71 a.a., s. 156.   

236 Se 2 kap. 9 § RF.  

237 Se artikel 6 EKMR. 

238 FPL är en relativt ny lagstiftning och innehåller drygt femtio paragrafer om förfarandet i 

förvaltningsrätt, till skillnad från de allmänna domstolarnas mål vars förfarande regleras av RB som är 

omfattande och har en lång tradition.  
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ärendet innan ärendet avgörs, uttrycks även i den offentligrättsliga principen, 

kommunikationsprincipen.
239

 

Andra regler som styr domarens roll under den rättsliga proceduren är bland annat de grund-

lagsstadgade principerna om likabehandling och opartiskhet.
240

 Samt de normer som uttrycks 

i dokumenten om god domarsed.
241

 

Vad den svenska domaren har för möjlighet att anpassa det svenska förfarandet i enlighet med 

den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na, kommer redogöras för under avsnitten 

som följer nedan 4.4.2., 4.4.3. samt 4.4.4.  

4.4.2. Voice 

Det första V: et enligt den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na är Voice, vilket 

handlar om att patienten och hans eller hennes rätt att göra sin röst hörd. Enligt den terapeu-

tiska juridiken är det domaren som ska se till att patienten bereds det utrymme han eller hon 

behöver för att redogöra sin syn på själva saken.
242

  

Sammanfattningsvis kan sägas att den terapeutiska juridiska utgångspunkten, även vid psykia-

trisk vård, är att patienten har förmåga att fatta rättsliga beslut. Det innebär att den terapeu-

tiska juridiska ambitionen är att involvera patienten i beslutsfattandet, vilket sker genom att 

patienten ges utrymme att aktivt delta i de vård- och behandlingsbeslut som aktualiseras. Det 

terapeutiska juridiska perspektivet menar även att det finns ett samband mellan att patienten 

aktivt deltar i de beslut som rör hans eller hennes vård och behandling och det resultat som 

vården och behandlingen utmynnar i.
243

  

                                                      
239 Se 10-12 och 18 §§ FPL samt 17 § FL. 

240 Se 1 kap. 2 och 9 §§ RF.  

241 Se grundsatserna om oavhängighet, opartiskhet och likabehandling, gott uppträdande och bemötande 

samt god kompetens och effektivitet. A.a. i not 197.  

242 Perlin, i not 59 a.st.  

243 Winick, i not 3 a.a., s. 21.  
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För att patienten ska kunna åtnjuta de terapeutiska effekter som kommer av att aktivt delta i 

de rättsliga beslut som rör hans eller hennes vård och behandling, krävs således att patienten 

ges möjlighet att komma till tals inför domstolen.
244

 

Av de regler som redogjorts för ovan i avsnitt 4.4.1. uppvisar att patienten har rätt att få sin 

sak prövad i domstol. I mål som avser LPT ska det som huvudregel hållas muntlig förhand-

ling och endast undantagsvis får den muntliga förhandlingen ersättas av ett skriftligt förfar-

ande.
245

 Till den muntliga förhandlingen ska patienten kallas och sedan personligen närvara, 

om inte hans eller hennes psykiska tillstånd förhindrar detta.
246

 Därigenom bereds patienten 

möjlighet att redogöra för vad han eller hon har att säga.  

Av den svenska regleringen uppvisas således en rätt för patienten att få sin sak prövad i dom-

stol, en rätt för patienten att personligen närvara under förhandlingen samt patientens rätt till 

ett offentligt biträde.
247

 Detta innebär att patienten genom den nuvarande svenska regleringen 

tillhandahålls möjlighet att göra hans eller hennes röst hörd under den muntliga förhand-

lingen.  

Det terapeutiska juridiska perspektivet sträcker sig emellertid längre än så, perspektivet inne-

fattar inte endast en rätt för patienten att tala, utan patienten ska även tillåtas berätta om såda-

na omständigheter som kanske inte är direkt relevanta för avgörandet i sig. Enligt den tera-

peutiska juridiken kan dessa omständigheter ha betydelse för om patienten känner att han eller 

hon fick möjlighet att berätta sin version under den rättsliga proceduren. För att domaren ska 

kunna avgöra i vilken mån patienten behöver få redogöra för sin sak samt vilka frågor som 

domaren ska ställa till patienten och de andra deltagarna under proceduren krävs enligt det 

terapeutiska juridiska perspektivet, att domaren har en mer djupgående kunskap inom psykia-

trirättens område, det vill säga att domaren är specialiserad.  

Utredningskravet i 8 § FPL har i regeringens nya proposition föreslagits en ny lydelse för att 

tydliggöra rättens ansvar för att inget onödigt förs in i målet, samt på vilket sätt domstolens 

processledning ska ske. Rätten kan såväl genom muntliga som skriftliga frågor och påpekand-

                                                      
244 Perlin, i not 58 a.st.  

245 Se 36 § LPT.   

246 Se 37 § LPT.   

247 Det finns dock forskning som visar att det i flera fall är på så vis att det offentliga biträdet inte träffar 

sin klient innan förhandlingen, vilket förstås inte skulle vara acceptabelt om patienten inte lidit av en 

psykisk störning. Se Bartlett, Lewis & Thorold, i not 32 a.a., s. 4 och 235ff. 
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en hjälpa parterna att komplettera bristerna i parternas framställningar. Rätten ska få parterna 

att fokusera på de tvistiga frågorna i målet och vid behov avvisa överflödig information för att 

inte tynga utredningen med omständigheter som inte är relevanta.
248

  

Det framlagda förslaget leder till att rätten uppmanas att avvisa det som är irrelevant för be-

dömningen av saken i sig, vilket leder till att de omständigheter som patienten vill redogöra 

för kan viftas bort att rätten och fråntas rätten att göra sin röst hörd. Det nya förslaget kollider-

ar således med det terapeutiska värdet i att patienten får göra sin röst hörd, eftersom förslaget 

innebär ett tydliggörande för rätten att inget onödigt ska föras in i målet.  

Ett annat problem som uppmärksammats av Gustafsson
249

 är att patienten i många fall inte 

personligen närvarar under förhandlingen. I Gustafssons undersökning visas att patienten i 

mål som avser 9 § LPT, i 31 % av fallen inte deltagit under förhandlingen. Av undersök-

ningen framgår även att det i många fall inte heller redogörs för om patientens utevaro berott 

på hans eller psykiska tillstånd.  

I de fall patienten inte deltar under förhandlingen mister han eller hon sin chans att få utveckla 

sin sak inför rätten. Att patienten företräds av ett offentligt biträde uppfyller inte det terapeu-

tiska juridiska kravet på att patienten aktivt ska delta i förhandlingen och till de beslut som 

fattas av rätten. Vidare anses patientens närvaro vara viktigt för att rätten ska kunna avgöra 

hur patienten ställer sig till den vård och behandling som erbjuds, eftersom det är inte säkert 

att det offentliga biträdet har uppfattat hur patienten verkligen ställer sig till vårdfrågan. För 

rättens del är patientens närvaro viktigt för att kunna säkerställa att förutsättningarna för psy-

kiatrisk tvångsvård verkligen uppfylls.  

Enligt den svenska rätten tillhandahålls alltså regler som möjliggör för patienten att göra hans 

eller hennes röst hörd inför domstolen. Emellertid uppvisas en del brister i regleringen dels 

avseende vad patienten tillåts tala om inför rätten, dels det faktum att patienten i många fall 

uteblir från den muntliga förhandlingen. För att den svenska rätten ska överensstämma med 

det första V: et Voice i den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na, krävs utöver den 

reglering som tillåter patienten att göra sin röst hörd. Att patienten bereds möjlighet att få tala 

                                                      
248 Prop. 2012/13:45, En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, s. 174.  

249 Gustafsson, i not 133 a.a., s. 123.  
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om det som han eller hon anser är av vikt,
250

 samt att domaren i sin roll i större utsträckning 

kontrollerar varför patienten uteblir från den muntliga förhandlingen, för att därigenom säker-

ställa patientens lagstadgade rätt att komma till tals.  

4.4.3. Validation 

Det andra V: et enligt den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na är Validation handl-

ar om att rätten, när patienten gör sin röst hörd under den rättsliga proceduren, på ett klart och 

tydligt sätt bekräftar vad patienten säger.  

Utöver domarens roll som beslutsfattare, har domaren en annan och mer symbolisk roll under 

förhandlingen. Denna mer symboliska roll som domaren har, handlar om hans eller hennes 

beteende och hur patienten uppfattar domaren agerande under den rättsliga proceduren. Enligt 

den terapeutiska juridiken föreligger ett samband mellan domarens agerande och om patienten 

kommer att uppleva sig rättvist behandlad.
251

 I de fall patienten upplever att domaren är rätt-

vis kommer även han eller hon känna större tilltro till domaren och det beslut som domaren 

fattar.  

Enligt den terapeutiska juridiken kan domaren på ett enkelt sätt visa patienten att han eller hon 

lyssnar och beaktar vad patienten har att säga. Detta genom att bland annat tilltala patienten 

med hans eller hennes namn och att ta ögonkontakt med patienten.  

Det andra V:et enligt den terapeutiska juridiken handlar inte endast om att möta patienten på 

ett korrekt och respektfullt sätt, utan för domaren handlar det även om att anpassa sin stil som 

domare efter patientens personlighet, situation och stämningsläge, vilket leder till att patien-

tens upplevelse av den muntliga förhandlingen förstärks. Förmågan att kunna anpassa sin dö-

mande stil efter patienten kommer bland annat genom erfarenhet och kunskap inom till exem-

pel beteendevetenskapen.
252

  

                                                      
250 Det finns givetvis en begränsning för i vilken utsträckning patienten ska tillåtas tala om saker som inte 

har med målet att göra. Men utgångspunkten ska således vara att patienten så långt det är möjligt ska 

tillåtas tala om vad han eller hon anser vara av vikt.  

251 Kennedy, i not 85 a.a., s. 40f.   

252 Enligt den terapeutiska juridiken åtnjuter den specialiserade domaren förmågan att kunna anpassa sin 

stil som domare.  
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I det svenska rättssystemet regleras inte frågan om domarens agerande i lag.
253

 Utan frågan 

om domaren under den rättsliga förhandlingen ska bekräfta patienten är mer förknippad med 

domaren som person. Frågor som rör domaren som person föreskrivs dels i den kravprofil 

som ligger till grund för de ordinarie domarnas anställning,
254

 dels i grundsatsen om gott 

uppträdande och bemötande som beskrivs i dokumenten om god domarsed.
255

  Enligt 

kravprofilen framgår att en domare ska uppträda omdömesgillt. Begreppet innebär att dom-

aren ska uppträda på ett korrekt, seriöst och balanserat sätt som inger förtroende. 

Enligt dokumenten om god domarsed går grundsatsen gott uppträdande och bemötande ut på 

att domaren ska uppträda på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för den dömande verk-

samheten upprätthålls eller förhöjs. Samt att domaren bör sträva efter att uppträda korrekt och 

bemöta sina medmäniskor med respekt och värdighet. I dokumenten ställs även en mängd 

frågor som syftar till att ge domaren en möjlighet att fundera kring hans eller hennes förhåll-

ningsätt i den dömande verksamheten.  

Två frågor som tas upp under avsnittet om gott uppträdande och bemötande är bland annat, 

om domaren tar sig tillräcklig tid att lyssna på aktörerna och övriga personer som han eller 

hon kommer i kontakt med och om domaren tar hänsyn till parters särskilda behov av social 

eller kulturell natur.
256

 Det finns alltså ingenting som hindrar de svenska domarna från att på 

ett tydligt sätt visa patienten att vad han eller hon har att säga är av betydelse och att domaren 

talar om för patienten att vad han eller hon berättat kommer att beaktas vid överläggandet.   

Den kritik som bland annat framförts av Sjöström, Jacobson och Hollander
257

 där patientens 

underlägsna roll under förhandlingen uppmärksammats, skulle även genom att rätten involve-

rar patienten på ovan beskrivna sätt leda till att patientens svaga roll förstärks genom den 

muntliga förhandlingen.  

Den terapeutiska juridiska synen på det andra V: et Validation i maximen om de tre V: na och 

den svenska regleringen är relativt likartad. Den gemensamma utgångspunkten är att domaren 

ska vara lyhörd och aktivt lyssna till vad patienten har att säga.  

                                                      
253 Förutom i de fall när domarens beteende är sanktionerade, som till exempel om domaren är jävig. Se 

God domarsed, i not 197 a.st. Tjänsteansvar och tillsyn. 

254 A.a. i not 193 a.st. Kravprofil.   

255 God domarsed, i not 197 a.st.  

256 God domarsed, i not 197 a.a. Grundsatser och frågor, s. 29f.  

257 Sjöström, Jacobsson & Hollander, i not 175 a.a., s. 97.  
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Det finns således ingenting som hindrar de svenska domarna från att involvera patienten i den 

rättsliga proceduren. Genom att de svenska domarna förfar på det ovan beskrivna sätt kommer 

det andra V: et Validation i den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na att uppfyllas. 

Detta kommer enligt den terapeutiska juridiken leda till ett bättre vård- och behandlingsresult-

at för patienten, samt att patientens välbefinnande kommer att öka.  

4.4.4. Voluntariness 

Det tredje V: et enligt den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na är Voluntariness, 

och är en slutprodukt av att domaren under den rättsliga proceduren beaktat de två första V: 

na, det vill säga Voice och Validation.  

Att det tredje V: et är en slutprodukt av de två första V: na, innebär att patientens upplevelse 

av att frivilligt delta i den rättsliga proceduren och till de beslut som rör hans eller hennes vård 

och behandling, endast frambringas i de fall domaren under förhandlingen beaktar patientens 

rätt att göra sin röst hörd, samt att domaren på ett tydligt sätt bekräftar patienten.
258

 Anled-

ningen till att den terapeutiska juridiken lägger så stor vikt vid patientens upplevelse av frivill-

ig medverkan, är på grund av antagandet att det finns ett samband mellan känslan av frivillig-

het och resultatet av den vård och behandling som patienten sedan kommer genomgå.
259

   

Vidare krävs för att patienten ska uppleva en känsla av frivillighet, att patienten i någon mån 

kan påverka det rättsliga beslut som rätten ska fatta. Det vill säga att patienten får möjlighet 

att göra aktiva val i utformandet av den vård och behandling som han eller hon sedan ska 

delta i.  

Den terapeutiska juridiken understrycker emellertid att tvång upplevs olika beroende på hur 

det utövas. Naturligtvis upplevs tvång mildare om beslutet om tvång fattats på grundval av 

patientens egna beslut eller om patienten medverkar genom övertalning. Vidare menar den 

terapeutiska juridiken att i de fall patienten under procedurens gång behandlats med respekt 

och värdighet kommer han eller hon lättare kunna acceptera det tvångsvårdsbeslut som fattats 

                                                      
258 Perlin, i not 58 a.st.  

259 Winick, i not 3 a.a., s. 160.  
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av rätten. Patienten kommer därigenom åtnjuta ett bättre resultat av den genomgångna vården 

och behandlingen,
260

 som i sin tur leder till att hans eller hennes välbefinnande ökar.
261

 

Den yttersta ramen för den svenska rättstillämpningen är legalitetsprincipen.
262

 Principen 

innebär en skyldighet för domaren att fatta rättsliga beslut i enlighet med gällande rätt. Vad 

gäller de mål som rör LPT, finns tre alternativ som domaren har att tillgå. Antingen anses 

rekvisiten i 3 § LPT inte uppfyllda, vilket leder till att domaren inte ska döma den enskilda 

personen till psykiatrisk tvångsvård. I de fall paragrafens rekvisit anses uppfyllda, ska doma-

ren döma den enskilda personen till psykiatrisk tvångsvård, och då antingen genom öppen 

tvångsvård eller genom sluten tvångsvård.  

Det innebär att i de fall patienten samtycker till den vård- och behandling som anses nödvän-

dig för honom eller henne och att det givna samtycket anses vara allvarligt menat, aktualiseras 

inte tvångsvård enligt LPT. Utan då sker den nödvändiga vården och behandlingen i enlighet 

med HSL:s reglering, alltså i samråd med den berörda patienten och utan tvång.   

Det föreligger således en begränsning för de svenska domarna att tillämpa det tredje V:et i 

den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na. Detta eftersom att domaren i hans eller 

hennes dömande verksamhet inte har möjlighet att ta ställning till och besluta vilken typ av 

vård- och behandlingsplan som patienten ska delta i. Utan den fråga som beslutas av den 

svenska domaren är frågan huruvida patienten ska vårdas mot sin vilja eller inte. Av det ovan 

sagda betyder inte att patienten enligt den svenska rätten inte har någonting att säga till om 

vid utformningen av hans eller hennes vård och behandling, utan det finns utöver reglerna i 

HSL och patientsäkerhetslagen, även ett uttalande från föredraganden vid införandet av LPT 

som understryker patientens rätt till självbestämmande på ett konkret sätt.
263

  

För att de svenska domarna ska kunna tillämpa den terapeutiska juridikens maxim om de tre 

V: na, fullt ut måste den svenska domarens roll att förändras. Domarens roll enligt den tera-

peutiska juridiken är friare i förhållande till de beslut som han eller hon ska fatta, och kan 

således till skillnad från de svenska domarna på ett individuellt anpassat sätt besluta om en 

påföljd som passar bäst den enskilda patientens behov och förutsättningar.   

                                                      
260 Winick, i not 71 a.st.  

261 Perlin, i not 59 a.a., s. 2.  

262 Se 1 kap. 1 § 3 st. RF.  

263 Prop. 1990/91:58 s, 135.  
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4.5. Vad kan den terapeutiska juridiken tillföra 

den svenska rättsvetenskapen 

Att överföra ett perspektiv som den terapeutiska juridiken till det svenska rättsystemet är inte 

helt okomplicerat. Den terapeutiska juridiken och dess tankar har således uppstått i en annan 

rättslig historia och en annan rättslig kontext, vilket innebär att många av de tankar som 

kommer till uttryck genom perspektivet inte är direkt överförbara till det svenska rättssystem-

et. Det finns emellertid vissa tankar som den terapeutiska juridiken ger uttryck för som inte 

helt nya och kontroversiella, utan tankar som ligger i linje med hur den svenska rättsveten-

skapen redan arbetar.  

Diesen skriver i sin bok
264

 att det terapeutiska juridiska perspektivet innebär ett nytänkande 

som kan tillföra det svenska rättssystemet en bättre och mer kostnadseffektiv rättskipning 

genom att söka grunden till varför olika problem uppstått
265

 och därigenom välja den lösning 

som verkar för att lösa själva grunden till problemet, för att hindra att personen i framtiden 

faller tillbaka till det oönskade beteendet.
266

 

Vidare menar Diesen att den terapeutiska juridiken medför att den traditionella juristrollen 

vidgas, det vill säga att perspektivet öppnar upp dels för samarbete med andra discipliner, dels 

genom att juristerna tillgodogör sig kunskap inom till exempel beteendevetenskapens- och 

samhällsvetenskapens områden.
267

 

Enligt Kindstöm Dahlin kan den terapeutiska juridiken tillföra den svenska rättsvetenskapen 

ett nytt och vidare perspektiv som leder till att nya frågor ställs, samt att man genom den tera-

peutiska juridiken öppnar upp för att stärka svagare grupper, som till exempel psykiskt sjuka 

personer, i det svenska samhället.
268

 

 

                                                      
264 Diesen, i not 7 a.st.   

265 Som till exempel, missbruk eller kriminalitet.  

266 Diesen, i not 7 a.a., s. 7 och 367.  

267  A.a., s. 369 och 380.  

268 Kindström Dahlin, Leviner, Kaldal & Hellner Gumpert, i not 24 a.a., s. 405.  
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5. Författarens kommentar 

I uppsatsen har jag problematiserat den svenska domarrollen utifrån ett terapeutiskt juridiskt 

perspektiv. Som redogjorts för i uppsatsen föreligger det en del begränsningar i det svenska 

rättsystemet för att fullt ut kunna tillämpa den terapeutiska juridiken och dess maxim om de 

tre V: na under den rättsliga proceduren.  

Begränsningarna ligger framför allt i den skilda synen angående domarnas roll och ställning 

under den rättsliga proceduren, samt det faktum att de svenska domarna inte kan fatta 

individuellt anpassade beslut, som speglar den enskilda personens behov och förutsättningar.  

Det finns emellertid en del fördelar med att tillämpa den terapeutiska juridikens maxim om de 

tre V: na, bland annat kan maximen läka en del av de brister som uppmärksammats inom den 

psykiatriska tvångsvården. Genom att patienten aktivt deltar under den muntliga förhand-

lingen och att rätten bekräftar det patienten har att säga, kommer patientens roll under den 

rättsliga förhandlingen synliggöras och därigenom förstärkas. Patientens närvaro är även vik-

tig för att rätten ska kunna avgöra hur patienten ställer sig till vårdfrågan, samt för att rätten 

ska kunna säkerställa att förutsättningarna enligt 3 § LPT verkligen är uppfyllda.  

Dessa positiva aspekter som den terapeutiska juridikens maxim om de tre V: na för med sig, 

måste emellertid vägas mot det faktum att de rättsliga procedurerna kommer att bli tidsmäss-

igt längre eftersom patientens utrymme ökar. Detta leder till att de muntliga förhandlingarna, i 

alla fall på kortsikt får en högre kostnad samt att beslutsunderlaget som domaren ska ta ställ-

ning till kommer bli mer omfattande och mer tidskrävande.  

Att de svenska domarna inte fullt ut kan tillämpa den terapeutiska juridikens maxim om de tre 

V: na, innebär inte att domarna ska bortse från det faktum att lagen medför både positiva och 

negativa effekter för den enskilda personen. De svenska domarna kan med relativt små och 

enkla medel, som ligger i linje med den terapeutiska juridiken, förstärka den enskilda patien-

tens upplevelse av den rättsliga proceduren. Genom att tilltala patienten med hans eller hennes 

namn, titta patienten i ögonen när domaren talar med honom eller henne. Samt genom att do-

maren håller en respektfull ton under förhandlingen. 
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