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Sammanfattning 

Examensarbetet behandlar processen vid psykiatrisk tvångsvård ur ett processrättvise-

perspektiv.  

Processrättvisa (eng: ”procedural justice”) är ett forskningsområde primärt baserat i USA, 

och centrerar kring vilka faktorer under rättsprocesser som stärker parters upplevelse av 

rättvisa. Forskningen har visat att en hög grad av processrättvisa får positiva effekter för bland 

annat parters tilltro till rättsväsendet och parters efterlevnad av rättsliga beslut.  

Processen vid psykiatrisk tvångsvård innefattar en rad komplicerande omständigheter så som 

särskilt ingripande åtgärder och en patient som lider av psykisk ohälsa. Vidare innefattar 

bedömningen om förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda, reglerat i lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (cit. LPT), en rad svåra avvägningar. Detta gör det 

särskilt intressant att analysera LPT-processen ur ett processrättviseperspektiv.  

I examensarbetet studeras därför huruvida den svenska rättsliga regleringen vid intagnings-

beslut om psykiatrisk tvångsvård enligt LPT 6 b §, samt patientens överklagandemöjlighet av 

detta beslut, lämnar utrymme för att realisera ett antal kriterier som visat sig gynnsamma för 

att uppnå en hög grad av processrättvisa. Dessa kriterier utgörs av röst, neutralitet, respekt 

och tillit.  

Syftet med examensarbetet är att analysera och diskutera kring huruvida den rättsliga 

regleringen av processen vid psykiatrisk tvångsvård ger möjligheten att uppfylla dessa 

kriterier.  

Examensarbetets slutsats är att det rättsliga regelverket i huvudsak innefattar goda möjligheter 

att uppfylla de fyra kriterierna. Delar av regleringen av det processuella förfarandet i 

psykiatrimål – så som samtyckesprövningen – kan dock anses vara problematiska ur ett 

processrättviseperspektiv.  
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1. Introduktion  

1.1 Ämnesbeskrivning och problemformulering 

Det processuella förfarandet vid psykiatrisk tvångsvård innefattar en rad komplicerande 

omständigheter.
1
 Processen rör en särskilt ingripande åtgärd som innebär ett frihetsberövande 

av patienten och utgör därmed en inskränkning av dennes grundläggande rättigheter. 

Patienten befinner sig i en utsatt situation givet den psykiska ohälsa denne lider av, och det 

kan föreligga fara för dennes liv och hälsa. Vidare präglas processen av ett skevt styrke-

förhållande mellan de involverade parterna då patienten möter kunskapsmässigt resursstarka 

auktoriteter så som chefsöverläkare och domare. Psykiatrisk tvångsvård utgör därtill en 

undantagsåtgärd och syftar till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig 

vård och ta emot det stöd som denne behöver.
2
 Förutsättningarna för tvångsvård måste under 

hela vårdtiden vara uppfyllda, men rekvisiten innebär en rad svåra avvägningar.
3
 Den här 

sammantagna dynamiken ger anledning att granska det processuella förfarandet vid 

psykiatrisk tvångsvård.  

I ljuset av den psykiatriska tvångsvårdens syfte – att motivera patienten till att motta frivillig 

vård – är det av betydelse att processen inte bidrar till att skapa misstro hos patienten mot 

offentliga aktörer, och därmed skapa motsättningar mellan sjukvård och patient. På sikt skulle 

en sådan misstro mot sjukvården kunna leda till försämrad hälsa hos de patienter som vårdats 

med tvång. Ett sätt att granska detta förfarande är att utgå ifrån principer om processrättvisa 

(eng: ”procedural justice”). 

Processrättvisa är ett begrepp som förekommer primärt i en amerikansk rättslig kontext. I 

dagsläget saknas en enhetlig användning av begreppet, men huvuddragen är att begreppet 

inrymmer element från juridisk praktik, rättsfilosofi och beteendevetenskap.
4
 Med process-

rättvisa avses inte primärt så kallad objektiv/materiell rättvisa, d.v.s. att rättstillämpningen 

                                                           
1
 En mer utförlig redogörelse för gällande rätt avseende processen vid psykiatrisk tvångsvård presenteras under 

avsnitt 3.  
2
 Se lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 2 § (cit. LPT).  

3
 I en nyligen publicerad avhandling av Moa Kindström Dahlin, Psykiatrirätt: intressen, rättigheter & principer 

(2014), anförs det att det svenska regelverket för psykiatrisk tvångsvård bygger på en omotiverad 
särbehandling av psykiskt sjuka och att regelverket därför har brister.  
4
 Se avsnitt 2 för en redogörelse för begreppet processrättvisa.  
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leder till att ett korrekt beslut fattas utifrån gällande rätt. Istället är så kallad subjektiv/formell 

rättvisa, som avser de faktorer som stärker parters upplevelse av rättvisa, av störst relevans.
5
  

En hög grad av processrättvisa under beslutsprocesser har visat sig innebära positiva effekter 

så som bättre efterlevnad av rättsliga beslut och bättre tilltro till rättsväsendet.
6
 Om sådana 

effekter kan uppnås inom ramen för processen för psykiatrisk tvångsvård kan detta potentiellt 

stärka lagstiftarens intentioner med lagstiftningen – att uppnå samtycke till frivillig vård. Att i 

högre grad delta i frivilliga vårdåtgärder torde också leda till bättre hälsa för den aktuella 

personkategorin. 

Att analysera och reflektera kring rättsprocessen, och i synnerhet den muntliga förhandlingen 

i psykiatrimål, har tidigare gjorts utifrån ett flertal perspektiv.
7
 Det har dock i dagsläget i 

Sverige inte gjorts någon analys utifrån litteraturen kring processrättvisa, varvid detta 

perspektiv är särskilt relevant att applicera.
8
  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera den svenska förvaltningsprocessuella 

regleringen i psykiatrimål där patienten överklagat ett beslut om intagning till psykiatrisk 

tvångsvård enligt LPT 6 b §. Analysen och diskussionen sker utifrån ett processrättvise-

perspektiv, med utgångspunkt i fyra kriterier – röst, neutralitet, respekt och tillit – vars 

uppfyllnad anses gynna en hög grad av processrättvisa.  

Uppsatsen syftar specifikt till att besvara följande frågeställning; 

– I vilken mån kan regleringen av det processuella förfarandet vid psykiatrisk tvångsvård 

anses ge utrymme för möjligheten att uppfylla processrättvisekriterierna röst, neutralitet, 

respekt och tillit?  

                                                           
5
 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 1 f samt Daicoff, The comprehensive law 

movement, s. 179 f.  
6
 Ibid.  

7
 Se t.ex. Eva Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet – En rättsvetenskaplig monografi om LPT 

(2010), Stefan Sjöström, Party or patient? Discursive practices relating to coercion in psychiatric and legal 
settings (1997) samt Maritha Jacobsson, Terapeutens rätt - Rättslig och terapeutisk logik i 
domstolsförhandlingar (2006).  
8
 Emellertid pågår just nu ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet där psykiatrimål 

analyseras utifrån att processen inkluderar rättslig och medicinsk expertis, varvid angränsande frågor kan 
komma att beröras. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och har titeln Expertis, evidens och etik i 
psykiatrisk tvångsvård. Se http://celam.gu.se/svenska/forskning/expertis--evidens-och-etik-i-beslut-om-
tvangsvard-. Internationellt har dock kopplingen mellan processrättvisa och psykiatrimål tidigare gjorts, se t.ex. 
McKenna m.fl., What is the role of procedural justice in civil commitment samt Tyler, The Psychological 
Consequences of Judicial Procedures: Implications for Civil Commitment Hearings. 
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1.3 Metod och material  

1.3.1 Rättsanalytisk metod  

Rättsvetenskapen har rört sig från att traditionellt anlägga ett ”inifrån-perspektiv”, d.v.s. att 

fokusera på rättens egen logik, till att i allt högre grad inrymma kunskaper från andra 

vetenskapliga discipliner. Sådan kunskap kan erbjuda ett slags ”utanpå-perspektiv” på rätten, 

och analysen utgår i dessa fall från de externa effekter rätten kan orsaka.
9
  

Ett exempel på ett rättsvetenskapligt inifrån-perspektiv är det rättspositivistiska angrepps-

sättet, där utgångspunkten ofta är att fastställa gällande rätt, d.v.s. rätten ”så som den är”.
10

 

Detta sker med hjälp av en så kallad rättsdogmatisk metod, vilket här definieras som en analys 

av etablerade rättskällor – d.v.s. författning, förarbeten, prejudikat och doktrin
11

 – och deras 

hierarkiska förhållande till varandra.
12

 Den gällande rätten avseende det processuella 

förfarandet i psykiatrimål fastställs i uppsatsen genom användandet av en sådan 

rättsdogmatisk metod.
13

 Rättskällorna väljs med hänsyn till ämnets karaktär – det vill säga 

med beaktande av att det rör tvångsvårdslagstiftning, vilket utgör en ingripande och därmed 

rättighetsnära lagstiftning. Även rättskällor avseende förvaltningsprocessrätt behandlas.  

På ett övergripande plan bygger uppsatsen på en så kallad rättsanalytisk metod, enligt Claes 

Sandgrens definition.
14

 Ansatsen är således inte att enbart fastställa gällande rätt, utan även att 

analysera och problematisera rätten. Analysen kan enligt Sandgren utgå ifrån en infallsvinkel 

av något slag,
15

 vilken i uppsatsen utgörs av ett processrättviseperspektiv (se avsnitt 1.3.3). 

Det kompletterande perspektivet motiverar att även annat material än etablerade rättskällor 

kommer att analyseras. Bland annat kommer olika styrdokument som berör bemötande-

aspekter inom domstolsväsendet att behandlas,
16

 men också litteratur utan direkt betydelse för 

tolkningen av vad som kan anses vara gällande rätt.  

                                                           
9
 Gräns, Användningen av andra vetenskaper, s. 421 f samt Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 

52.  
10

 Spaak, Rättspositivism och juridisk metod, s. 47, s. 53 f samt s. 61.  
11

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
12

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 29 ff. Den rättsdogmatiska metoden i sig är omdiskuterad, och det 
föreligger en oenighet avseende den exakta innebörden av begreppet. Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 
25 f och s. 44.   
13

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 ff samt Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f.  
14

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 ff.  
15

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 47.  
16

 Se avsnitt 3.3.6. 
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Avseende betydelsen av så kallat soft-law material inom rättsvetenskapen kan konstateras att 

dess rättsliga ställning är omdiskuterad.
17

 Å ena sidan utgör sådant material inte en rättskälla i 

traditionell mening,
18

 men å andra sidan kan soft-law material ha stor praktisk påverkan i 

juridisk verksamhet och uppfattas som bindande.
19

 Därmed kan materialet vara av relevans 

beroende på rättsområde och frågeställning. Givet att uppsatsen delvis behandlar 

bemötandeaspekter – vilket inte alltid berörs explicit i de traditionella rättskällorna – är det 

angeläget att analysera soft-law material för att uppnå uppsatsens syfte. Materialet har dock 

inte samma dignitet som de traditionella rättskällorna, och vid en konflikt tolkas rätten i 

enlighet med de etablerade rättskällorna.  

1.3.2 Terapeutisk juridik som teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens frågeställning och syfte har influerats av en terapeutisk juridisk idé. Terapeutisk 

juridik (eng:”therapeutic jurisprudence”) (cit. TJ) etablerades av juridikprofessorerna David 

B. Wexler och Bruce Winick under 1980-talet i USA.
20

 Den terapeutiska juridiken utgår ifrån 

det faktum att rättslig reglering och rättstillämpning har effekter på människors välmående. 

Detta faktum bör enligt TJ beaktas genom att både lagstiftning och rättstillämpning utformas 

för att så långt möjligt undvika så kallade anti-terapeutiska effekter. Beteendevetenskapliga 

forskningsresultat är därmed av betydelse som vägledning kring vad som är terapeutiskt 

respektive anti-terapeutiskt.
21

  

Det bör påpekas att inkorporerande av ett terapeutisk juridiskt perspektiv i rättslig verksamhet 

inte innebär att övriga rättsliga krav som föreligger ska bortses ifrån, så som krav på 

effektivitet och objektivitet. Idén är att det är möjligt att optimera rättslig verksamhet ur ett 

TJ-perspektiv utan att övriga standarder och principer åsidosätts.
22

 Detta förhållningssätt 

överensstämmer med förhållningsättet inom processrättviserörelsen.
23

 TJ beskrivs som ett 

slags analysverktyg, ett perspektiv, för att undersöka hur väl regleringen är utformad och hur 

regleringen tillämpas med beaktande av samhällsvetenskaplig forskning.
24

 Idén om 

processrättvisa påminner vidare i flera avseenden om TJ (se avsnitt 1.3.4). 

                                                           
17

 van der Sluijs, Soft-law regleringen av försäkringsrätten, s. s. 298 f samt s. 322 ff. 
18

 Rättskälleläran innefattar vanligtvis författning, förarbete, praxis och doktrin.  
19

 van der Sluijs, Soft-law regleringen av försäkringsrätten, s. 323. 
20

 Diesen, Terapeutisk juridik, s. 13 f.  
21

 Winick & Wexler, Judging in a therapeutic key, s. 7. 
22

 Diesen, Terapeutisk juridik, s. 16 ff.  
23

 Se avsnitt 2.3.2. 
24

 Wexler, Adding color to the white paper, s. 78.  
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1.3.3 Processrättvisa som perspektiv på rättslig reglering 

Som ovan nämnts är syftet med uppsatsen att analysera och diskutera den svenska 

förvaltningsprocessuella regleringen i psykiatrimål utifrån ett processrättviseperspektiv. I 

avsnitt 2.4 utvecklas innebörden av de fyra processrättvisekriterierna röst, neutralitet, respekt 

och tillit – som baseras på vad forskningsresultat om parters upplevelse av processrättvisa 

visat.
25

  

Det tål att återigen understrykas att integrationen av annan materia än rättskällor i en rätts-

vetenskaplig studie kräver ett kritiskt förhållningssätt avseende dess relevans för olika 

rättsliga aspekter.
26

 Som nämndes i inledningen berör litteraturen kring processrättvisa i hög 

grad det amerikanska rättssystemet, och berör i de flesta fall inte specifikt mål som rör tvångs-

vård.
27

 En mer ingående diskussion kring processrättvisa i förhållande till svensk rätt 

avseende psykiatrimål förs under avsnitt 2.3.3. 

Begreppet processrättvisa definieras genom tolkning av etablerade källor på området – 

primärt vetenskapliga artiklar som berör den rättsliga kontexten. Tolkning av verk av Tom R. 

Tyler, professor i juridik och socialpsykologi och tillika en frontperson i rörelsen kring 

processrättvisa,
28

 utgör tyngdpunkten i redogörelsen. Avsnittet om processrättvisa (avsnitt 2) 

är dock inte en heltäckande redogörelse för begreppet, utan avser att sammanfatta och 

definiera centrala delar som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning.  

1.3.4 Förhållandet mellan terapeutisk juridik och processrättvisa 

Den terapeutiska juridiken och processrättvisa kan inte sägas utgöra samma rörelse.
29

 TJ kan 

konstateras innebära ett bredare förhållningssätt till rättslig reglering än vad begreppet 

processrättvisa gör.
30

 Det föreligger emellertid flera beröringspunkter mellan TJ och process-

rättvisa, kanske främst bestående av att både TJ och processrättvisa syftar till att rätts-

tillämpning inte ska få skadliga konsekvenser – exempelvis i form av att parter tar skada 

                                                           
25

 Se Tyler, Procedural justice and the courts (2007).  
26

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 50.  
27

 Sambandet har dock återkommande behandlats i den internationella rättsvetenskapliga litteraturen, se t.ex. 
McKenna m.fl., What is the role of procedural justice in civil commitment samt Tyler, The Psychological 
Consequences of Judicial Procedures: Implications for Civil Commitment Hearings.  
28

 Tom R. Tyler, professor i juridik och socialpsykologi vid Yale Law School i USA. Tylers forskning rör 
processrättvisa i olika sammanhang, men har i stor del rört den rättsliga kontexten. Se 
www.law.yale.edu/faculty/TTyler.htm. Se även Diesen, Terapeutisk juridik, s. 139 samt Burke & Leben, 
Procedural fairness – a key ingredient in public satisfaction, s. 5.  
29

 Processrättvisa och terapeutisk juridik kan dock båda härröras till den bredare rättsideologiska strömningen 
”the comprehensive law movement”. Se Daicoff, The comprehensive law movement, s. 169 f.  
30

 Diesen, Terapeutisk juridik, s. 55 ff.  
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emotionellt, men även dålig efterlevnad av rättsliga beslut.
31

 Inom TJ-rörelsen har process-

rättvisa även utgjort ett element i analysen av rättslig reglering.
32

 Det har vidare 

argumenterats för att TJ-perspektivet är nödvändigt att applicera i samband med 

implementering av forskningen kring processrättvisa. Detta baserat i att TJ erbjuder en 

tydligare metod, och inkorporerar fler legala perspektiv, för att praktiskt genomföra sådana 

förändringar än vad forskningen om processrättvisa ensamt gör.
33

 

Med beaktande av detta kan det sammanfattningsvis sägas att uppsatsens tema har influerats 

av ett TJ-förhållningssätt till rättslig reglering, men analysen i fråga är avgränsad och bygger 

exklusivt på element som härrör till begreppet processrättvisa. Innebörden av begreppet 

processrättvisa och de fyra processrättvisekriterierna utvecklas närmare under avsnitt 2.  

1.4 Avgränsningar 

Ingen problematisering av tvångsvård i sig kommer att göras. Uppsatsen berör inte heller det 

processuella förfarandet vid rättspsykiatrisk vård.
34 Vidare avser inte analysen att beröra de 

fall när barn vårdas med stöd av LPT, eller processer som rör öppen psykiatrisk tvångsvård.
35

  

Inom ramen för denna uppsats har det inte ansetts möjligt att göra en heltäckande analys av 

alla processuella aspekter som föreligger inom ramen för psykiatrimål. Därmed har 

framställningen av det förvaltningsprocessuella regelverket och angränsande rättsprinciper 

begränsats till det som ansetts mest relevant i förhållande till uppsatsens frågeställning.  

Redogörelsen har även begränsats till att enbart beröra intagningsbeslutet i LPT 6 b § och 

patientens överklagandemöjlighet av detta beslut enligt LPT 32 § och efterföljande domstols-

prövning. Det föreligger andra processuella förfaranden inom ramen för LPT, exempelvis 

konvertering enligt LPT 11 § och chefsöverläkarens ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångs-

vård enligt LPT 7 §, men dessa berörs inte närmare.  

Det ska emellertid betonas att det förekommer fall där den rättsliga prövningen av 

förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård enbart görs av beslutande läkare (se avsnitt 3.3.1). 

Detta i fall att tvångsvården pågår kortare än fyra veckor och patienten inte överklagar 

                                                           
31

 Wexler, Adding color to the white paper, s. 78 samt Daicoff, The comprehensive law movement, s. 170. 
32

 Se t.ex. Diesen, Terapeutisk juridik (2011), som beskriver processrättvisa inom ramen för sin beskrivning av 
den terapeutiska juridiken.  
33

 Wexler, Adding color to the white paper, s. 78.  
34

 Se lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV), vilken berör situationen när personer ges psykiatrisk 
tvångsvård i samband med begånget brott, d.v.s. som en brottspåföljd.  
35

 Se LPT 2 § samt LPT 3 § 1 st. p.2. 
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intagningsbeslutet. I uppsatsen redogörs dock även för processen vid överklagande av 

intagningsbeslutet, med avsikten att illustera hur ett mer fullständigt processuellt förfarande 

vid psykiatrisk tvångsvård kan fortlöpa.  

Slutligen bör det noteras att uppsatsen inte avser att besvara huruvida det föreligger en hög 

eller låg grad av processrättvisa inom ramen för den svenska LPT-processen, då en sådan 

frågeställning fordrar en annan metod än den rättsvetenskapliga. Uppsatsen avser istället att 

utreda huruvida den rättsliga regleringen ger utrymme för att uppfylla de fyra processrättvise-

kriterierna. 
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2. Processrättvisa 

2.1 Processrättvisa – kort om bakgrund och utveckling 

Idén kring processrättvisa brukar tillskrivas John Rawls verk A theory of justice från 1971 

som rör politiska och filosofiska aspekter kring rättvisa.
36

 Forskningsfältet om processrättvisa 

i den form som kan identifieras idag härstammar dock ur den psykologiska forskning som 

John Thibaut och Laurens Walker utförde om parters upplevelse av rättsprocesser under 

1970-talet.
37

 Thibaut och Walkers forskning centrerade kring olika former av juridisk tviste-

lösning,
38

 och visade att parter lade stor vikt vid upplevelsen av kontroll under processen. 

Formen för processen visade sig därför ha stor inverkan på parters upplevelse av rättvisa, 

genom att parterna uppvisade en tro på att processens form och parternas möjlighet att 

påverka influerade vilket utfall processen fick.
39

 Resultatet skiljde sig delvis från den tradition 

som i övrigt förekommit inom det socialpsykologiska forskningsfältet där idén att människor 

värderar upplevelser utifrån resultat (eng:”outcome”) och inte form varit den bärande, samt 

att beteenden och attityder kan förklaras främst utifrån denna idé.
40

  

På basis av detta resultat vidareutvecklade Tyler fältet under 1980-talet och publicerade 

tillsammans med E. Allan Lind boken The social psychology of procedural justice.
41

 Det får 

anses som startskottet på en mer allmän diskussion runt processrättvisans betydelse, och idag 

drivs ett flertal projekt för att praktiskt inkludera forskningen inom rättsväsendet.
42

 Även 

Conference of Chief Justices i USA – som arbetar för att höja kvaliteten inom domstols-

väsendet – har antagit en resolution om att domstolar aktivt ska arbeta med principer om 

processrättvisa.
43

  

                                                           
36

 Törnblom & Vermunt, Distributive and procedural justice: research and social applications, s. 5.  
37

 Diesen, Terapeutisk juridik, s. 139, samt Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 5 f. Se 
Thibaut & Walker, Procedural justice – a psychological analysis (1975), för studien i sin helhet.  
38

 Thibaut och Walker studerade skillnader mellan ”the adversary system” och ”the continental system”, men 
det föreligger inte anledning att beröra detta närmare i denna framställning. Se Törnblom & Vermunt, 
Distributive and procedural justice: research and social applications, s. 5 f.  
39

 Thibaut & Walker, Procedural justice – a psychological analysis, s. 117 ff samt Törnblom & Vermunt, 
Distributive and procedural justice: research and social applications, s. 5 f.  
40

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 1 f.  
41

 E. Allan Lind & Tom R. Tyler, The social psychology of procedural justice (1988).  
42

 Se t.ex. ”Procedural fairness for judges and courts”, en informationsbank kring hur processrättvisa 
implementeras I rättslig verksamhet som drivs av bl.a. Tyler. Se www.proceduralfairness.org.  
43

 ”Conference of Chief Justices” är en organisation som utgörs av “chefsdomare” från varje stat i USA, och 
arbetar för att förbättra olika aspekter inom domstolsväsendet. Se http://ccj.ncsc.org/. Resolutionen från 2013 
berör implementeringen av processrättvisa och benämns “Resolution 12 - In Support of State Supreme Court 
Leadership to Promote Procedural Fairness”.  
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Frågor om processrättvisa har också berörts i relation till olika rättsområden
44

 och inom olika 

rättsliga ideologier primärt inom The comprehensive law movement – en rättslig idéströmning 

som inkluderar rörelserna kring Terapeutisk juridik, Restorative justice och Preventive law.
45

 

Processrättvisa har vidare visat sig förekomma vid beslutsprocesser av olika slag, exempelvis 

på arbetsplatser och i utbildningssammanhang. Människor reagerar alltså på graden av 

upplevd rättvisa i olika sammanhang.
46

  

Processrättvisa kan därmed definieras som en rättslig teoribildning, ett beteendevetenskapligt 

forskningsfält,
47

 samt ett praktiskt förändringsarbete för domstolar och andra rättstillämpare. 

Det är med andra ord ett begrepp med stor bredd som aktualiserar olika aspekter beroende på 

situation, men det gemensamma är att det berör hur människor värderar rättvisa under besluts-

processer drivna av auktoriteter.  

2.2 Tylers definition av processrättvisa 

Tylers forskning har berört vad parter värderar under en rättsprocess, och han har undersökt 

gränserna för Thibaut och Walkers resultat där ingen klar distinktion mellan form och utfall 

kan skönjas, utan dessa ansågs relatera till varandra.
48

 Tyler har genom sin forskning funnit 

att processens form inte bara influerar partens uppfattning av resultatet, utan formen utgör 

även en betydelsefull faktor i sig självt. Processens form inverkar även på faktorer som inte är 

direkt kopplade till rättsprocessen. Exempelvis influerar processrättvisa till vilken grad parten 

upplever sig vara inkluderad i samhället.
49

 

Tyler gör vidare en uppdelning mellan objektiv/materiell rättvisa och subjektiv/formell 

rättvisa, och med begreppet processrättvisa avser Tyler subjektiv/formell rättvisa. Denna 

distinktion är central för förståelsen om processrättvisa. Med objektiv/materiell rättvisa avses 

den rättvisa som Tyler menar traditionellt eftersträvas inom juridisk verksamhet. Generellt 

betonas denna rättvisa påtagligt redan under juristutbildningen och är fortsatt det centrala 

                                                           
44

 Se t.ex. Elberbs m.fl., Procedural justice and quality of life in compensation processes (2013), som rör 
försäkringsärenden. Andra exempel utgörs av vårdnadsmål och trafikförseelser. Se Tyler, Procedural justice and 
the courts, s. 26 f.  
45

 Daicoff, The comprehensive law movement, s. 175 ff.  
46

 Gonzalez & Tyler, Why do people care about procedural fairness?, s. 91 f samt Lind & Tyler, The social 
psychology of procedural justice, s. 207. 
47

 Med beteendevetenskap avses i denna framställning forskning som relaterar till mänskliga beteenden och 
relationer, så som psykologi och socialpsykologi.  
48

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 4 samt Törnblom & Vermunt, Distributive and 
procedural justice: research and social applications, s. 6 f. 
49

 Törnblom & Vermunt, Distributive and procedural justice: research and social applications, s. 6 f. Se avsnitt 
2.3.1 för mer utförligt resonemang.  
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temat för jurister i deras yrkesverksamhet.
50

 Objektiv/materiell rättvisa innebär att rätts-

tillämpningen leder till att ett materiellt riktigt beslut fattas utifrån en korrekt användning av 

juridisk metod och tillämpning av etablerade rättskällor. Det tar alltså sikte på att 

tillämpningen i sig är rättvis, inte formerna för tillämpningen.
51

 Att erbjuda en opartisk rättslig 

prövning där rättvisa uppnås genom en korrekt rättstillämpning utgör en grundprincip inom 

all svensk offentlig verksamhet.
52

 

Med subjektiv/formell rättvisa avser Tyler faktorer som hänförs till tillfredställelse med 

processens form; d.v.s. om parter upplever processen som rättvis och under vilka 

förutsättningar detta uppnås. Tyler studerar därför hur parter upplever rättvisa och vilka 

faktorer under processen som påverkar denna upplevelse, exempelvis sociala interaktioner, 

delaktighet och kommunikation. Han studerar även hur processrättvisa påverkar förtroendet 

för rättsväsendet och rättssystemet samt hur processrättvisa påverkar efterlevnadsgraden av 

rättsliga beslut.
53

 

Tyler menar vidare att ett mål för rättsväsendet – bortsett från kravet att tillämpa gällande rätt 

på ett korrekt vis – är att hantera juridiska problem på ett sätt som leder till parters acceptans 

för de beslut som fattas, och på så sätt uppnå en hög grad av efterlevnad. Efterlevnaden är god 

om den är långsiktig och parter inte återvänder till rättsväsendet med samma problem gång på 

gång. Ett ytterligare mål menar Tyler är att upprätthålla samhällsmedborgarnas tillförlit till 

rättsväsendet, och genom detta även öka tilltron till rättssystemet i stort. Dessa mål menar 

Tyler går att direkt koppla till frågor som rör processrättvisa.
54

 Tyler argumenterar därför för 

att det borde vara en central uppgift för rättsväsendet att arbeta med processrättvisa, då det har 

positiva effekter för graden av acceptans för fattade beslut samt tilltron till rättssystemet i 

stort.
55

 

                                                           
50

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 3 f.  
51

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 3 f samt Tyler, Procedural justice and the courts, s. 
26. 
52

 Se Regeringsformen (cit. RF) 1 kap 8 §. 
53

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 3 f samt Tyler, Procedural justice and the courts, s. 
26.  
54

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 26 f.  
55

 Ibid. 
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2.3 Vad är processrättvisa?  

2.3.1 Sammanfattning av forskningsresultat  

Inom forskningen kring processrättvisa är den bärande hypotesen att processer, inte resultat, 

är det som människor värderar högst och det som studeras är hur människors värderingar 

påverkas av processens form. Närmare bestämt studeras under vilka förutsättningar processen 

uppfattas som rättvis.
56

 Det föreligger brett vetenskapligt stöd för processrättvisans relevans.
57

 

De tidiga forskningsresultaten mötte kritik för sin metodik, men processrättvisans betydelse 

har bekräftats i ett omfattande antal studier. Resultaten har vidare visat sig robusta i 

förhållande till val av olika metoder.
58

 Bland annat har studier visat att hur det juridiska 

problemet hanteras under rättsprocessen, och om det innefattar en hög grad av processrättvisa, 

har större påverkan på personers upplevelse av rättsväsendet än själva utfallet av den juridiska 

processen – oavsett om det är gynnande eller inte.
59

  

Studier visar vidare att processrättvisa påverkar graden av efterlevnad av juridiska beslut 

(eng:”compliance”) – både kort- och långsiktigt, samt att efterlevnad av lagar generellt 

stärks.
60

 Ytterligare studier visar att graden av processrättvisa influerar hur personer värderar 

dels domstolsväsendet och aktörer inom det, och dels rättssystemet och lagstiftning i stort. 

Effekterna är långsiktiga, och har i vissa fall visat sig bestå under flera år.
61

  

Betydelsen av processrättvisa är därtill likartad oavsett parters ekonomiska förutsättningar, 

etnicitet eller sociala status. Detta faktum styrker därmed möjligheten att det via process-

rättvisa går att bygga tillit till rättsväsendet från samhällsmedborgare.
62

 En hög grad av 

processrättvisa kan alltså konstateras påverka attityder och värderingar men också direkta 

handlingar.
63

  

En vanlig missuppfattning är att processens form är irrelevant när mycket står på spel för en 

part i en process, och att ett för parten negativt beslut alltid kommer att påverka värderingen 

                                                           
56

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 1.  
57

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 203 ff. 
58

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 28 samt Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 
203 ff. 
59

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 26 ff samt Burke & Leben, Procedural fairness – a key ingredient in 
public satisfaction, s. 5 f. 
60

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 26 ff samt Burke & Leben, Procedural fairness – a key ingredient in 
public satisfaction, s. 4.  
61

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 26 ff samt Burke & Leben, Procedural fairness – a key ingredient in 
public satisfaction, s. 6. 
62

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 28. 
63

 Gonzalez & Tyler, Why do people care about procedural fairness?, s. 92. 
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om rättvisa och rättssystemet negativt. Detta är inkorrekt, och en hög grad av processrättvisa 

har visat sig ge positivt genomslag trots ovanstående faktorer.
64

  

Forskningsresultaten kring processrättvisa kan förenklat summeras i fyra konstateranden;
65

 

- Processens form, och graden av processrättvisa, är av större relevans för parters 

uppfattning av rättvisa än själva beslutet/domen.  

- Hög grad av processrättvisa stärker parters tilltro till rättsväsendet och rättssystemet. 

- Hög grad av processrättvisa påverkar efterlevnadsgraden av fattade beslut och 

lagstiftning positivt.  

- Ett antal faktorer har visat sig stärka graden av processrättvisa, exempelvis möjlighet 

till inflytande och kommunikation.
66

  

2.3.2 Problematiska aspekter med processrättvisa 

Viktigt att påpeka är faktumet att parters upplevelse av rättvisa – subjektiv/formell rättvisa – 

inte alltid de facto är objektivt/materiellt rättvis.
67

 Det är fullt möjligt att parter har en felaktig 

uppfattning kring vad som är rättvist enligt en objektiv/materiell rättvisedefinition. Därför ska 

inte teorier kring subjektiv rättvisa okritiskt implementeras i legala system och vid 

institutioner.
68

 Teorier om processrättvisa ämnar därmed inte underminera betydelsen av 

frågor som relaterar till objektiv/materiell rättvisa.  

Kritik har riktats mot teorier om processrättvisa avseende att det insinueras att parter blir 

lyckliga även när de förlorar. Processrättvisa berör i själva verket snarare graden av acceptans 

för ett icke-gynnande beslut. En part kan i dessa fall vara besviken över att inte ha fått sin 

vilja igenom, men känner inte ett agg mot domstolen.
69

  

2.3.3 Om processrättvisa och svensk rättstradition 

Ett kritiskt förhållningssätt bör antas när teorier som är baserade i ett juridiskt system överförs 

till ett annat. Det amerikanska rättssystemet hanterar fenomen som inte förekommer i Sverige, 

exempelvis dödsstraff, och analysen av ett svenskt legalt system måste ske med beaktande av 

                                                           
64

 Exempelvis vid vårdnadstvister och i civilrättsliga mål som rör stora summor pengar. Se Tyler, Procedural 
justice and the courts, s. 28.  
65

 Tyler, Procedural justice and the courts (2007).  
66

 Se avsnitt 2.4 för närmare beskrivning av dessa faktorer.  
67

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 3 f.  
68

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 4 f.  
69

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 26 f. 
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detta.
70

 Forskningen kring processrättvisa tar dock inte sikte på element särskilt kopplade till 

det amerikanska rättssystemet, utan rör beslutsprocesser i vid mening.
71

 

Burke och Leben argumenterar för att forskningen kring processrättvisa är så grundläggande 

att resultaten är möjliga att applicera i olika legala system.
72

 Vidare kan det konstateras att 

svensk rättstradition avseende utsatta grupper – vilket psykiatrirätten får anses beröra – 

bygger på principer om proaktivitet, mycket i likhet med processrättvisebegreppet.
73

 Med 

beaktande av ovanstående kan forskningsresultaten om processrättvisa anses vara 

generaliserbara nog att applicera i förhållande till svensk gällande rätt.  

Det faktum att processrättvisa inte avser ersätta andra legala krav
74

 är av särskild relevans 

avseende den svenska offentliga rätten, som psykiatrirätten härrör till, vilket är ett starkt 

reglerat rättsområde. Offentlig verksamhet måste alltid ske i enlighet med principer som 

objektivitet, likabehandling, legalitet och proportionalitet.
75

 Givet att processrättvisa inte är 

menat att konkurrera med sådana krav, kan det inte anses föreligga direkta hinder för att det 

rättsliga regelverk som härrör till offentlig rätt influeras av principer om processrättvisa. 

2.4 Fyra kriterier för att uppnå processrättvisa 

2.4.1 Allmänna förutsättningar 

Processrättvisa uppnås bäst genom en översyn av partens alla kontakter med rättsväsendet. 

Graden av processrättvisa påverkas nämligen under alla steg och genom alla kontakter som 

sker med offentliga aktörer, och inte enbart under muntlig förhandling. Tyler argumenterar för 

att alla offentliga aktörer måste se sitt jobb som en ”lektion i samhällsvetenskap”, och att alla 

förmedlar ett viktigt budskap om den enskilda medborgarens rättigheter och värde genom sitt 

bemötande. Viktigt att beakta är att enskilda personer delar med sig av sina negativa eller 

                                                           
70

 Diesen för resonemang kring svårigheter och möjligheter med applicerandet av TJ i Sverige, se Terapeutisk 
juridik, s. 58 ff. Även Pernilla Leviner reflekterar på ett liknande vis över användandet av ett TJ-perspektiv i sin 
avhandling ”Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnaskyddsarbete”(2011), och kommer fram till att vissa 
svårigheter till trots kan TJ-perspektivet vara lämpligt att tillämpa, s. 32 ff.  
71

 Lind & Tyler, The social psychology of procedural justice, s. 211 f.  
72

 Se Burke & Leben, Procedural fairness – a key ingredient in public satisfaction, s. 5. Författarna menar att det 
går att dra analogier från deras resonemang som rör det amerikanska rättssystemet till rättssystemet i Kanada.  
73

 Kindström Dahlin, Leviner, Kaldal m.fl., Swedish legal scholarship concerning protection of vulnerable groups: 
Therapeutic and proactive dimensions, s. 404 ff.  
74

 Se avsnitt 2.3.2. 
75

 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 10 ff samt Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 309 ff.  
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positiva upplevelser till vänner och bekanta, och således får effekten större spridning än till 

enbart den enskilda individen. Även media bidrar till att skapa bilden av rättssystemet.
76

 

Tyler har definierat fyra kriterier, med bas i forskning, vars uppfyllnad gagnar en hög grad av 

processrättvisa.
77

 Dessa kriterier utgörs av röst, neutralitet, respekt och tillit. 

2.4.2 Röst 

Kriteriet röst (eng: ”voice”) kretsar kring partens möjlighet att vara delaktig i processen och 

att få komma till tals. Parten har ett behov av att få delge sin syn på det som processen berör, 

och vill känna att domstolen faktiskt beaktar de argument som framförs. Möjligheten att 

komma till tals, och upplevelsen av att det som framförts har beaktats i prövningen, har visat 

sig ha positiva effekter på partens upplevelse av rättsväsendet oavsett vilket utfall domen 

får.
78

 Detta är en anledning till varför parter har visat sig föredra medlingsinstitut framför mer 

formella processer, då möjligheten att få berätta om sin upplevelse och få den bekräftad gör 

att processen upplevs som mer tillfredställande.
79

  

2.4.3 Neutralitet 

Kriteriet neutralitet (eng:”neutrality”) rör upplevelsen av domstolen och domare som 

neutrala. Kriteriet härrör i större grad än röst till tvistemålskonstruktionen där människor 

självmant söker sig till domstolen för att lösa en konflikt, men är dock av relevans i alla typer 

av mål. Parter uppvisar generellt en tro på att domaren utgör en objektiv part som löser 

konfliker utifrån juridiska regler oavsett dennes personliga uppfattning.
80

  

Domaren kan förmedla sin neutrala ställning genom att ge parten relevant information kring 

hur processen går till. Detta i synnerhet genom att förklara innebörden av för processen 

relevanta regler samt beskriva vad som utgör beslutsunderlaget och tydligt motivera sitt 

beslut.
81

  

2.4.4 Respekt 

Människor vill känna att deras problem och rättigheter behandlas seriöst av rättsväsendet, och 

kriteriet respekt (eng:”respect”) handlar om partens behov av att bemötas på ett respektfullt 

                                                           
76

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 30. 
77

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 30 f.  
78

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 30. 
79

 Ibid.  
80

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 30. 
81

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 30. Se även McKenna m.fl., What is the role of procedural justice in 
civil commitment, s. 673. 
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sätt. Alla rättsliga aktörer, d.v.s. myndighetsföreträdare som exempelvis handläggare och 

poliser, men även domare och domstolspersonal, representerar staten genom sin yrkes-

utövning. Inte bara rättsligt utan även symboliskt. Genom sitt bemötande förmedlar dessa 

aktörer ett budskap om människors status. Ett respektfullt bemötande mot människor och 

deras rättigheter försäkrar dem om deras betydelse och delaktighet i samhället.
82

 

Ett respektfullt bemötande är därmed inte enbart viktigt i rättssalen utan under alla steg i 

kontakten med myndigheter, då dessa kontakter påverkar människors inställning till rätts-

systemet i stort. I praktiken kan ett sådant respektfullt bemötande uppnås genom att 

företrädare i alla led behandlar parterna korrekt – d.v.s. genom ett vänligt och sakligt 

förhållningssätt. Kriteriet respekt kan även uppnås genom att företrädare uttryckligen visar att 

de beaktar människors rättigheter.
83

 Ett led i att uppnå detta är att erbjuda parter information 

kring hur processen går till och vart de kan vända sig för att få hjälp. Sådan information 

stärker känslan av att den enskilda partens problem tas på allvar av rättsväsendet.
84

  

2.4.5 Tillit 

Kriteriet tillit (eng:”trust”) utgör det mest centrala attributet när människor värderar legala 

auktoriteters karaktär. Centrala element gällande om beslutsfattare uppfattas vara av god 

karaktär är om denne uppvisar ärlighet och empati. Detta kan i sin tur bestå i att besluts-

fattaren lyssnar på parten och visar att denne beaktar det som framförs, samt att besluts-

fattaren är transparent kring vilka åtgärder som vidtas och med vilket syfte. Parten värderar 

också upplevelsen av att beslutsfattaren försöker åtstadkomma ett bra beslut för alla parter och 

agerar utifrån alla parters intressen.
85

 

 

 

 

                                                           
82

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 31. Se även McKenna m.fl., What is the role of procedural justice in 
civil commitment, s. 675 samt Tyler, The Psychological Consequences of Judicial Procedures: Implications for 
Civil Commitment Hearings, s. 444 f.  
83

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 31. Se även Tyler, The Psychological Consequences of Judicial 
Procedures: Implications for Civil Commitment Hearings, s. 440.  
84

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 31. 
85

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 31. Se även Tyler, The Psychological Consequences of Judicial 
Procedures: Implications for Civil Commitment Hearings, s. 441 f. 
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3. Det processuella förfarandet vid psykiatrisk tvångsvård  

3.1 Utgångspunkter vid psykiatrisk tvångsvård 

3.1.1 Frivillighet och tvång 

Under 1900-talet har psykiatrirättens perspektiv på psykisk ohälsa utvecklats från att i hög 

grad behandla detta som en avvikande företeelse och något som samhället skulle skyddas från 

genom tvångsmässigt omhändertagande av psykiskt sjuka individer – till perspektivet att 

frivillighet ska utgöra utgångspunkten vid all hälso- och sjukvård, inklusive vid psykisk 

ohälsa.
86

 Vården vid psykisk ohälsa har vidare utvecklats från att primärt bestå av 

institutionalisering till att i högre grad kretsa kring patientens rehabilitering och delaktighet i 

samhällslivet.
87

 Denna förskjutning mot frivillighet som utgångspunkt har även aktualiserat 

frågor om rättssäkerhet, självbestämmandets gränser och patienträttigheter i allt högre grad.
88

 

Idag kvarstår möjligheten att tvångsmässigt vårda patienter som lider av psykisk ohälsa via 

LPT, men detta enbart som sista utväg vid särskilt allvarliga situationer.
89

  

Huvudregeln avseende hälso- och sjukvård är att samtycke fordras för olika åtgärder. Denna 

princip framkommer dels via det regelverk som berör samhällsmedborgares fri- och 

rättigheter,
90

 dels via lagstiftning som rör sjukvården.
91

 Samtycket, tillsammans med så kallad 

social adekvans, har också betydelse för den straffrättsliga bedömningen av läkares eventuella 

ansvar för brottsligt handlande.
92 

3.1.2 Rättighetsskyddet 

Regeringsformen (cit. RF), som utgör grundlag, och Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (cit. EKMR)
93

 

tillskriver varje människa vissa rättigheter. Genom dessa rättigheter erhåller individer ett 

skydd mot olika slags intrång från det allmänna – exempelvis mot påtvingade kroppsliga 

                                                           
86

 Prop. 1990/91:58 s. 62, Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 15 samt Grönwall & 
Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 13 f.  
87

 Prop. 1990/91:58 s. 65 f samt Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 13 samt s. 42 ff. 
88

 Grönwall & Holgersson, Psykiatrin, tvånget och lagen, s. 36 ff.  
89

 Rättsliga förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård berörs närmare i avsnitt 3.2.  
90

 Se avsnitt 3.1.2.  
91

 Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) 2a § p. 3, Patientlagen (2014:821) (PL) 4 kap 1 och 2 §§ samt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) 6 kap. Se även Prop. 1990/91:58 s. 61.  
92

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 137 ff.  
93

 Införlivad i svensk rätt genom lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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ingrepp och frihetsberövanden.
94

 Rättighetsskyddet är emellertid i delar relativt och kan 

inskränkas genom lag i vissa situationer.
95

 Psykiatrisk tvångsvård, och åtgärder inom ramen 

för tvångsvård – så som tvångsmedicinering och bältesläggning
96

 – utgör inskränkningar av 

sådana grundläggande rättigheter. Dessa har dock under uppställda förutsättningar ansetts som 

legitima av lagstiftaren. Grunden för detta är att svårt psykiskt sjuka personer inte anses ha 

förmågan att bedöma vad som är sitt eget bästa i vissa situationer.
97

  

Tvångsvården bygger följaktligen på en slags solidaritetstanke; samhället har en skyldighet att 

skydda personer som befinner sig i en utsatt situation och riskerar att skada sig själv eller 

andra.
98

 Givet att tvångsvården utgör en stor inskränkning av en individs självbestämmande-

rätt och frihet har lagstiftaren ansett att högt ställda krav på rättssäkerhet är nödvändiga.
99

  

Med beaktande av det intrång i individens fri- och rättigheter som ett beslut om tvångsvård 

utgör, kan det konstateras att LPT-processen rör särskilt ingripande åtgärder som får stora 

konsekvenser för patienten och att svåra avvägningar mellan tvångets nytta och skada behöver 

göras av beslutsfattare, oavsett om denne är läkare eller ledamot av rätten.
100

  

3.1.3 Tvångsvårdens syfte 

Lagstiftarens övergripande mål med psykiatrisk vård är som nämnts att vården i så stor 

utsträckning som möjligt ska ges på frivillig väg.
101

 Att tvångsmässigt vårda patienter ska 

endast ske i undantagsfall när andra åtgärder inte är möjliga. Detta ställningstagande åter-

speglas i de legala förutsättningarna för tvångsvård.
102

 Syftesbestämmelsen 2 § LPT innebär 

vidare att lagen ska tillämpas mycket restriktivt.
103

 LPT ska inte syfta till att användas i sådan 

utsträckning att patienten blir fullt frisk från sin psykiska ohälsa, utan målsättningen är att 

                                                           
94

 RF 2 kap 8 § och 2 kap 6 § st. 1 samt EKMR art. 5 och art. 8.  
95

 Se RF 2 kap 20 §. Vissa rättigheter är absoluta och kan därmed inte inskränkas. Se t.ex. RF 2 kap 4 § som rör 
förbud mot kroppsstraff och tortyr.  
96

 För utförligare resonemang kring tvångsåtgärder inom ramen för psykiatrisk tvångsvård och relationen till 
grundläggande rättigheter, se t.ex. Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet (2010). Inom ramen 
för detta arbete berörs inte dessa åtgärder närmare.  
97

 Prop. 1990/91:58 s. 64 f.  
98

 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 21 f.  
99

 Prop. 1990/91:58 s. 68.  
100

 Se avsnitt 3.3 för en redogörelse för chefsöverläkaren respektive rättens ledamöter som beslutsfattare. 
101

 Prop. 1990/91:58 s. 233. 
102

 Prop. 1990/91:58 s. 74 samt Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 23.  
103

 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 126. 
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patienten ska nå en punkt där denne godtar vård på frivillig väg
104

 och via tvångsvården 

motiveras att ta ett ”självständigt ansvar för sina levnadsförhållanden”.
105

  

Även när förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda ska delaktighet i vården från 

patientens sida därför eftersträvas (LPT 2 § 2 st.).
106

 Tvånget ska därtill utövas så skonsamt 

som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten (LPT 2 a § 2 st.). Tvångsvården ska 

vidare vara så kortvarig som möjligt och får inte bli en förvaring av patienten.
107

 Själva 

behandlingen av patienten ska därtill utföras i enlighet med de krav som Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) (cit. HSL) ställer på visad respekt för patientens självbestämmande 

och integritet, samt kraven på att vården håller god kvalitet och uppfyller krav på säkerhet och 

kontinuitet (LPT 1 §).
108

  

Sammanfattningsvis kan själva syftet med LPT sägas vara att lagen ska tillämpas i så liten 

grad som möjligt och enbart vid allvarliga situationer. Därmed har lagen ett begränsat 

tillämpningsområde. Tvångsåtgärden ska vidare ske med målet att slutligen få till stånd vård 

på frivillig väg.  

3.2 Förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård 

Ett antal förutsättningar ska vara uppfyllda vid psykiatrisk tvångsvård. Chefsöverläkaren 

prövar om dessa är uppfyllda när denne fattar beslut om intagning i enlighet med de krav som 

uppställs i LPT 6 b § (se avsnitt 3.3.1). Om intagningsbeslutet överklagas till förvaltnings-

rätten enligt LPT 32 § ska rätten göra motsvarande prövning av förutsättningarna. Rekvisiten 

för psykiatrisk tvångsvård innefattar generellt ett tolkningsutrymme och avser framtida 

skeenden, varvid svåra avvägningar kan komma att behöva göras av beslutsfattarna. 

Grundförutsättningarna för att vårda en patient i sluten psykiatrisk tvångsvård stipuleras i LPT 

3 §. Vid sluten psykiatrisk tvångsvård måste tre krav vara uppfyllda.
109 Utöver dessa krav 

fordras även en proportionalitetsprövning och att själva beslutet har fattats i enlighet med de 

formella krav som föreligger.
110 Förutsättningarna måste vara uppfyllda både vid tidpunkten 

                                                           
104

 Prop. 1990/91:58 s. 238. Om patienten blir frisk till följd av vården är detta givetvis inget som motarbetas 
eller ska betraktas som icke önskvärt.  
105

 Prop. 1990/91:58 s. 237.  
106

 Prop. 1990/91:58 s. 237.  
107

 Prop. 1990/91:58 s. 65, s. 233 samt s. 237.  
108

 Prop. 2007/08:70 s. 109.  
109

 Prop. 1990/91:58 s. 82.  
110

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 321. 
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för intagningsbeslutet samt under hela vårdtiden för att tvångsvården ska vara legitim.
111

 

Detta innebär vidare att tvånget genast ska upphöra om någon av förutsättningarna inte längre 

föreligger, och övervägande kring tvångsvårdens legitimitet ska därför kontinuerligt göras 

(LPT 27 §).
112

  

Första kravet utgörs av att patienten måste lida av en allvarlig psykisk störning. 

Formuleringen är oprecis, vilket har kritiserats,
113

 men syftet anges vara att ge utrymme för 

nyanserande helhetsbedömningar.
114

 Det har inte ansetts lagtekniskt möjligt att formulera ett 

uttömmande begrepp då psykiska störningar kan vara komplexa till sin karaktär och inkludera 

både sociala och medicinska faktorer.
115

 Europadomstolen har fört likande resonemang kring 

att begreppet psykisk ohälsa är oprecist till sin natur och att dess innebörd kan växla över tid. 

Därför måste ett frihetsberövande med denna grund också tydligt styrkas med tillförlitlig och 

aktuell medicinsk kunskap.
116

  

Med beaktande av detta ska bedömningen kring allvarlig psykisk störning därför göras utifrån 

grad och art – vissa störningar är allvarliga till sin grad, men symptombilden behöver inte var 

allvarliga till sin art, och vice versa. Följaktligen måste en helhetsbedömning i det enskilda 

fallet alltid göras. Lagstiftaren har dock exemplifierat en rad situationer som kan uppfylla 

kravet på allvarlig psykisk störning – exempelvis olika psykostillstånd, allvarliga depressioner 

med suicidrisk samt svårartade personlighetsstörningar.
117

  

Patienten är därmed allvarligt sjuk i samband med psykiatrisk tvångsvård, och kan till följd av 

sitt tillstånd ha en bristande verklighetsuppfattning. Patienten befinner sig därför i en utsatt 

situation vid tillfället för beslut om tvångsvård och under eventuell efterföljande prövning i 

domstol. Därtill kan det konstateras att rekvisitet om allvarlig psykisk störning kan innebära 

ett brett spektra av olika psykiska tillstånd. Dessa fakta har beslutsfattare att förhålla sig till 

när de uppfyller skyldigheter enligt LPT och annan relevant lagstiftning.  

                                                           
111

 Prop. 1990/91:58 s. 238. Se även avgöranden från Europadomstolen som ger stöd för att vården måste 
upphöra när patienten inte längre är sjuk, se Trajce Stojanovski mot Makedonien. Ett visst utrymme för 
kvarhållande trots att vårdbehovet upphört föreligger dock om åtgärder behöver vidtas för att underlätta 
utskrivning från vården, se Johnson mot Förenade kungariket.  
112

 Vården ska även upphöra i fall att ansökan om medgivande till psykiatrisk tvångsvård inte inkommit i tid (se 
t.ex. LPT 7 §), om beslut fattats om rättspsykiatrisk vård (LPT 28 §) eller om någon av situationerna i LPT 29 § 
föreligger.  
113

 Prop. 1990/91:58 s. 85.  
114

 Ibid. 
115

 Ibid. 
116

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 119.  
117

 Prop. 1990/91:58 s. 86.  
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Det andra kravet är att patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan 

tillgodoses på annat vis än via intagning på sjukvårdsinrättning för dygnetruntvård. Den 

allvarliga psykiska störningen måste alltså föranleda ett påtagligt vårdbehov, och alla andra 

alternativ än sluten vård ska vara uteslutna.
118

 En prövning av patientens allmänna livs-

situation måste därför göras för att utreda vilka alternativa åtgärder som står till buds.
119

 Ett 

oundgängligt vårdbehov anses föreligga när patientens liv eller hälsa är i fara till följd av den 

allvarliga psykiska störningen.
120

 Inom ramen för ett vårdbehov kan även skyddsaspekter – 

d.v.s. om personen i fråga utgör en fara för sin omgivning till följd av sin psykiska ohälsa – 

vägas in (LPT 3 §).
121

 För att avgöra om ett oundgängligt vårdbehov föreligger fordras en 

noggrann utredning av beslutsfattaren
122

 kring de alternativ som står till buds. Exempelvis 

måste insatser på frivillig basis inom ramen för socialtjänstlagen (2001:453) bedömas vara 

otillräckliga.
123

  

Det tredje kravet består av att patienten motsätter sig behövlig vård eller det till följd av 

dennes psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med 

patientens samtycke – d.v.s. på grund av bristande beslutsförmåga.
124

 I linje med vad 

Kindström Dahlin beskriver kan prövningen av samtyckesrekvisitet anses vara problematiskt 

till sin natur.
125

 Patientens inställning kan ta sig olika uttryck; antingen verbalt eller genom 

patientens handlande (så kallat konkludent samtycke) vilket i sig kan vara svårbedömt. Ett 

samtycke kan vidare lämnas med olika avsikt – det kan vara ett uttryck för en genuin avsikt 

att motta vård, men det kan även potentiellt vara ett sätt att undkomma tvångsvård.
126

 

LPT innefattar en möjlighet att värdera ett lämnat samtycke (LPT 3 § 2 st.) exempelvis om det 

inte bedöms vara allvarligt menat eller om det finns grundad anledning att anta att 

inställningen kommer att ändras kort efter att vården inletts.
127

 Denna bestämmelse tar dock 

primärt sikte på de fall då patienten uppenbart är för sjuk för att kunna ta ställning till frivillig 

                                                           
118

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 185. 
119

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 185 samt Prop. 1999/00:44 s. 61. 
120

 Prop. 1990/91:58 s. 91 samt Prop. 1999/00:44 s. 61. 
121

 Prop. 1990/91:58 s. 97 ff.  
122

 D.v.s. chefsöverläkaren eller rättens ledamöter vid förvaltningsrätten.  
123

 Prop. 1990/91:58 s. 91.  
124

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 190 f.  
125

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 191.  
126

 Ibid. 
127

 Prop. 1990/91:58 s. 102. Se även Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 3310-14, meddelad 24 
november 2015) som rör öppen psykiatrisk tvångsvård, där förutsättning för tvångsvård anses föreligga med 
hänvisning till att patienten i fråga inte kan anses kunna lämna ett ”övervägt ställningstagande”.  
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vård.
128

 I frågan om samtycke har personer som möter patienten ett ansvar att utreda och 

förklara situationen på ett för patienten anpassat sätt, och att försöka motivera patienten till att 

motta frivillig vård.
129

 Beslutsfattaren måste avseende samtycket pröva en persons avsikt till 

ett framtida skeende. Vad denna värdering ska bygga på för kunskaper framgår inte av 

förarbeten till lagen.  

Utöver dessa tre krav krävs att en allmän proportionalitetsprövning av tvånget görs med 

beaktande av intrångets skadliga verkningar för individen i förhållande till åtgärdens nytta – 

vilket även framgått av Europadomstolens praxis angående frihetsberövanden i fall av 

exempelvis psykisk ohälsa.
130

 Detta och en princip om minsta möjliga ingrepp kommer till 

explicit uttryck i LPT 2 a § och ska influera alla åtgärder inom ramen för LPT – inklusive vid 

prövning om förutsättningar för tvångsvård föreligger.
131

 

3.3 Processen vid psykiatrisk tvångsvård 

3.3.1 Intagningsbeslut 

Ett intagningsbeslut inleds alltid med en så kallad tvåläkarprövning (LPT 4 § samt 6 b §),
132

 

vilket innebär att två olika läkare deltar i beslutet om psykiatrisk tvångsvård. Den ena läkaren 

utfärdar ett vårdintyg, som sedermera granskas av en annan läkare som i sin tur beslutar om 

psykiatrisk tvångsvård. De legala kraven på formell kompetens skiljer sig åt mellan dessa. 

Första steget i tvåläkarprövningen 

Första steget utgörs av att ett vårdintyg utfärdas av en läkare (LPT 4 §). Vårdintyget måste 

visa att det på sannolika skäl föreligger förutsättningar för att tillämpa psykiatrisk tvångsvård 

enligt LPT 3 § och innefatta en beskrivning av på vilket sätt dessa förutsättningar är 

uppfyllda.
133

 Läkaren har därför till uppgift att värdera om beslutsunderlaget är tillräckligt 

samt tillförlitligt och måste noggrant utreda om förutsättningar för tvångsvård föreligger.
134

 

Vårdintyget ska grundas på en i direkt anslutning till utfärdandet genomförd 

                                                           
128

 Prop. 1990/91:58 s. 102.  
129

 Se LPT 48 §, HSL 2 b §, PL 3 kap samt PSL 6 kap 6 §. Se även Prop. 1998/99:4, s. 49. 
130

 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 110 samt Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, s. 118. 
131

 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 111.  
132

 Det föreligger alternativa processer inom ramen för LPT, t.ex. konvertering enligt LPT 11 §, men dessa berörs 
som nämnt under avgränsningar (avsnitt 1.4) inte närmare i denna framställning.  
133

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 194. 
134

 Prop. 1990/91:58 s. 106. 
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läkarundersökning av en legitimerad läkare i privat eller allmän tjänst (LPT 4 2 st. samt LPT 5 

§). Det föreligger inget legalt krav på denna läkare avseende psykiatrisk specialistkompetens.  

En undersökning för vårdintyg får bara vidtas om det föreligger särskilda skäl att göra så. 

Formuleringen utgör en erinran om att redan denna åtgärd kan vara ett ingrepp i patientens 

personliga integritet.
135

 En undersökning kan initieras av läkaren själv eller via begäran från 

exempelvis socialtjänst eller anhörig till patienten.
136

 Om en läkarundersökning inte kan 

genomföras på frivillig väg kan en sådan tvångsmässigt genomföras (LPT 4 § 2 st.).
137

  

När ett vårdintyg utfärdats efter genomförd läkarundersökning ska eventuellt beslut om 

psykiatrisk tvångsvård fattas skyndsamt, senast inom 24 timmar efter patientens ankomst till 

vårdinrättningen (LPT 6 b §). Vårdintyget får aldrig vara äldre än fyra dagar när beslut ska 

fattas. Denna gräns tar sikte på de fall då patienten eventuellt avvikit efter intygets 

upprättande. Om fyra dagar har gått och inget beslut har fattats måste ett nytt vårdintyg 

utfärdas för att säkerställa att förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård fortfarande 

föreligger.
138

  

Andra steget i tvåläkarprövningen 

Det andra steget i tvåläkarprövningen utgörs av själva beslutet om psykiatrisk tvångsvård, 

intagningsbeslutet, vilket fattas av en chefsöverläkare vid enhet för psykiatrisk vård (LPT 6 b 

§).
139

 I detta fall föreligger alltså ett visst legalt krav på formell kompetens. Kravet har ansetts 

motiverat för att kunna säkerställa att förutsättningarna för tvångsvård de facto är 

uppfyllda.
140

 Denna läkare får inte vara samma läkare som utfärdat det ovan nämnda vård-

intyget. Tvåläkarprövningen syftar ytterst till att motverka risken att godtyckliga och 

ogrundade beslut om tvångsvård fattas genom att två självständiga bedömningar av patientens 

situation och förutsättningar görs.
141

 Genom denna tvåläkarprövning, i kombination med 

rätten till överklagande, anses patientens rättssäkerhet tillgodosedd.
142

  

                                                           
135

 Prop. 1990/91:58 s. 105.  
136

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 194.  
137

 Denna åtgärd fordrar att en läkare i allmän tjänst, eller att en privat läkare slutit särskilt avtal med 
landstinget, fattar beslutet, se LPT 4 §.  
138

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 194. 
139

 Denna rätt kan i vissa situationer delegeras till annan läkare enligt LPT 39 §.  
140

 Prop. 1990/91:58 s. 109.  
141

 Prop. 1990/91:58 s. 110.  
142

 Prop. 1990/91:58 s. 114. 
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Tvångsvård enligt ett intagningsbeslut får pågå under maximalt fyra veckor (LPT 6 b §). I 

förarbetet till LPT framgår att fördelarna med en konstruktion som bygger på en kort tid 

mellan intagningsbeslutet och en rättslig prövning har vägts mot behovet av att inleda vården 

och utreda patientens tillstånd. Fyra veckor har ansetts utgöra ett rimligt tidsintervall med 

beaktande av dessa intressen. Kortare tidsperioder skulle föranleda ett stort antal ärenden som 

skulle avgöras på ett begränsat utredningsmaterial, och förkortningen skulle troligtvis därmed 

inte stärka rättssäkerheten. I förarbetena framgår dock att detta tidsintervall bör komma att 

utvärderas allt eftersom det skapas erfarenheter kring tillämpningen.
143

  

Om vården behöver pågå längre än dessa fyra veckor måste chefsöverläkaren inkomma med 

en ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård till förvaltningsrätten, varvid rätten har att 

pröva om tvångsvården ska fortgå (LPT 7 §).
144

 Vården kan efter rättens beslut fortgå i 

maximalt fyra månader från det datum då beslut om intagning fattades (LPT 8 §) och om 

vården därefter förlängs får den pågå under maximalt sex månader åt gången (LPT 9 §). 

Så länge kraven på periodisk prövning uppfylls finns dock ingen yttersta gräns för hur många 

gånger vården kan förlängas. Det är förutsättningarna för tvångsvården som sätter gränserna 

för hur länge tvångsvården får pågå.  

3.3.2 Överklagande av intagningsbeslut 

Patienten har rätt att överklaga intagningsbeslutet till förvaltningsrätten, vilket även innefattar 

en begäran om att vården ska upphöra (LPT 32 §). Den förvaltningsrätt som är behörig att 

pröva överklagan befinner sig inom den domkrets som sjukvårdsinrättningen är belägen (LPT 

34 §). Patienten har vidare rätt att när som helst under vårdtiden framföra en begäran om att 

tvångsvården ska upphöra till chefsöverläkaren, och om detta inte bifalles kan även avslaget 

på denna begäran överklagas till förvaltningsrätten (LPT 33 §).  

Rätten till överklagande följer av att en person som blir omhändertagen tvångsvis av annan 

myndighet än domstol har rätt att få beslutet rättsligt prövat utan oskäligt dröjsmål (RF 2 kap 
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 Prop. 1990/91:58 s. 114 ff.  
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 Ansökan om fortsatt psykiatrisk vård beskrivs som nämnts under avgränsningar (avsnitt 1.4) inte inom 
ramen för denna uppsats. Noteras kan dock att den muntliga förhandlingen avseende ansökan om fortsatt vård 
och muntlig förhandling avseende överklagat intagningsbeslut (se avsnitt 3.3.2) i stort sett är utformade på 
samma sätt – och ofta sammanfaller i praktiken. Patienten kan alltså överklaga intagningsbeslutet och motsätta 
sig ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård vid samma förhandling, varvid förvaltningsrätten prövar båda 
frågorna. Slutsatser avseende processrättvisa under den muntliga förhandlingen kan därmed i delar ses som 
överskridande.  
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9 §).
145

 Rätten till domstolsprövning följer även av EKMR art. 6, som bland annat rör rätten 

till en rättvis rättegång. Artikeln stipulerar i korthet en rätt till offentlig och opartisk prövning 

av frågor som rör individens civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelser om brott. 

Denna prövning ska vidare ske i en enligt lag inrättad domstol.
146

 EKMR art. 6 innefattar även 

en rätt för den enskilde att få tillfälle att framföra sin sak muntligen, och patientens rätt till 

detta inom ramen för psykiatrisk tvångsvård framkommer i LPT 36 §.  

Patienten ska få anpassad information om sin rätt till överklagan i samband med att beslutet 

fattas så snart patientens tillstånd medger det (LPT 48 §). Rätten till information följer vidare 

av sjukvårdslagstiftningen, som också ställer krav på att sjukvårdspersonalen måste sätta sig 

in i patientens individuella förutsättningar så att informationen ges på ett lämpligt vis. Vidare 

måste personalen också förvissa sig om att patienten har förstått den information som 

förmedlats.
147

  

Givet den utsatta situation patienten befinner sig i, med beaktande av dennes sjukdoms-

tillstånd, kan det konstateras att det krävs ett särskilt engagemang från sjukvården avseende 

att på ett pedagogiskt vis förklara vad beslutet om tvångsvård innebär liksom att den enskilde 

har en rätt till överklagande.  

3.3.3 Handläggning i förvaltningsrätten 

Domstolarna har en grundlagstadgad särställning i det svenska samhället, och ska utöva sitt 

uppdrag självständigt i förhållande till den offentliga makten.
148

 Förvaltningsdomstolarnas 

uppgift är att ha en rent rättsskipande roll – detta till skillnad från förvaltningsmyndigheterna 

som i viss del kan ha ett intressebevakande förhållningssätt i sin verksamhet.
149

 Förvaltnings-

processen syftar därmed till ”att säkerställa materiellt riktiga avgöranden och att värna den 

enskildes rättsskydd” och har därmed en kontrollerande uppgift gentemot myndigheter.
150

  

Förvaltningsrätten är skyldiga att handlägga ett överklagande av intagningsbeslut skyndsamt. 

Målet ska tas upp till avgörande inom åtta dagar från att överklagandet inkom till rätten (LPT 
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 Rätten domstolsprövning är absolut, d.v.s. den kan inte inskränkas genom lag.  
146

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 149 ff. 
147

 Se HSL 2 b §, PL 3 kap samt PSL 6 kap 6 §. Se även Prop. 1998/99:4, s. 49. 
148

 Se RF 11 kap.  
149

 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. – en kommentar, s. 16 ff.  
150

 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. – en kommentar, s. 16 ff. Detta synsätt stöds dock 
inte av Kindström Dahlin som anför att domstolar har en intressebevakande uppgift. Se Psykiatrirätt, s. 211.  



25 

 

35 §).
151

 Handläggningen av förvaltningsrättsliga mål, likt mål om tvångsvård, sker i enlighet 

med förvaltningsprocesslagens krav (cit. FPL). Bland annat har domstolen en utrednings-

skyldighet i enlighet med officialprincipen, vilket i korthet innebär en skyldighet för 

domstolen att tillse att målet blir utrett på ett tillfredställande vis (FPL 8 §). Denna skyldighet 

måste dock balanseras mot domstolens skyldighet att agera objektivt och opartiskt.
152

 I mål 

där berörd part inte är resursstark, och när åtgärden är särskilt ingripande – likt mål om 

psykiatrisk tvångsvård – är denna utredningsskyldighet mer omfattande.
153

  

Rätten bör därför inte vara passiva bedömare när frågor om psykiatrisk tvångsvård ska 

avgöras, utan får anses skyldiga att vara aktiva om så behövs. Om behovet föreligger måste de 

vidta olika åtgärder; så som att begära kompletterande material eller undersöka vilka grunder 

materialet är baserat på.  

Det förvaltningsprocessuella regelverket innefattar krav på att partsinsyn och kommunikation 

tillgodoses. En ytterligare uppgift för förvaltningsrätten under processen är därför att 

tillgodose att patienten har getts möjlighet att ta del av beslutsunderlaget och även erbjudits 

möjlighet att komplettera underlaget innan målet avgörs. Detta följer av den så kallade 

kommunikationsprincipen.
154

  

3.3.4 Patientens rätt till stöd 

Patienten har i huvudscenariot rätt till ett offentligt biträde vid överklagande av intagnings-

beslut.
155

 Undantaget är om det inte antas föreligga behov av att ett sådant biträde (LPT 38 a 

§). Det offentliga biträdets uppgift är att bistå patienten innan och under muntlig förhandling, 

och biträdet spelar en viktig roll avseende att bevaka patientens rättigheter. En sådan rättighet 

kan vara rätten att bli hörd, i enlighet med EKMR art. 6 om rätten till en rättvis rättegång.
156

 

För att få agera som offentligt biträde i förvaltningsdomstol krävs att biträdet uppfyller ett 

allmänt lämplighetskrav (FPL 48 §). Vad som utgör kravet på lämplighet kan variera från fall 

till fall med beaktande av exempelvis målets komplexitet.
157

  

                                                           
151

 Tidsfristen om åtta dagar kan förlängas i vissa fall – exempelvis om det behövs ytterligare utredning, se LPT 
35 §.  
152

 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen – en kommentar, s. 83 ff (under 8 §).  
153

 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen – en kommentar, s. 89 (under 8 §) samt Kindström 
Dahlin, Psykiatrirätt, s. 217.  
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 Se FPL 10-12 §, 18 § och Förvaltningslagen(1986:223) 17 §.  
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 I Lag (1996:1620) om offentligt biträde finns bestämmelser om att t.ex. staten står för kostnader för 
biträdet.  
156

 Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 215.  
157

 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 62.  
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Patienten har så snart denne intagits för tvångsvård även rätt till en stödperson. Chefs-

överläkaren ska informera patienten om denna rätt så snart som patientens tillstånd tillåter 

detta, och en stödperson ska utses om patienten begär det (LPT 30 §). Stödpersonens roll är 

att bistå patienten i personliga frågor så länge denne tvångsvårdas. Kontakten kan även fortgå 

upp till fyra veckor efter vårdens upphörande om patienten och stödpersonen samtycker till 

det.
158

 Vidare har stödpersonen rätt att besöka patienten på sjukvårdsinrättningen, samt rätt att 

delta vid den muntliga förhandlingen (LPT 30 § samt 37 §). Stödpersonen kan hjälpa 

patienten med frågor runt den rättsliga prövningen och kan även bistå med att utreda vilka 

alternativ till tvångsvården som kan vara tänkbara.
159

  

3.3.5 Muntlig förhandling 

Alla mål som rör psykiatrisk tvångsvård ska i huvudfallet avgöras efter en muntlig 

förhandling (LPT 36 §). Detta i motsats till huvudscenariot i förvaltningsrättsliga mål där 

förfarandet är skriftligt (FPL 9 §). Den muntliga förhandlingen utgör i dessa mål ett 

komplement till den skriftliga handläggningen.
160

 Denna konstruktion följer av rätten till en 

rättvis rättegång – vilken bland annat utgörs av en rätt till muntlig förhandling vid frihets-

berövande åtgärder (EKMR art. 6).
161

 Lagstiftaren har även ansett detta undantag som 

nödvändigt för att förvaltningsrätten ska kunna göra en fullständig bedömning av patientens 

situation.
162

  

Sakkunnigläkare 

Rätten ska i mål om psykiatrisk tvångsvård höra en lämplig sakkunnig, vanligtvis en läkare 

med specialistkompetens inom psykiatri,
163

 om det inte är uppenbart obehövligt (LPT 37 § 2 

st.). Inför LPT:s ikraftträdande fördes diskussioner kring om rätten skulle ha en särskild 

sammansättning där psykiatrisk expertis skulle ingå vilket dock inte realiserades.
164

 Istället 

har en regelmässig användning av sakkunnig införts, då det ansågs vara en rättssäkerhets-

garanti att en annan läkare än chefsöverläkaren lämnade sin uppfattning i målet. Vidare 
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 Prop. 1999/00:44 s. 72 ff.  
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 Prop. 1990/91:58 s. 162. 
160

 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 74 f.  
161

 Se Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, s. 215 för mer utförligt resonemang.  
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 Prop. 1990/91:58 s. 182.  
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 Sjöström, Jacobsson & Hollander, Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i psykiatrimål, s. 90.  
164

 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 118.  
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ansågs konstruktionen innebära ett incitament för chefsöverläkaren att noggrant överväga sitt 

ställningstagande.
165

  

Sakkunnigläkaren får under den muntliga förhandlingen ställa frågor till chefsöverläkaren och 

patienten, och lämnar därefter ett sakkunnigutlåtande (LPT 37 § 2 st.). Detta utlåtande utgör 

endast ett hjälpmedel för rätten vid bevisvärderingen, och rätten är således inte bundna vid 

utlåtandet.
166

 Användningen av sakkunnig i psykiatrimål har emellertid problematiserats. 

Gustafsson finner i sin studie att sakkunnigutlåtandet överensstämmer med chefsöverläkarens 

ställningstagande i nästan samtliga fall. Gustafsson finner vidare att rätten i hög omfattning 

beslutar i enlighet med sakkunnigs uttalande, och menar att detta utgör en indikation på att 

rätten i (för) grad hög lutar sig mot vad den sakkunnige anför.
167

 Jacobsson m.fl. anför att det 

föreligger liknande problem med den kollegialitet som förekommer mellan chefsöverläkaren 

och sakkunnigläkaren, och att den oberoende funktionen därför kan utebli. 
168

  

Den muntliga förhandlingens utformning 

Närvarande vid en muntlig förhandling i psykiatrimål är följande:
169

 

- Rättens ledamöter, som består utav rättens ordförande och tre nämndemän. 

- Offentligt biträde, som agerar juridiskt stöd till patienten.  

- Eventuell stödperson. 

- Sakkunnigläkaren.  

- Chefsöverläkaren (part, dock utan rätt att överklaga rättens beslut.). 

- Patient (part). 

Muntliga förhandlingar i psykiatrimål följer i regel samma mönster. De utgörs av en inledning 

där rättens ordförande presenterar målet med efterföljande yrkanden och sakframställningar 

ifrån patienten (via offentligt biträde) respektive chefsöverläkaren. Därefter ställer den 

sakkunnige frågor till parterna och lämnar sitt sakkunnigutlåtande. Till sist följer parternas 
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 Prop. 1999/00:44 s. 104. 
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 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 119.  
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 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 122. Denna tendens bekräftas i en studie refererad i 
en artikel av Wahlberg m.fl., Rättslig prövning av skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – bör domstolarna lita 
på den medicinska expertisen? (2015). 
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 Sjöström, Jacobsson & Hollander, Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i psykiatrimål (2002). 
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 Se LPT 37 § och 38 a §.  
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slutpläderingar, varvid rätten därefter håller enskild överläggning och till sist meddelar 

dom.
170

 

Den muntliga förhandlingen hålls i regel vid sjukvårdsinrättningen, och patienten ska om 

möjligt delta om dennes hälsotillstånd tillåter detta (LPT 37 §). Emellertid har det visat sig 

vara relativt vanligt att patienten inte deltar vid muntliga förhandlingar, vilket också har 

kritiserats ur rättssäkerhetssynpunkt. Kritiken grundar sig i att rättens ledamöter vid patientens 

frånvaro inte kan göra en adekvat bedömning av patientens inställning och hälsotillstånd.
171

  

Beslut som fattas enligt LPT gäller i regel omedelbart (LPT 45 §). Rättens avgörande ska 

grundas på vad handlingarna innehåller och vad som övrigt förekommit i målet, och de skäl 

som ligger till grund för beslutet ska framgå (FPL 30 §). Lagstiftaren har påtalat vikten av att 

förhandlingen präglas av ett hänsynsfullt och insiktsfullt bemötande av patienten. Det påtalas 

även att patienten – med beaktande av att denne motsätter sig vården – i regel borde se 

prövningen av sin rätt som något positivt, även om proceduren i många fall också kan 

upplevas som påfrestande.
172

 Därmed betonas rättens ansvar för bemötande under för-

handlingen.  

3.3.6 Kvalitets- och bemötandearbete i det svenska domstolsväsendet 

Ett antal dokument som relaterar till det svenska domstolsväsendet berör bemötandeaspekter i 

någon mån. Dokumenten har inte ställning som rättskälla,
173

 men innehåller ändock riktlinjer 

för hur olika aktörer inom domstolsväsendet bör agera.  

Inom det svenska domstolsväsendet har ett aktivt arbete med bemötandefrågor bedrivits under 

en period. År 2004 utsåg Sveriges domstolschefer en kvalitetsgrupp vars uppgift var att lämna 

förslag på hur Sveriges Domstolar kan utveckla sitt kvalitetsarbete.
174

 Arbetet utmynnande i 

en rapport – Att arbeta med kvalitet inom domstolsväsendet – som ger översiktlig vägledning 

kring hur bemötandearbetet kan utformas. Centralt är kontinuerlig utvärdering och 

uppföljning, och bland annat anförs att brukarundersökningar bör genomföras.
175
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 Sjöström, Jacobsson & Hollander, Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i psykiatrimål, s. 95.  
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 Se Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 123. Andelen frånvarande i studien var 31 % vid 
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173

 Se avsnitt 1.3.1. 
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 Domstolsverket, Att arbeta med kvalitet i domstolsväsendet, s. 13 ff.   
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En annan utredning – Förtroendeutredningen – genomfördes 2007 på Regeringens initiativ 

rörande förtroendet för Sveriges domstolar. Även denna utredning utmynnande i en rapport – 

Ökat förtroende för domstolarna – och i den betonas att information och kommunikation är 

centrala moment i ett tillitsskapande arbete.
176

 Ytterligare utkristalliseras bemötandeprinciper 

inom domstolsväsendet i Bemötandestrategi för Sveriges domstolar,
177

 vilket utgör ett styr-

dokument som antogs av Sveriges Domstolar 2010 i anslutning till att förtroendeutredningen 

genomförts. Styrdokumentet avser bland annat att konkretisera hur kontakten mellan 

domstolen och parter bör ske.  

Dokumenten om God domarsed, som primärt riktar sig till juristdomare,
178

 innehåller 

generella krav och principer som domare bör förhålla sig till i sin yrkesutövning. En av 

dokumentens fyra grundsatser rör gott uppträdande och bemötande, och det framgår att 

domare ska sträva efter att uppträda korrekt och bemöta sina medmänniskor med respekt och 

värdighet.
179

  

I Domstolverkets verksamhetsplan 2015-2017 framgår även att ett systematiskt bemötande-

arbete fortsatt ska bedrivas,
180

 och 2015 antogs en ny handlingsplan för hur Sveriges dom-

stolar systematiskt ska arbeta med dessa frågor,
181

 således pågår detta bemötandearbete i 

Sveriges domstolar i realtid.  

Sammantaget föreligger alltså ett antal dokument som på olika sätt berör hur bemötande-

aspekter i det svenska domstolsväsendet kan tillgodoses. Dokumenten har vidare föregåtts av 

utredningar av olika slag, och därmed kan det konstateras att arbetet med att tillse kvalitets- 

och bemötande aspekter är något som har prioriterats inom domstolsväsendet.  

3.4 Sammanfattning: LPT-processen 

Chefsöverläkaren har vid intagningsbeslutet att ta ställning till om förutsättningar för 

psykiatrisk tvångsvård föreligger. Förvaltningsrätten har vid överklagande av detta beslut att 

ta ställning till om patientens överklagande ska bifallas eller avslås, och därmed om 
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 SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna – Strategier och förslag.  
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 Bemötandestrategi för Sveriges Domstolar, 2010-12-21.  
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tvångsvården ska upphöra eller inte. Som presenterats föreligger svåra avvägningar vid 

avgörandet om förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda eller inte. 

Chefsöverläkaren och övrig sjukvårdspersonal har vidare vissa skyldigheter avseende hur de 

bemöter patienten, samt även vissa skyldigheter gällande att förmedla information till 

patienten. Förvaltningsrätten har också vissa krav att tillgodose under målets handläggning – 

exempelvis en utredningsskyldighet och kommunikationsplikt.  

Under den muntliga förhandlingen i psykiatrimål deltar två aktörer som besitter avancerad 

medicinsk kompetens, varvid den ene har en tänkt funktion som rättssäkerhetsgarant. 

Patienten har till sin hjälp ett offentligt biträde, och om så önskas en stödperson, varvid dessa 

har mer eller mindre uttalade uppgifter rörande att tillse att patientens rättigheter och intressen 

beaktas.  

Patienten får i huvudfallet anses befinna sig i en utsatt situation, då dennes psykiska ohälsa 

ska vara av allvarlig art för att ett mål om psykiatrisk tvångsvård ska vara aktuellt. Denne 

motsätter sig vård, och förhandlingen rör särskilt ingripande åtgärder som inskränker 

patientens grundläggande rättigheter.  

Sammanfattningsvis kan LPT-processen konstateras innefatta en rad komplicerande 

omständigheter. Processen rör särskilt ingripande åtgärder, patienten lider av psykisk ohälsa 

och möter i denna situation resursstarka auktoriteter som har mandat att besluta om att 

inskränka dennes frihet. Vidare framgår tydligt av LPT att tvånget ska utgöra ett undantag och 

ska syfta till att upphöra så snart som möjligt. Förutsättningarna för tvångsvård måste därför 

tydligt vara uppfyllda, men rekvisiten innebär samtidigt en rad svåra avvägningar. Därtill 

föreligger ett delat ansvar mellan rättsväsendet och sjukvården i avgörande frågor enligt LPT, 

och i ansvaret att tillgodose patientens rättigheter. 
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4. Ett processrättviseperspektiv på LPT-processen 

4.1 Kapitlets disposition och kontextens betydelse 

Avsikten i detta avslutande kapitel är att resonera kring och slutligen besvara uppsatsens 

frågeställning, d.v.s. i vilken mån regleringen av det processuella förfarandet vid psykiatrisk 

tvångsvård kan anses ge utrymme för möjligheten att uppfylla processrättvisekriterierna röst, 

neutralitet, respekt och tillit. 

Analysen sker i förhållande till de fyra processrättvisekriterierna var för sig, men många 

slutsatser och resonemang kan ses som överskridande och har relevans för möjligheten till att 

uppnå processrättvisa i sin helhet. Analysen är också i huvudsak strukturerad under två 

rubriker. En rubrik som rör intagningsbeslutet, vilket är fattat av läkare i en medicinsk kontext 

och en rubrik som rör prövningen av patientens överklagande av intagningsbeslutet, vilket 

prövas av domare i en rättslig kontext. 

Analysen kring huruvida det föreligger rättsliga förutsättningar för att uppnå processrättvisa 

under LPT-processen sker med beaktande av den speciella situation som processen rör. Den 

innefattar en allvarligt sjuk patient med en potentiellt bristande verklighetsuppfattning, 

processen rör särskilt ingripande åtgärder och patienten möter resursstarka motparter i form 

av läkare och domare.  

4.2 Processrättvisa under LPT-processen 

4.2.1 Röst 

För att skapa förutsättningar för att uppnå processrättvisa under LPT-processen är det av 

central betydelse att parten erbjuds möjlighet att vara delaktig.
182

 Upplevelse av delaktighet 

kan uppnås dels genom att patienten de facto får komma till tals och dels att beslutsfattare 

visar att de beaktar det som sägs.
183

 Hela det processuella förloppet bör influeras av kriteriet, 

då upplevelsen av rättvisa konstrueras redan från partens första kontakt med offentliga 

företrädare – vilket i patientens fall utgörs av sjukvårdspersonalen.
184
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Förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård – samtyckesprövningen 

Redan via utformningen av de legala förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård är 

patientens inställning – och röst – av betydelse. Detta genom kravet på avsaknad av samtycke 

till nödvändig vård.
185

 För att få tillämpa psykiatrisk tvångsvård krävs en noggrann utredning 

kring patientens inställning till vård, och en sådan utredning kräver att denne får möjlighet att 

komma till tals.
186

 Att tillse att denna möjlighet till yttrande uppfyllts har båda de läkare som 

är involverade i intagningsbeslutet, och rätten vid prövning av ett överklagande, därför ett 

ansvar för. Om patienten inte getts möjlighet att komma till tals kan kravet på avsaknad av 

samtycke i huvudfallet inte anses föreligga, och därmed är en av de tre förutsättningarna för 

psykiatrisk tvångsvård inte uppfylld. Undantaget från detta huvudscenario är om patienten 

bedöms vara ur stånd att kunna lämna samtycke, ett scenario som kommer att problematiseras 

ytterligare nedan.
187

 Chefsöverläkaren har vidare under hela vårdtiden till uppgift att värdera 

om förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda,
188

 vilket innebär att patientens 

inställning till vård ska beaktas kontinuerligt. Kriteriet röst kan därför rent lagtekniskt sägas 

förekomma som en central del genom förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård.  

Emellertid föreligger ett antal problematiska aspekter med denna konstruktion ur 

processrättvisesynpunkt. Även om reglerna innebär ett tydligt utrymme för patienten att 

komma till tals innebär konstruktionen att patienten genom att lämna sin syn på vården, d.v.s. 

via sin röst, bidrar till att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda. Delaktigheten blir på 

detta vis inte gynnsam ur patientens synvinkel utan patientens åsikt används som ett led i att 

gå emot dennes vilja.  

Processrättvisa centrerar kring att parten via sin röst och delaktighet kan uppleva sig påverka 

processen och de beslut som fattas, och på detta vis stärka patientens upplevelse av rättvisa 

under processen.
189

 Lagkonstruktionen med kravet på avsaknad av samtycke innefattar en 

mycket liten faktisk möjlighet för patienten att påverka processen genom användandet av sin 

röst. Få alternativ står patienten till buds i frågan om att yttra sig över vården. Antingen måste 

patienten samtycka till vård (som denne egentligen inte vill motta), eller så motsätter sig 

denne vård och uppfyller genom detta en av förutsättningarna psykiatrisk tvångsvård. Genom 
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att komma till tals bidrar patienten alltså per automatik till sin eget frihetsberövande. 

Möjligheten för patienten att använda sin röst torde i detta fall inte förstärka dennes 

uppfattning om rättvisa under processen. 

Därtill tolkas i vissa fall själva motsättandet av vården som en del av sjukdomsbilden – med 

hänvisning till att patienten lider av en bristande verklighetsuppfattning. Motsättandet ses 

därför inte som patientens reella åsikt.
190

 Patientens åsikt beaktas i dessa fall inte i den 

egentliga mening som ska ske enligt processrättviseskolan. Situationen då patientens röst 

används som ett led i att underkänna dennes kapacitet torde snarare riskera att förstärka en 

känsla av att ett övertramp begås.  

I psykiatrimål förekommer det som nämnts ovan att patienter inte vill eller kan uttala sig – 

och yttrar därmed ingen direkt motsättning till vård. Lagstiftaren har lämnat utrymme för att 

ändå kunna tillämpa tvångsvård i dessa fall.
191

 Vilka åtgärder som de facto vidtas av läkare 

för att utreda patientens inställning – vid intagningsbeslutet samt kontinuerligt under 

vårdtiden – är oklart, och faller också utanför denna uppsats syfte. Av sjukvårdslagstiftningen 

framgår dock en skyldighet för sjukvårdspersonal att efter patientens behov förmedla 

anpassad information och att arbeta för att efterstäva patientens delaktighet.
192

 Ur ett 

processrättviseperspektiv får det anses som positivt att den rättsliga regleringen betonar 

patientens möjlighet att yttra sig utifrån dennes förmåga och förutsättningar i övrigt.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att LPT-processen i vart fall delvis är problematisk till sin 

natur i förhållande till ett processrättviseperspektiv vad gäller kriteriet röst. Patientens 

inställning får i dessa mål en dubbel betydelse; å ena sidan ska patienten komma till tals som 

en del av den rättsliga prövningen, å andra sidan används detta för att uppfylla de legala 

förutsättningarna för tvångsvård.  

Frågan är då vilka andra rättsliga alternativ till samtyckesprövning som står till buds. Att 

patienten inte får komma till tals alls är troligen mer problematiskt ur ett processrättvise-

perspektiv än den rådande samtyckeskonstruktionen.
193

 Legala förutsättningar för tvångsvård 

torde dock alltid komma att bygga på ett rekvisit som innefattar en samtyckesprövning i 

någon form – givet just tvånget. Det är därför troligen positivt ur processrättvisesynpunkt att 
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den rättsliga regleringen uppställer krav på att patienten får komma till tals även utom 

samtyckesprövningen, under vårdtiden och under muntlig förhandling. Sådana möjligheter 

kan tänkas bidra till att mildra den potentiellt negativa effekt på upplevelsen av 

processrättvisa som samtyckesprövningen kan innebära.  

Intagningsbeslut fattat av medicinsk expertis 

Sjukvårdspersonal, inkluderat beslutfattande läkare, är som konstaterat skyldiga att följa 

relevant sjukvårdslagstiftning. Regelverket uppställer krav på att patienten har rätt till 

information och att patienten ska ges inflytande över den vård som ges.
194

 I LPT framgår 

vidare att delaktighet från patienten ska efterstävas under vårdtiden.
195

 Patienten har därför 

inom ramen för psykiatrisk tvångsvård rätt att delta i olika beslut som fattas avseende 

innehållet i vården. Därtill har patienten rätt att när som helst under vårdtiden begära att 

tvångsvården ska upphöra, och om denna begäran avslås – en rätt att överklaga detta till 

förvaltningsrätten.
196

 Att uppnå delaktighet kommer vidare till uttryck som en del av tvångs-

vårdens syfte; att få till stånd vård på frivillig väg.
197

 En reell möjlighet för patienten till 

inflytande över innehållet i tvångsvården och över själva beslutsförfarandet föreligger därmed 

enligt det rättsliga regelverket, vilket får anses vara i linje med kriteriet röst.   

För att kriteriet röst ska anses vara uppfyllt krävs dock att beslutsfattare och andra aktörer 

beaktar patientens åsikt, och tillika visar patienten att så görs.
198

 Materiella regler räcker inte 

för att det ska föreligga förutsättningar för processrättvisa – rättsliga aktörer måste även 

förverkliga dessa möjligheter för att processrättvisa ska kunna uppnås. I vilken grad detta i 

praktiken genomförs under tvångsvårdens inledande skede går inte att veta säkert. Att det 

föreligger en rättslig skyldighet att eftersträva patientens delaktighet inom ramen för 

patientens tid vid sjukvårdsinrättningen, i enlighet med processrättvisekriteriet röst, kan dock 

konstateras.  

Stödpersonen
199

 kan utgöra en viktig funktion när patienten ska förmedla sin åsikt, i synnerhet 

under tvångsvårdens inledande skede. När patienten befinner sig på en sjukvårdsinrättning i 

direkt anslutning till beslutsfattaren och annan sjukvårdspersonal, har stödpersonen en mer 
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neutral uppgift. Stödpersonen kan med den anledningen eventuellt hjälpa patienten i att 

förmedla sin åsikt till sjukvårdspersonalen. 

Domstolsprövning vid patientens överklagande 

Vid patientens överklagande av intagningsbeslutet hålls i regel en muntlig förhandling.
200

 Vid 

förhandlingen överflyttas beslutsfattandet från chefsöverläkaren till rättens ledamöter. Likt 

lagstiftaren beskrivit, så borde en muntlig förhandling i regel upplevas som något över-

vägande positivt för patienten – i synnerhet när denne överklagat intagningsbeslutet och på så 

sätt själv initierat en prövning.
201

 Det kan även tänkas att det mer formella förfarandet vid en 

muntlig förhandling ger utrymme för patientens röst på ett tydligare vis än inom ramen för 

intagningsbeslutet. Däremot är det av vikt att rättens ledamöter – i synnerhet rättens 

ordförande – är medvetna om att det formella förfarandet även kan framstå som 

främmande.
202

  

Det går inte att uttala sig generellt om alla patienter som är föremål för psykiatrisk tvångs-

vård, men givet att en muntlig förhandling kan framstå som skrämmande även för parter som 

inte befinner sig i en sådan utsatt situation som patienten gör, är det inte alltid säkert att 

patienten känner sig trygg i att delge sin inställning.
203

 Att förhandlingen präglas av ett 

respektfullt bemötande torde dock kunna gynna patientens trygghet och möjlighet till 

delaktighet, något som resoneras kring under avsnitt 4.2.4. 

Angående den muntliga förhandlingen har forskning visat att kommunikationen från läkare 

och rättens ledamöter präglas av ett paternalistiskt förhållningssätt till patienten, och patienten 

tenderar därför att inte behandlas som en reell part i den rättsliga prövningen. Det föreligger i 

dessa fall en slags presumtion om att patienten är psykiskt sjuk och uppfyller kriterierna för 

tvångsvård, och patientens argument tolkas därför i ljuset av den presumtiva psykiska 

ohälsan.
204

  

Baserat på de här resultaten verkar den reella rättsliga prövningen i psykiatrimål i vissa fall 

utebli. Även om situationen i psykiatrimål kan ge anledning till ett delvis anpassat bemötande 

av patienten, är det riskabelt om en paternalistisk syn influerar processen i för hög grad. Ur ett 
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processrättviseperspektiv får det anses som problematiskt i fall att patienten inte beaktas som 

en verklig part, och inte ges möjlighet till riktigt inflytande.  

För att företräda sin rätt har patienten dock i regel hjälp av ett offentligt biträde.
205

 Detta 

biträde får anses ha en viktig uppgift i att överbrygga det potentiella glapp som kan föreligga 

mellan patienten och den juridiska kontexten. Det offentliga biträdets uppdrag får även anses 

centrera kring att realisera patientens möjlighet till delaktighet i hög grad, och i det offentliga 

biträdet uppdrag föreligger därmed möjlighet till att bidra till att realisera processrättvise-

kriteriet röst. 

Lagstiftningen inrymmer en möjlighet till att hålla den muntliga förhandlingen i psykiatrimål i 

patientens frånvaro,
206

 och en relativt hög procentandel av patienterna är frånvarande vid den 

muntliga förhandlingen.
207

 Den höga andelen frånvaro har kritiseras ur rättssäkerhetssynpunkt 

då rättens ledamöter inte anses kunna göra en adekvat bedömning av patientens tillstånd vid 

dennes frånvaro.
208

 Även ur ett processrättviseperspektiv är den rättsliga möjligheten till att 

hålla muntlig förhandling i patientens frånvaro delvis problematisk. Det kan givetvis 

förekomma legitima anledningar till frånvaron – patienten i fråga kan vara för sjuk för att 

delta. Enligt processrättviseskolan är det dock i regel positivt för parten att delta vid 

förhandlingen. Att inte få delge sin inställning under processen upplevs ofta som frustrerande 

– även om beslutet som fattats är gynnade.
209

 Processrättvisans potentiellt positiva effekter 

riskerar därmed att utebli om patienten inte deltar vid den muntliga förhandlingen.  

Generellt angående processrättvisekriteriet röst kan det sägas föreligga en motsättning i 

förhållande till hur LPT är konstruerad. Lagstiftning som innefattar en möjlighet att 

underkänna en parts beslutskompetens blir problematisk. Processen riskerar att genomföras i 

ljuset av detta, vilket kan leda till att beslutsfattare inte lyssnar på parten och inte beaktar det 

som sägs på riktigt. Detta får sammantaget anses som problematiskt i förhållande till 

processrättvisekriteriet röst. Det rättsliga regelverket innefattar dock i övrigt goda möjligheter 
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till inflytande från patienten, bl.a. genom sjukvårdslagstiftningens krav på inflytande och 

rätten till offentligt biträde.  

4.2.2 Neutralitet 

Parter uppvisar generellt en tro på att domstolar utgör neutrala instanser som löser problem på 

ett objektivt sätt.
210

 Det kan alltså finnas ett egenvärde i en domstolsprövning för en part, och 

denna kan känna tillfredställelse i att den aktuella frågan behandlats av en neutral aktör. 

Denna dynamik kan illustreras genom att många personer vänder sig till rättsväsendet på 

frivillig väg för att lösa sina problem inom ramen för exempelvis ett civilrättsligt mål. I LPT-

mål är situationen delvis annorlunda, men det utesluter dock inte att patienten kan värdera 

domstolen som en neutral aktör. Detta särskilt när patienten själv initierat en 

domstolsprövning via sitt överklagande.  

Intagningsbeslut fattat av medicinsk expertis 

Intagningsbeslutet vid psykiatrisk tvångsvård fattas genom tvåläkarprövningen,
211

 och 

beslutskompetensen ligger ytterst hos chefsöverläkaren. Genom tvåläkarprövningen har 

lagstiftaren ämnat uppfylla krav på rättssäkerhet och undvika slentrianmässig och ogrundad 

användning av tvångsvård.
212

 Kriteriet neutralitet kan sägas vara starkt förknippad med just 

rättssäkerhetsaspekter, och centrerar därmed också kring krav på objektivt beslutsfattande.
213

 

Inom processrättviseskolan räcker det dock inte bara med att beslutet de facto är rättssäkert – 

objektiviteten bör även förmedlas av beslutsfattaren.
214

  

Chefsöverläkarens roll är därmed delvis problematisk. Även om intagningsbeslutet fattas på 

korrekta legala grunder, befinner sig chefsöverläkaren delvis på ”dubbla stolar” genom att 

denne även kan ansvara för frågor som relaterar till hur själva tvångsvården genomförs. 

Genom sin ställning som sjukvårdspersonal förmedlar chefsöverläkaren även en slags 

partiskhet som kan vara svår att undkomma. Ur patientens synvinkel kan det tänkas framstå 

som oklart huruvida beslutet ska betraktas som rättsligt eller medicinskt. Denna problematik 

kan dock eventuellt mildras genom att beslutande läkare noggrant informerar patienten om 
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dennes rättigheter och vad som föranleder beslutet. En informationsplikt av detta slag följer 

också av sjukvårdslagstiftningen.
215

  

Att nå en domstolsprövning inom ramen för fyra-veckors-gränsen fordrar idag aktivitet från 

patientens sida – en domstolsprövning av intagningsbeslutet kommer alltså inte till stånd per 

automatik inom denna tidsram. För att tillgodose en prövning i domstol kräver lagstiftaren att 

en patient som enligt förutsättningarna för LPT anses vara ur stånd att ta hand om sig själv 

vidtar en aktiv handling. Detta krav på patientens aktivitet ter sig därför något tveksamt givet 

att patienten samtidigt enligt LPT anses befinna sig i en mycket svår situation.  

Beslutet om tvångsvård rör som konstaterat ytterst ingripande åtgärder och baseras på svåra 

avvägningar, varvid behovet av en objektiv och neutral prövning därför borde vara stort. Den 

objektiva betydelsen som domstolen anses inneha enligt processrättviseskolan blir inte direkt 

tillgodosedd inom ramen för intagningsbeslutet enligt rådande lagkonstruktion, med mindre 

än att överklagan sker. De fyra veckorna utan obligatorisk domstolsprövning framstår ur ett 

processrättviseperspektiv enligt kriteriet om neutralitet därför som tveksamt.  

För att mildra denna dynamik kan adekvat information om patientens rätt till överklagande 

anses vara central. Det föreligger idag en rättslig skyldighet för chefsöverläkaren att informera 

patienten om överklagandemöjligheten.
216

 Vidare kan även det offentliga biträdet och 

stödpersonen fungera som stöd under överklagandeprocessen.  

Domstolsprövning av patientens överklagande 

Domstolarnas grundlagstadgade uppdrag centrerar kring att tillgodose objektiva och neutrala 

rättsliga prövningar.
217

 De rättsliga kraven korrelerar i detta fall med kriteriet om neutralitet 

enligt processrättviseskolan. Vid granskning av den rättsliga prövningen i LPT-mål har dock 

graden av objektivitet kritiseras. Bland annat har rätten i för hög grad ansetts överlämna 

beslutsfattandet till sakkunnigläkaren och chefsöverläkaren, och dessa läkare har ansetts i hög 

grad agera som allierade givet kollegialiteten dem emellan.
218

 Det föreligger alltså vissa 

indikationer på att processen i praktiken kan brista avseende kriteriet neutralitet.  
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Det svenska systemet bygger på att domaren är en generalist och hanterar ett flertal olika mål-

typer i sin yrkesutövning. Vid förvaltningsrätten förekommer mål som exempelvis rör social-

rätt, skatterätt, socialförsäkringsrätt och kommunalrätt.
219

 Det innebär att en domare som 

dömer i psykiatrimål typiskt sett hanterar en rad olika rättsfrågor inom ramen för sitt arbete.
220

 

Eventuellt kan den stora spridningen av mål som den svenska förvaltningsrättsliga domaren 

hanterar i vissa fall tänkas bidra till en osäkerhet hos domaren kring hur de specifika 

förutsättningarna i psykiatrimål kan hanteras, vilket i sig kan bidra till en stark presumtion om 

att förutsättningarna är uppfyllda i enlighet med vad medverkande läkare anför.
221

 

Avseende realiserandet av processrättvisekriteriet neutralitet har ändock rättens ordförande; 

juristdomaren, ett ansvar. För att uppfylla kravet på neutralitet bör denne tydligt förklara för 

patienten vad den rättsliga prövningen innebär, vad som utgör beslutsunderlaget, och hur 

beslutet har fattats. För att kunna göra detta krävs det att ordföranden kritiskt granskar 

beslutsunderlaget, och noggrant tillser att de legala kraven är uppfyllda. Vinster ur både ett 

processrättvise – och rättssäkerhetsperspektiv – torde därmed kunna uppnås med en aktiv 

juristdomare i LPT-mål. Inga direkta rättsliga hinder avseende att domarens möjlighet agera i 

enlighet med kriteriet neutralitet kan anses föreligga, utan dessa principer får snarare 

konstateras vara i linje med domarens och domstolarnas uppdrag.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras föreligga vissa försvårande omständigheter avseende 

LPT-processen i förhållande till kriteriet neutralitet; exempelvis chefsöverläkarens ställning 

som beslutsfattare och sjukvårdspersonal, samt kravet på aktivitet från patientens sida för en 

domstolsprövning. I den rättsliga regleringen i övrigt framkommer dock tydliga krav på att en 

objektiv och saklig prövning ska vidtas av beslutsfattare, i enlighet med kriteriet neutralitet.  

4.2.3 Respekt 

Kriteriet respekt uppfylls genom att alla företrädare inom offentlig förvaltning – så kallade 

rättsliga aktörer – arbetar med bemötande av parter. Genom sin yrkesutövning representerar 

dessa aktörer staten och har därför ett ansvar för hur de uppfyller sina arbetsuppgifter.
222

  

                                                           
219

 Se ”Typiska mål i förvaltningsrätt”. http://www.domstol.se/Om-Sveriges-
Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/ Hämtad 2015-12-01. 
220

 Se ”Domaryrket – ett fritt och självständigt arbete”. http://www.domstol.se/Om-Sveriges-
Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Att-arbeta-i-en-domstol/Domare/ Hämtad 2015-12-01.  
221

 Se Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 122 och Wahlberg m.fl., Rättslig prövning av 
skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – bör domstolarna lita på den medicinska expertisen? (2015), där det 
anförs att rätten i hög grad förlitar sig på den medicinska expertisen i psykiatrimål.  
222

 Tyler, Procedural justice and the courts, s. 31. 



40 

 

För att realisera kriteriet respekt under LPT-processen är det därför av vikt att alla personer 

som kommer i kontakt med patienten uppvisar ett gott och respektfullt bemötande. Detta 

inkluderar även annan sjukvårdspersonal än beslutsfattande läkare och eventuell övrig 

domstolspersonal vid förvaltningsrätten än rättens ledamöter.  

Intagningsbeslut fattat av medicinsk expertis 

Sjukvårdspersonal ska i sin yrkesutövning följa sjukvårdslagstiftningens krav på gott och 

respektfullt bemötande. Krav på bemötande framgår av exempelvis HSL:s målparagraf där 

det framkommer att all hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet.
223

 Bortsett från denna målparagraf föreligger även 

en skyldighet för sjukvårdspersonal att uppvisa respekt och omtanke för patienten.
224

 Inom 

ramen för psykiatrisk tvångsvård framgår det specifikt att användning av tvångsåtgärder ska 

utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.
225

 Det 

föreligger således utrymme för sjukvårdspersonal att uppfylla kriteriet respekt inom ramen för 

den rättsliga regleringen för psykiatrisk tvångsvård.  

Domstolsprövning av patientens överklagande 

En viktig aspekt avseende kriteriet respekt är att patienten informeras om hur rättsprocessen 

går till och vad som utgör beslutsunderlaget. Detta stärker känslan av att partens problem tas 

på allvar av beslutsfattaren och att partens rättigheter beaktas.
226

 Det förvaltningsprocessuella 

regelverket innefattar krav på att partsinsyn och kommunikation tillgodoses, varvid patienten 

på detta vis har rätt till information som anses gynna processrättvisekriteriet respekt.
227

 

Rättens ledamöter ska i psykiatrimål ytterst utöva sitt uppdrag i enlighet med den 

grundlagsstadgade principen kring att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
228

 Domstolar 

samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 

därtill i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
229
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Kriteriet respekt kan därför sägas ha en viss motsvarighet i den rättsliga regleringen på 

grundlagsnivå.  

Viss ytterligare vägledning kring vilket utrymme som föreligger för att uppfylla kriteriet 

respekt framkommer i dokumenten om God domarsed.
230

 Av dokumenten framgår det att 

juristdomare ska sträva efter att uppträda korrekt och bemöta sina medmänniskor med respekt 

och värdighet.
231

 Inom ramen för dokumenten finns även en checklista med frågor domare bör 

reflektera över, varvid faktorer kring att lyssna på parten, att uppvisa empati och att värna 

aktörers integritet är inkluderade.
232

 Dokumentens innehåll indikerar att juristdomare bör 

agera i enlighet med principer som ligger nära processrättvisekriteriet respekt.  

Inom det svenska domstolsväsendet har ett aktivt arbete med bemötandefrågor bedrivits under 

en period.
233

 Centrala moment i kvalitetsarbetet är att det ska bygga på utvärdering och upp-

följning, vilket inkluderar att brukarundersökningar bör genomföras.
234

 Det har även betonats 

att information och kommunikation är av stor vikt i domstolarnas tillitsskapande arbete.
235

  

Bemötandestrategi för Sveriges domstolar 
236

 utgör ett styrdokument som innehåller riktlinjer 

kring hur domstolarnas kommunikation med utomstående bör genomföras. I dokumentet 

anförs att bemötandeaspekter är av relevans för dels rättssäkerhetsfrågor då exempelvis parter 

som känner sig trygga lämnar bättre redogörelser och bidrar därmed till ett bättre besluts-

underlag, och dels att upplevelser av gott bemötande stärker förtroendet för domstolarnas 

verksamhet. Detta resonemang får anses korrelera starkt till utgångspunkter inom 

processrättviseskolan.
237

  

De uppsatta målen i styrdokumentet är vidare dels att ”Alla som deltar i en domstolsprocess 

ska veta vad som förväntas av dem och känna till domstolens roll och samhällsuppgift.” och 

dels att ”Alla som kommer i kontakt med en domstol ska uppleva att vi är intresserade och 
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har förståelse för deras specifika behov och förutsättningar.”
238

 Dessa mål får också anses 

vara i linje med hur kriteriet respekt kan realiseras.  

Det kan alltså konstateras att det pågår ett arbete i Sveriges domstolar som övergripande får 

anses vara i linje med ett processrättviseperspektiv, i synnerhet i förhållande till kriteriet 

respekt. Skrifterna ovan utgör inte ett rättsligt regelverk i traditionell mening, men säger 

ändock något om hur rättstillämpning och andra uppgifter inom ramen för domstolarnas 

arbete bedrivs och är därför av relevans. Ovan refererande dokument indikerar att det finns en 

– i vart fall på papperet – medvetenhet om att bemötande och information har en betydelse för 

parten, och även för samhällsmedborgarnas tilltro till rättsväsendet.  

Emellertid är bemötandearbetet av generell karaktär. Det finns i dagsläget inga officiella 

riktlinjer avseende hur bemötandet ska tillgodoses i psykiatrimål. Givet att patienten i 

psykiatrimål befinner sig i en utsatt situation, är det rimligt att anta att det i dessa mål är av 

särskild relevans att arbeta med bemötandefrågor. 

Med beaktande av patientens allvarliga psykiska störning – som i sin tur kan innebära en rad 

olika mentala tillstånd
239

 – borde ett efter detta delvis anpassat bemötande vara att anse som 

önskvärt. Enskilda domare kan ha utvecklat individuella strategier för frågor som specifikt rör 

psykiatrimål, och på denna väg tillse att processrättvisa uppnås i psykiatrimål. Avsaknad av 

en gemensam strategi innebär dock att patientens upplevelse kan variera beroende på vilken 

domare som handhar målet.  

Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att arbetet kring bemötandefrågor som bedrivs 

inom det svenska domstolsväsendet, samt den rättsliga regleringen av sjukvårdspersonalens 

uppdrag och domstolarnas funktion, får anses ge utrymme för en god möjlighet att tillgodose 

processrättvisekriteriet respekt.  

4.2.4 Tillit 

Av de fyra processrättvisekriterierna är tillit det som i störst mån relaterar till rättsliga aktörers 

personliga lämplighet och engagemang.
240

 Därför är det också komplext att analysera det 

rättsliga regelverket utifrån detta kriterium. Faktorer som lyfts fram i relation till kriteriet tillit 
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är uppvisad ärlighet och empati, transparent beslutsfattande och att beslutsfattaren visar att 

denne värnar om alla parters intressen.
241

  

Kriteriet om tillit har vissa beröringspunkter kring principer om likabehandling och 

objektivitet, varvid det föreligger legala krav kring att detta ska eftersträvas avseende både 

beslutsfattande läkare och rättens ledamöter.
242

 Hur dessa principer faktiskt förmedlas till part 

är dock mycket avhängigt hur beslutsfattare agerar på individnivå.  

Avseende rättens ordförande föreligger vissa krav vid rekrytering av domare kring yrkes-

skicklighet samt personlig lämplighet, varvid individens omdöme och personliga mognad 

samt självständighet och integritet utgör exempel.
243

 Dessa krav kan tänkas bidra i viss mån 

till att personer som har förmågan att skapa tillit rekryteras som domare. 

Domarens agerande under den muntliga förhandlingen utgör en viktig faktor för att uppfylla 

kriteriet tillit. Om denne aktivt arbetar för att förmedla transparens i sitt beslutsfattande, och 

t.ex. lyfter fram argument som talar för och emot parternas inställning, kan det ge 

förutsättningar för att patienten ska känna sig trygg med domaren som beslutsfattare.
244

  

I psykiatrimål har dock ordförandens roll som ovan nämnts ansetts problematisk, med 

hänvisning till att patienten behandlas på ett paternalistiskt sätt och att dennes argument inte 

beaktas på riktigt.
245

 Om så är fallet är det att anse som problematiskt ur ett processrättvise-

perspektiv. 

Det föreligger dock sammantaget inga direkta hinder inom ramen för den rättsliga regleringen 

av LPT-processen avseende möjligheten att uppfylla processrättvisekriteriet tillit, utan den 

enskilda beslutsfattaren får anses ha goda möjligheter att bedriva ett tillitsskapande arbete.  
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4.3 Slutsats: Processrättvisa under LPT-processen 

Sammantaget kan det konstateras att den rättsliga regleringen av LPT-processen inrymmer i 

huvudsak goda förutsättningar för möjligheten att uppfylla de fyra processrättvisekriterierna 

röst, neutralitet, respekt och tillit.  

Den rättsliga regleringen avseende psykiatrisk tvångsvård innehåller tydliga regler om 

patientens rättigheter och att tillämpningen ska ske med minsta möjliga intrång. I den rättsliga 

regleringen på området betonas vidare vikten av patientens delaktighet och att aktörer som 

möter denne ska bemöta patienten med respekt och värna om dennes integritet. Vidare ska 

beslutsfattare agera enligt grundlagsfästa krav på objektivitet och likabehandling, vilket även 

det är i linje med principer kring processrättvisa. 

I delar framstår regleringen dock som bristande ur ett processrättviseperspektiv. Samtyckes-

prövningen är problematisk till sin natur. Ur ett processrättviseperspektiv framstår det som 

tvetydigt att patienten genom att ge sin syn på tvångsvården bidrar till sitt eget frihets-

berövande. Därtill är det tveksamt om den relativt långa perioden om fyra veckor mellan ett 

intagningsbeslut och obligatorisk rättslig prövning i domstol är gynnsam ur ett 

processrättviseperspektiv. Att patienten har en överklagandemöjlighet samt ska informeras 

om denna rätt är positivt, men att kräva sådan insikt och aktivitet av en part som enligt LPT i 

övrigt bedöms vara ur stånd att ta hand om sig själv kan uppfattas som inkonsekvent 

lagstiftning.  
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5. Avslutande ord 

Det föreligger ett flertal relevanta aspekter att analysera inom ramen för regleringen av det 

processuella förfarandet vid psykiatrisk tvångsvård – inte minst rättssäkerhetsaspekter. 

Arbetet med sådana frågor ska inte förringas. Principer om processrättvisa avser dock inte 

ersätta en reell rättslig prövning av de legala förutsättningarna vid psykiatrisk tvångsvård. 

Processrättvisa ska inte heller ses som ett medel att förleda patienten till att tro sig vara 

rättvist behandlad. Snarare kan det tänkas att ett korrekt arbete med principer om 

processrättvisa kan bidra till att förstärka rättssäkerheten, då en patient som upplever sig 

korrekt behandlad och känner sig trygg under processen kan bidra med en bättre redogörelse 

och därmed förbättra beslutsunderlaget.  

En hög grad av processrättvisa har visat sig leda till en rad positiva effekter, bland annat bättre 

efterlevnad av beslut och starkare tilltro till offentliga aktörer. Dåliga förutsättningar för att 

realisera principer om processrättvisa i psykiatrimål skulle därför potentiellt kunna förstärka 

patientens motsättning till att motta vård på frivillig väg och skapa misstro mot sjukvård och 

rättsliga aktörer. Särskilt med beaktande av den psykiatriska tvångsvårdens syfte, vilket utgörs 

av målet att uppnå frivillighet till vård från patientens sida, får det därför anses som riskabelt 

med en process som inte ger utrymme för processrättvisa.  

Forskning kring processrättvisa utvecklas i snabb takt, och internationellt bedrivs idag även 

projekt för att implementera principer om processrättvisa i olika kontexter. Det är därför inte 

otänkbart att principer om processrättvisa på sikt kan komma att influera även det svenska 

rättssystemet. En LPT-process som inkluderar principer om processrättvisa skulle i bästa fall 

kunna leda till att ett bättre samarbete mellan patient och sjukvård potentiellt kan uppnås. I 

vart fall kanske en hög grad av processrättvisa kan bidra till att den påfrestning som 

psykiatrisk tvångsvård kan innebära för patienten inte ytterligare förstärks under det 

processuella förfarandet.  
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Conference of chief justices. Se www.ccj.ncsc.org.  

Resolutionen om implementeringen av processrättvisa benämns “Resolution 12 - In Support 

of State Supreme Court Leadership to Promote Procedural Fairness”. Publicerad 2013.  

”Domaryrket – ett fritt och självständigt arbete”. Se www.domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Att-arbeta-i-en-domstol/Domare/.  

Hämtad 2015-12-01. 

Expertis, evidens och etik i psykiatrisk tvångsvård, forskningsprojekt vid Göterborgs 

universitet. Se http://celam.gu.se/svenska/forskning/expertis--evidens-och-etik-i-beslut-om-

tvangsvard-.  

Hämtad 2015-12-28. 

Procedural fairness for judges and courts. Se www.proceduralfairness.org.  

Hämtad 2015-12-01. 

Tom Tyler, presentation vid Yale Law School. Se www.law.yale.edu/faculty/TTyler.htm 

Hämtad 2015-11-15. 

”Typiska mål i förvaltningsrätt”. Se www.domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/.  

Hämtad 2015-12-01. 

6.6 Övrigt material 

Att arbeta med kvalitet i domstolsväsendet, Domstolsverket, 2005. 

Bemötandestrategi för Sveriges Domstolar, Sveriges Domstolar, 2010-12-21. 

God domarsed – Grundsatser och frågor, Sveriges Domareförbund, 2011. 

God domarsed – Om etik och ansvarstagande, Sveriges Domareförbund, 2011. 

God domarsed – Om tjänsteansvar och tillsyn, Sveriges Domareförbund, 2011. 

Handlingsplan för Sveriges Domstolars arbete med bemötande- och domskrivningsfrågor, 

Sveriges Domstolar, 2015. 

Kravprofil för ordinarie domare, Sveriges Domstolar, 2012.  

Se www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Dokument-och-blanketter/. 

Hämtad 2015-12-11.  

Verksamhetsplan 2015-2017, Domstolsverket. 


