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Abstract 
The Therapist´s Rights  
Judicial and therapeutic logic in court hearings.  
In this dissertation, I explore a quite unique legal situation, namely administra-
tive court hearings relating to coercive interventions: the Care of Young Persons 
Act (LVU), Care of Abusers (Special Provisions) Act (LVM), and the Compul-
sory Psychiatric Care Act (LPT). There are three central participatory roles in 
the court hearings: The official party is the authority who files the application 
for coercive intervention – either a chief psychiatrist or a social welfare board 
(typically represented by a social worker or sometimes a lawyer assisted by a 
social worker), whereas the citizen party is the person about whom the applica-
tion is brought. The citizen party is represented by a legal representative. The 
professionals represent two different logics: therapeutic and judicial. 

The purpose of this dissertation has been to study the tension between thera-
peutic and judicial logic in court hearings relating to compulsory care. With 
theoretical concepts from Scott (1995) and Wetherell & Potter (1998), it is pos-
sible to say that the therapeutic and judicial logics are built up by institutional 
elements that are communicated through interpretative repertoires. Three ques-
tions are central: 

1. How do professional participators handle the different role expectations 
embedded in therapeutic and judicial logic? In this case, I am particularly inter-
ested in role conflicts faced by social workers and psychiatrists. 

2. How do different institutional elements (regulative, normative/cognitive) 
play out in the court hearings?  

3. To what extent can these court hearings be considered a scrutinizing order 
of discourse, where the arguments of official party are subjected to critical ex-
amination? 

 
In my analysis I am inspired by both critical discourse analysis and organiza-
tional theory, more precisely, new institutionalism. These two perspectives pro-
vide useful insights and make it possible to combine the micro- and macro levels 
in the analysis. Data for the analysis consist of 43 court hearings and 31 inter-
views, gathered from two different county administrative courts in Sweden. All 
written documents used and produced by the courts are also part of our data. 
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The dissertation consists of five studies that indicate that the court hearings 
hardly can be described as a scrutinising order of discourse. In spite of this, the 
court constantly finds that the legal criteria for coercive intervention are satis-
fied. Neither the official party nor the legal representative argue according to a 
judicial logic. Instead, therapeutic logic dominates the order of discourse. When 
the arguments for compulsory care are therapeutic, they are not explicitly related 
to the criteria in the law. In my interpretation, the reason why the conflict be-
tween therapeutic and judicial logic is not realised can be found in the existence 
of a logic of normalisation. This ideological logic of normalisation can be found 
in most of the institutions in the Swedish society and are built on the idea of 
traditional welfare norms. 

 
Key words: court hearing, social worker, psychiatrist, legal representative, 
compulsory care, therapeutic law, therapeutic jurisprudence, normalisation, 
communication, discourse analysis, new institutionalism. 
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Förord 
 

Tänk vilken förmån att få skriva en avhandling! I några år har jag haft möjlighet 
att fördjupa mig i något som verkligen har intresserat mig. När jag blev erbjuden 
att ingå som doktorand i forskningsprojektet Terapeuten som motpart tackade 
jag direkt ja, något jag inte ångrat. Via projektet har vi samlat in ett oerhört in-
tressant material. Den som introducerade mig i ämnet och trodde på min förmå-
ga var projektets ledare, som även blev min handledare, FD Stefan Sjöström. 
Som handledare har han bidragit till att min nyfikenhet, kunskapstörst och mitt 
självförtroende utvecklats. Tillsammans med professor Anna Hollander har vi 
studerat, diskuterat och författat. Att som doktorand ingå i en stimulerande 
forskningsmiljö är ovärderligt. När man dessutom omges av intresserade kolle-
gor och vänner avstannar aldrig intresset. Tack Stefan och Anna! Jag hoppas att 
vi på något sätt även kan samarbeta i framtiden. En annan person som betytt 
mycket för avhandlingsarbetet är professor Rafael Lindqvist som, under senare 
delen av mitt avhandlingsskrivande, fungerat som min bihandledare. Tack för 
ditt engagemang och stöd! Jag vill även tacka docent Eva Palmblad som varit 
konstruktiv opponent och en stor inspirationskälla.  

I inledningskapitlet illustrerar jag tvångsvårdsprocessen genom att hänvisa 
till Mats Franssons fall. Samtliga mål jag studerat har berört mig på ett eller 
annat sätt. Jag vill tacka alla personer i förhandlingarna för att de lät mig inter-
vjua och studera förhandlingarna. Jag vill även tacka personalen vid de båda 
länsrätterna för att de intresserat sig för forskningsarbetet och underlättat insam-
lingen av materialet.  

Det är många människor som har haft betydelse för mitt avhandlingsskrivan-
de. En av de första som trodde på min forskarförmåga var professor Inga-Britt 
Lindblad vid institutionen för kultur och medier. Trots att jag flyttat till institu-
tionen för socialt arbete har Inga-Britt fortsatt att följa mitt skrivande. Jag vill 
även tacka samtliga kollegor på institutionen för kultur och medier, institutionen 
för socialt arbete och många andra för stimulerande samtal. Jag vill framför allt 
tacka Annika Egan Sjölander, Karin Nordberg, Björn Blom, Ove Grape, Roine 
Johansson och Kerstin Hamreby för konstruktiv och kritisk läsning.  

I avhandlingens slutskede har Evelyn Grace Khoo varit värdefull som eng-
elsk språkrgranskare och Ewa Persson som administrativ hjälp. Slutligen vill jag 
tacka min son Magnus Jacobsson för arbetet med omslaget till boken och min 
dotter Veronica Jacobsson för språklig granskning. 
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Jag tycker att det är oerhört intressant att man gör den här studien. Jag 
upplever ofta att vi jobbar i en sluten värld. Det är ingen annan som ser 
det här utom vi som är i rummet. Det är inga andra som är med. Jag kan 
uppleva många gånger, just när det gäller det här med kommunikationen 
med patienten. Hur pratar vi med dem? Hur behandlar vi dem som just 
nu mår dåligt? Jag tycker också, när det gäller slutna förhandlingar så 
blir det ju inte insyn och man kan inte dra fram det här på samma sätt. 
Det är ingen annan som ser det här utom vi som är i rummet. Det är inga 
andra som är med. Jag kan uppleva många gånger, just när det gäller det 
här med kommunikationen med patienten  
 
/…/ Jag upplever väldig frustration när man inte, som till exempel social-
sekreterare i LVU- mål är professionell, när man använder sin makt. Man 
har så oerhört mycket makt i den positionen. Man missbrukar den mak-
ten, och så flaggar man under det vi gör för barnens bästa. Man kör in på 
en linje, det går prestige i ett ärende och man ger järnet för att driva ige-
nom någonting /…/ Jag har så himla många mål där man har kört över 
enskilda personer och jag är ändå advokat och vet vilka tåtar jag ska dra 
i men jag kan ändå inte lösa det här. Man använder den här makten för 
att komma åt. Det är ord mot ord, och den här ensamstående miss-
brukande morsan på Karlsberga har jättesvårt att hävda sin rätt 
 
 /…/ Jag upplever väldig frustration i det här. Varför kan inte jag göra 
någonting? Jag kan bara komma hit, jag kan gå till länsrätten, jag kan 
fajtas för dem i länsrätten, jag kan försöka liksom vända på steken. Vän-
da på den här pannkakan och se hur ser det ut på undersidan. Men det är 
som att slåss mot väderkvarnar. De har så himla mycket mer makt än vad 
jag har. (Intervju med advokat) 



 7          

Del 1  Översikt 11 
 
1. Inledning 11 

Att hjälpa mot någons vilja 15 
Syfte och frågeställningar 17 
Avhandlingens disposition 17 

 
2. Tvångsvårdsprocessen 19 
 Utredning 19 
 Muntlig förhandling 22 
 
3. Övergripande utgångspunkter 24 
 Diskursanalys  25 
  Diskursordning och tolkningsrepertoar 25 
  Text och kontext 27 
 Diskursanalys i förening med nyinstitutionell teori  28 
 Terapeutisk och rättslig logik 30 
 Institutionernas terapeutiska och rättsliga aktörer 33 
 Terapeutisk rätt: en ny institutionell logik? 35 
 
4. Praktiskt genomförande 38 
 Förhandlingar och intervjuer 38 

Observation och inspelning av förhandlingar 43 
  Intervjuer med aktörer  45 
  Skriftliga handlingar 46 
 Transkribering 47 
 Tillvägagångssätt vid analys 47 
 Forskningsetiska överväganden 49 
  Informationskrav 50 
  Samtyckeskrav 50 
  Konfidentialitets- och nyttjandekrav 54 
 
5. Sammanfattning av delstudierna 55 
 Offentliga parters roller 55 
 Offentliga biträdens roller 56 
 Sakkunnigas roller 58 
 Argumentation i LVM-förhandlingar 59 



 8          

 Förhandlingen som en ritual 60 
 
Del 2 Slutdiskussion 61 
 Rollförväntningar enligt terapeutisk och rättslig logik 62 
 Vilka institutionella element blir bärande? 64 
 Övergripande normaliseringslogik 65 

Förslag till förändring  67 
 
Summary  71 
 Aims and issues 72 
 Material 73 
 The empirical studies 73 
 Conclusions 77 
 Proposal for change 80 
 
Referenser 82 

Bilagor  
 



 9          

Del 3 Delstudier  
1. Jacobsson, Maritha (2006). Terapeuten som motpart - dilemman för 
offentliga parter i mål om tvångsomhändertagande. (submitted). 
 
2. Hollander Anna & Jacobsson Maritha & Sjöström Stefan (2006). 
Defender, Spokesperson, Therapist – Representing the true interest of 
the client in Therapeutic Jurisprudence. (submitted). 
 
3. Sjöström Stefan & Jacobsson Maritha & Hollander Anna (2003). 
Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i psykiatrimål I: 
Sociologisk forskning. Nr 3-4, s. 86-115. 
 
4. Jacobsson, Maritha (2004). Konflikten som inte blir av – argumen-
tation och kommunikation i LVM-förhandlingar. I: SOU Forsknings-
rapporter. Bilagedel till LVM-utredningens betänkande Tvång och 
förändring. Stockholm: Fritzes. 
 
5. Jacobsson Maritha (2005). En ritual som ger tyngd - om muntliga 
förhandlingar i mål om tvångsvård. I: Ove Grape, Björn Blom & Roi-
ne Johansson (red.). Organisation och omvärld – nyinstitutionell ana-
lys av människobehandlande organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 
 

  



 10          



 11          

Del 1 Översikt 
 
1. Inledning 
 

– Alla säger att jag är sjuk och bräcklig och hit och dit. Jag mår 
jättebra. Mycket för att jag har hållit mig från alkoholen nu i, vad 
blir det, ett par veckor. Men det fanns ingen anledning att skicka 
polisen på mig och tvångsvård och allt det där, usch! Jag känner 
mig som om jag i stort sett hamnat på kåken, fast jag inte har gjort 
nåt. Till och med klippt mig anstaltsklippning. Så jag vill ha bort 
det där. Sen kan vi börja diskutera vad man ska hitta på för någon-
ting. Men inget LVM, tack. 

 
Situationen är spänd och allvarlig och det blir i några sekunder tyst i rummet. I 
Mats Franssons1 liv utgör den muntliga förhandlingen en både exceptionell och 
kritisk situation. Det är här och nu som rätten har att fatta beslut i frågan om han 
ska vårdas enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Mats Frans-
son har under sina många år av missbruk upplevt att han haft en god relation till 
socialtjänsten men nu sitter hans socialsekreterare tillsammans med en enhets-
chef från socialtjänsten och argumenterar för ett tvångsvårdsomhändertagande. 
Vid Mats Franssons sida sitter ett offentligt biträde som ska föra hans talan. De 
har träffats en gång för att snabbt gå igenom socialtjänstens utredning. Förhand-
lingen kommer att ta trettio minuter, därefter kommer Mats Fransson att återfö-
ras till det behandlingshem där han nu tillfälligt tvångsvårdas i väntan på ett 
rättsligt avgörande.   

Den här avhandlingen handlar om den speciella praktik som utgörs av läns-
rättsförhandlingar om tvångsvård. Tvångsvårdsmålen är komplexa processer 
som berör problem på professionella, etiska, mänskliga och juridiska nivåer. 
Mats Fransson är en av många medborgare som varje år tvångsvårdas enligt 
                                                
1 Alla egennamn och orter i avhandlingen är ändrade.  
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någon av tvångsvårdslagarna LVM, LVU (lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga) och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård). Enligt Domstolsverkets 
statistik från år 2005 avgjordes 16 824 mål, varav LVU och LVM 3751 och 
psykiatrimål 13 073.2 Mitt intresseområde handlar om att studera den speciella 
praktik som den muntliga förhandlingen utgör. Hur agerar och kommunicerar 
aktörerna i rätten och hur fungerar granskningen av myndigheternas utredning-
ar? Jag använder i denna inledning Mats Franssons fall för att det illustrera en 
del av den komplexa mänskliga och professionella problematik som kringgärdar 
ett tvångsvårdsärende.3 Även om hans fall är unikt, liknar det på många sätt öv-
riga mål som jag studerat. Redogörelsen av hans fall bygger på inspelningsmate-
rial från förhandlingen, socialtjänstens utredning, ett skriftligt yttrande från Mats 
Franssons advokat, intervjuer och mina egna observationer. I den skriftliga ut-
redningens sammanfattande bedömning anges följande: 
  

Mats är en 59-årig man med ett mångårigt alkoholmissbruk med grava psy-
kiska och fysiska komplikationer. Missbruket har det senaste året försämrats 
avsevärt och Mats nyktra perioder har blivit allt kortare. Han har trots uppre-
pade försök ej förmått hålla sig nykter på egen hand. Han har inte heller för-
mått eller varit intresserad av att ta emot den frivilliga vård som erbjudits ho-
nom. Mats utsätter sin hälsa för allvarlig fara genom att fortsätta missbruka 
alkohol. Frivilliga åtgärder är prövade men har visat sig vara otillräckliga. 
LVM vården ger Mats en möjlighet att hålla sig nykter en längre period och 
på så sätt återhämta sig fysiskt och psykiskt och planera för fortsatt rehabili-
tering. 

 
I det yttrande som Mats Fransson via sitt offentliga biträde skriftligen inlämnat 
till länsrätten bestrider han utredarens bedömning. 
 

                                                
2 Enligt Socialstyrelsens (2006) statistik för år 2005 bifalles 95% av alla ansökningar om LVM-
vård. 
3 En mer ingående analys av argumentationen i detta mål görs i delstudie 4. 
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/…/ handläggaren [skriver] att Mats missbruk försämrats avsevärt det senaste 
året. Mats menar att detta är felaktigt. Hans missbruk har inte försämrats på sätt 
som beskrivs. Det är dock riktigt att han tagits in för avgiftning ett antal gånger 
och att det uppstått komplikationer med lunginflammation. Det är även riktigt att 
han fått återfall. Detta har inneburit att han än mer insett allvaret i situationen 
och är inställd på att komma tillrätta med problemen. 

 
Mats Fransson var vid den här tidpunkten en förtidspensionerad man med fyra 
vuxna barn. Relationen med socialtjänsten hade etablerats redan på sjuttiotalet 
då han kom i kontakt med dess missbrukssektion. I början på åttiotalet deltog 
Mats Fransson i en Minnesotabehandling för sitt alkoholmissbruk. Han menade 
att han då hade varit positiv till vård och att han även nu var motiverad till att 
förändra sitt liv. Han hade regelbunden kontakt med barn och barnbarn och hade 
ett förflutet som bilmekaniker. Vissa onyktra perioder var svårare och enligt 
utredningen hade han ”uttryckt livsleda och svårigheter att se någon mening med 
sitt fortsatta liv”.  

Man kan tänka sig att socialsekreteraren många gånger känt sig maktlös när 
hon upplevt att Mats Fransson inte tagit ansvar för sitt liv. Enligt LVM har soci-
alsekreterare skyldighet att anmäla om de anser att klienten är i behov av 
tvångsvård. Vad som föranledde tvångsvårdomhändertagandet var att Mats 
Fransson akut insjuknade i lunginflammation, vilket nämns i socialnämndens 
utredning.   
 

Mats [fördes] med ambulans till sjukhuset efter att ha druckit alkohol under en 
längre period. Vid nästa avgiftningstillfälle [datum] var han åter svårt nedgång-
en och insjuknade i livshotande lunginflammation. Inför utskrivningen från 
sjukhuset gjordes en planering med missbrukssektionen i Ruby. Mats erbjöds att 
åka till behandlingshem under en period för att hålla sig nykter och återhämta 
sig fysiskt och psykiskt. Mats tackade dock nej till erbjudandet. 
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Fyra dagar därpå gjorde socialsekreteraren ett hembesök och hon uppfattade då 
att Mats Fransson var berusad. Efter övertalning blåste han i en alkometer som 
visade på 1,6 promille alkohol i blodet. I utredningen kan man läsa:  

 
Han låg i soffan, bordet var fullt av starkölsburkar och en tom plastdunk stod på 
golvet. Den hade enligt Mats innehållit hembränd sprit. Mats uppgav att han 
fortfarande ville till behandlingshemmet. Då situationen var mycket allvarlig 
gjordes bedömningen att behandlingshemmet inte var rätt instans för Mats, han 
var/är i mycket större behov av vård. 

 
Då socialsekreteraren upplevde situationen som allvarlig beslutade hon om ett 
omedelbart tvångsomhändertagande. Nu uppstod en tydlig konflikt. Mats Frans-
son menade att han tidigare visat att han kunde avhålla sig från alkohol och att 
han därför inte behövde tvångsvård. När socialsekreteraren kom tillbaka till sitt 
arbete ringde ett av Mats Franssons barn och uttryckte sin oro över situationen. 
Socialsekreteraren upplevde i detta läge att hon hade stöd av både läkaren och 
anhöriga i att ansöka om tvångsvård. Samtidigt kan man anta att hon kände sig 
illa till mods eftersom hon visste att Mats Fransson tydligt hade visat att han inte 
ville vårdas på institution. Socialsekreteraren inledde en utredning om tvångsin-
gripande och skrev också en vårdplan där hon angav hur den fortsatta vården 
planerades.  

Förslag till ansökan om tvångsvård skickades tillsammans med den tre sidor 
långa skriftliga utredningen och ett läkarintyg till kommundelsnämndens social-
utskott. För att motivera sitt ställningstagande hänvisade socialsekreteraren till 
Mats Franssons dåliga hälsa, vilket är ett av rekvisiten som anges i LVM. Kom-
mundelsnämndens socialutskott beslutade att ansöka hos länsrätten om vård med 
stöd av LVM.  

Ett frihetsberövande är oerhört integritetskränkande för den enskilde med-
borgaren och domstolsprövningen är medborgaren Mats Franssons möjlighet att 
få myndighetens bedömning granskad och upphävd. När han möter socialsekre-
terare i länsrätten har deras roller förändrats. Inom ramen för vad som juridiskt 
sett benämns som en muntlig förhandling får Mats Fransson rollen som enskild 
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part. Socialtjänstens representant agerar här som offentlig part med uppgift att 
övertyga rätten om att lagens kriterier för tvångsomhändertagande är uppfyllda.  

 
Att hjälpa mot någons vilja 
Tvångsvårdsärenden som Mats Fransson berör problem på såväl mänsklig som 
terapeutisk och rättslig nivå. Att avgöra om och när enskilda medborgare ska 
tvångsvårdas är en komplex process som professionella aktörer måste ta ställ-
ning till. Enligt tvångsvårdslagarna HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och SoL 
(Socialtjänstlagen) är socialsekreterare och psykiatrer skyldiga att anmäla om 
enskilda medborgare är i behov av tvångsvård. I psykiatrifallen kan HSAN (Häl-
so- och sjukvårdens ansvarsnämnd) pröva om psykiatrer är skyldiga till fel om 
de inte ger enskilda individer den vård de behöver. Mitt syfte är inte att ta ställ-
ning för eller mot tvångsvård i de fall som studeras inom ramen för denna av-
handling. Jag vill däremot belysa vad som sker i den muntliga förhandlingen och 
de problem som berör den enskilde och professionella i denna specifika situa-
tion. 

Tvångsvårdsmål hör till en typ av mål som benämns Terapeutisk rätt (Hol-
lander & Marklund 1983). I dessa mål är det den enskildes vårdbehov som sätts i 
centrum. Det innebär att även jurister måste ta hänsyn till medicinska och tera-
peutiska överväganden. Begreppet terapeut är centralt i avhandlingen. I Natio-
nalencyklopedin (nr 18 1995) definieras ”terapeut”: den som utför behandling. 
På liknande sätt förstår jag begreppet. Socialsekreterare och psykiatrer är profes-
sioner som kan betraktas som viktiga grupper i välfärdsstaten då de enligt lag-
stiftningen har till uppgift att vårda individer för deras eget bästa (Björkman 
2001). Som representanter för myndigheter har de skyldigheter som bland annat 
formulerats i ramlagarna, SoL och HSL. Enligt SoL, 9 § har socialnämnden 
bland annat till uppgift att ”aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 
hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket”. I de 
fall som analyseras i avhandlingen har socialsekreterare och psykiatrer alltid en 
terapeutisk relation till den enskilde parten i den mening att de har konkreta 
behandlande åtgärder i beredskap, något som till exempel formuleras i vårdplan. 
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Om socialsekreterare och psykiatrer har kunskap och makt att stödja klien-
ten/patienten upplevs det positivt utifrån klientens synvinkel då de kan få bistånd 
och vård som ligger i linje med deras egna önskningar. I ramlagarna (SoL och 
HSL) anges principer som kan vara motsägelsefulla. De anger att de professio-
nella både ska respektera den enskildes självbestämmanderätt och integritet samt 
ta hänsyn till den enskilde individens bästa.  

Socialsekreterare och psykiatrer har tolkningsföreträde när de formulerar de 
skriftliga utredningarna. För att kunna ge stöd måste de diagnostisera klien-
tens/patientens problem och ge en prognos inför framtiden. I samband med en 
ansökan om ett tvångsvårdsomhändertagande ska socialsekreterare/psykiatrer, 
med hjälp av den skriftliga utredningen, ge rätten ett rimligt underlag som 
motiverar tvångsvård. I denna process kan de formulera berättelser som stärker 
sina argument. När diagnoser och bedömningar skrivs ner upplevs de ofta som 
sanningar eftersom det skriftliga språket framstår som trovärdigare än det 
muntliga (Ong 1990, Eriksen 1989). Dokumentationen av klienten innebär att 
dennes liv bitvis avprivatiseras (Jfr Börjesson & Palmblad 2003). 

Socialsekreterare och psykiatrer kan sägas representera en terapeutisk logik, 
medan den enskilde representerar en mer vardaglig. Förhållandet mellan den 
professionelle och den enskilde individen är asymmetriskt, i den bemärkelsen att 
socialsekreterare/psykiater har möjlighet att skriftligt formulera situationen. Den 
enskilde kan dock göra ett visst motstånd, till exempel genom att vara passiv och 
inte anpassa sig. I de muntliga förhandlingarna har den enskilde möjlighet att 
med hjälp av sitt offentliga biträde utmana den terapeutiska logiken som social-
sekreterare och psykiatrer respresenterar med hjälp av ett offentligt biträde (ad-
vokat) som företräder en rättslig logik. 

Ett antagande man kan göra är att den rättsliga logiken ska granska och ut-
mana den terapeutiska logiken i de muntliga förhandlingarna. Den muntliga 
förhandlingen kan på så sätt förstås som en granskande diskursordning (begrep-
pet utvecklas i kapitlet Övergripande utgångspunkter). För den enskilde är den 
muntliga förhandlingen central. Det är här hon/han tillsammans med sitt biträde 
kan klargöra omständigheter, redogöra för sina ståndpunkter och ifrågasätta det 
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skriftliga material som sammanställts av motparten. Länsrätten, som även den 
representerar en rättslig logik, ska därefter fatta beslut i frågan, med avseende på 
om de rättsliga rekvisiten är uppfyllda. 

Hollander & Marklund (1983) menar dock att det inom den terapeutiska rät-
ten blir oklart hur granskningen sker eftersom det juridiska beslutsfattandet till 
stor del bygger på medicinska bevis och prognoser beroende på att det enligt 
lagstiftningen är ett vårdbehov som ska styrkas. Det innebär att juristerna måste 
ta hänsyn till diagnoser och prognoser som bevisfakta men också andra faktorer 
som har med tvånget i sig och själva vårdbehovet att göra (Diesen 2003).  
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att, med diskursanalys, studera 
spänningen mellan terapeutisk och rättslig logik i muntliga förhandlingar om 
tvångsvård. Utifrån det teoretiska perspektiv som utvecklas i kapitlet Över-
gripande utgångspunkter innehåller dessa logiker institutionella element som 
mobiliseras, artikuleras och kommuniceras av aktörerna via tolkningsrepertoa-
rer. Tre frågeställningar är centrala i avhandlingen. 
 

o Hur hanterar de professionella aktörerna de olikartade rollförväntningar 
som ryms inom terapeutisk och rättslig logik? I detta avseende är jag 
speciellt intresserad av socialsekreterares och psykiatrers rollkonflikter. 

 
o Vilka institutionella element (regulativa, normativa/kognitiva) framträ-

der i de muntliga förhandlingarna?  
 

o På vilket sätt framstår de muntliga förhandlingarna som en granskande 
diskursordning? 

 
Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av tre delar. I den första delen introduceras läsaren i de 
problem som berör ett tvångsvårdsomhändertagande i relation till terapeutisk rätt 
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och nyinstitutionell teori. Dessa två perspektiv diskuteras genomgående utifrån 
ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. I denna del redovisas även material, 
metod och etiskt förhållningssätt. I del två diskuteras de fem empiriska studier-
na: tre artiklar skrivna för publicering i vetenskapliga tidskrifter, en rapport som 
ingår i en statlig offentlig utredning och ett bokkapitel. Avslutningsvis binder 
jag i del tre samman delarna i en diskussion, där jag resonerar kring hur förhål-
landet mellan de institutionella elementen förhandlas fram av de olika aktörerna 
med hjälp av tolkningsrepertoarer som i sin tur representerar terapeutiska och 
rättsliga logiker. Jag belyser även hur aktörerna intar olika roller med hjälp av 
tolkningsrepertoarer som bygger på institutionella element och vilken betydelse 
detta kan få med tanke på att den muntliga förhandlingen kan förstås som en 
granskande diskursordning. Slutligen ger jag förslag på hur man skulle kunna 
stärka den muntliga förhandlingens granskande diskursordning. 
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2. Tvångsvårdsprocessen 
 
I detta kapitel redogör jag för den process och praktik som står i fokus för denna 
avhandling, utredningsprocessen och den muntliga förhandlingen. Förvaltnings-
processen är i princip skriftlig (9 § FPL, förvaltningsprocesslagen SFS 
1971:291) och den muntliga förhandlingen ska betraktas som ett komplement till 
det skriftliga (14 §; 15 §; 16 §). För den enskilde är dock den muntliga förhand-
lingen central eftersom det är här uppgifterna i den skriftliga utredningen kan 
granskas. 
 
Utredning 
Det formella ansvaret för utredningsprocessen har chefsöverläkare på psykiatri-
klinik eller socialnämnd. I praktiken är det dock psykiatrer eller socialsekretera-
re som skriver utredningar och deltar i muntliga förhandlingar. I utredningspro-
cessen är ofta även klienter eller patienter och deras anhöriga involverade. Soci-
alsekreterare och psykiatrer kan söka stöd och hjälp från andra som arbetar med 
liknande ärenden, till exempel läkare och poliser. Utredningsprocessen är avgö-
rande för hur problem identifieras och bedöms. Det är myndigheten som har 
utredningsansvar och bevisbörda. Handläggningen hos myndigheterna regleras i 
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) FL. Enligt FL har parterna rätt att ta del av 
uppgifter och myndigheten ska informera om uppgifter som tillförts ärendet 
vilket innebär att den enskilde har rätt att yttra sig om dem. Utgångspunkten för 
utredningsarbetet är reglerna i SoL och HSL samt den tvångsvårdslag som är 
tillämplig i det aktuella ärendet. Ramlagarna SoL och HSL anger de grund-
läggande målen och principerna medan tvångsvårdslagarna anger vilka rekvisit 
(fakta och omständigheter) som ska vara uppfyllda för att tvångsvård aktualise-
ras. 
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De aktuella tvångsvårdslagarna: 
 
LVM (1988:870) 
4 § Tvångsvård skall beslutas om, 
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lös-
ningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,  
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något 
annat sätt, och 
3. han eller hon till följd av missbruket: 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 
 

 
LVU (1990:52) 
1 § 2: st Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av 
de situationer som anges i 2 § eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte 
kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.  
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 
3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en på-
taglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verk-
samhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
 
LPT (1991:1128) 
3 § Tvångsvård får ges endast om: 
1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning, 
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt 
har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än 
genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård, och 
3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av patientens psykis-
ka tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke. 
Tvångsvård får inte ges, om patientens psykiska störning enligt första stycket 1 utgör 
enbart en utvecklingsstörning. 
Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycke 2 skall även beaktas, om patienten 
till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska 
eller psykiska hälsa. Lag (2000:353). 
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För offentliga parter kan det vara svårt att tolka lagtexterna eftersom rekvisiten i 
lagarna är vaga och förutsätter riskbedömningar och prognoser inför framtiden 
(se t.ex. Gustafsson 2001). Detta förhållande ger offentliga parter stort utrymme 
att göra egna bedömningar. En grundläggande princip i en rättsstat är att den 
enskilde ska skyddas mot godtyckliga frihetsberövanden (Regeringsformen RF 
2:8). Skyddet kan dock begränsas av lag (RF 2:12), exempel på sådana lagar är 
de sociala tvångsvårdslagarna.  

I LVM- och LVU-mål påbörjas en utredning om man inom socialtjänsten be-
dömer att situationen kan föranleda någon åtgärd eller om de genom en ansökan 
eller en anmälan fått kännedom om missförhållanden.4 Syftet med en sådan ut-
redning är att klarlägga om den enskilde är i behov av vård och utredningspro-
cessen kan betraktas som en strategi att, om ett vårdbehov konstaterats, få den 
enskilde att acceptera frivillig vård (SoL 11 kap. 1 §; prop. 1996/97:124) Förut-
om den skriftliga utredningen, där fakta som är relevanta för bedömningen an-
ges, bör i LVM även ett aktuellt läkarintyg bifogas ansökan. I LVM, LVU och 
LPT formuleras en vårdplan där den tänkta vården beskrivs, till exempel vilket 
behandlingshem som är aktuellt, hur lång vårdtiden ska vara, planer för annan 
vård under tvångsvårdsperioden samt vilket stöd den enskilde kan förvänta sig 
efter vårdtidens slut. Utredningen lämnas till socialnämnden som avgör om det 
finns ett vårdbehov och i så fall ansöker om tvångsvård hos Länsrätten där det 
sker en muntlig förhandling. 

I LPT-mål fattas beslut om ansökan om tvångsvård enligt en två-
läkarprövning (Lag 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård). En läkare skriver i 
normalfallet ett vårdintyg och kan fatta beslut om kvarhållning av patienten me-
dan överläkaren fattar beslut om intagning för tvångsvård. I vårdintyget ska an-
ges på vilket sätt rekvisiten för ett tvångsvårdsomhändertagande är uppfyllda 
och en generell beskrivning av patientens mentala hälsa. Patienten måste under-
sökas medicinskt och polishämtning kan bli aktuell för att detta ska kunna 
genomföras. Vid intagningen ska patienten upplysas om att hon/han har rätt att 

                                                
4 För genomgång av juridiska frågor enligt LVM och LVU se t.ex. Bergman 1997. 
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överklaga beslutet till domstol. Ett beslut om tvångsvård får inte grundas på ett 
vårdintyg som är äldre än fyra dagar (a.a.). 
 
Muntlig förhandling  
Till den muntliga förhandlingen som står i fokus för denna avhandling, bidrar ett 
flertal aktörer: offentlig part (socialsekreterare/psykiatrer), offentligt biträde 
(advokat), enskild part (den enskilde individen), en domare, tre nämndemän och 
i LPT- målen även en sakkunnig läkare. 

Domstolsprocessen följer vissa regler som har formulerats i Förvaltningspro-
cesslagen (SFS 1971:291).  Processen kan beskrivas som en tvåpartsprocess där 
ansvaret främst ligger på parterna; part (den enskilde medborgaren) – motpart 
(offentlig part). Offentlig part har ett stort ansvar i utredningsfrågan men enligt 
officialprincipen (8 § FPL) är det domstolen som har det yttersta ansvaret för att 
målet ska bli tillfredsställande utrett. I mål om tvångsvård är muntlig förhand-
ling i princip obligatorisk eftersom frihetsberövanden anses som allvarliga (14 § 
FL). Den enskilde har rätt till ett offentligt biträde men det är länsrätten som 
beslutar vem som ska förordnas (SFS 1996:1620). Även om det inte finns några 
specifika lämplighetskrav för det offentliga biträdet är det emellertid främst ad-
vokater eller biträdande jurister som förordnas (jmf. SOU 1971:76; 
prop.1972:132). I LVU-målen har det offentliga biträdet olika funktioner bero-
ende på om barnet är under eller över femton år. Om den unge är under femton 
år är det offentliga biträdet ställföreträdare till barnet men om den unge är över 
femton blir det offentliga biträdets huvudsakliga funktion densamma som för 
vuxna, i dessa fall att ge råd och stöd till barnet (prop.1994/95:224). 

Den muntliga förhandlingen sker, i LVM- och LVU-mål, i en domstolslokal 
vid länsrätten och i LPT-målen i en konferenslokal vid sjukhuset. Rummen är 
enkelt inredda och domineras av ett ovalt eller rektangulärt förhandlingsbord. 
Aktörerna i förhandlingen placerar sig oftast på ett likartat sätt. Domaren har en 
central plats vid kortsidan eller i mitten av bordets långsida. Vid domarens sida 
sitter en notarie som för anteckningar under förhandlingen samt tre nämndemän. 
Enskild part är oftast, tillsammans med det offentliga biträdet, placerad på andra 



 23          

sidan bordet, snett mitt mot domaren tillsammans med det offentliga biträdet. 
Offentlig part sitter vid samma sida som den enskilde men en bit bort.  
Förhandlingen följer en viss procedur med olika faser. När förhandlingen börjar 
deklarerar domaren att förhandlingen sker inför stängda dörrar vilket betyder att 
sekretess råder. I inledningsfasen öppnar domaren förhandlingen genom att pre-
sentera vilka som är närvarande. Därefter inhämtar domaren information om 
vilka yrkanden parterna ställer. I nästa fas påbörjas sakframställningen där par-
terna får utveckla sin talan och ställa frågor. I LPT-mål ställer även sakkunniga 
frågor. Hon/han ska därefter komma med ett sakkunnigutlåtande. Avslutningsvis 
håller parterna oftast en slutplädering. I vissa fall håller rätten enskild överlägg-
ning och meddelar dom i direkt anslutning till förhandlingen. I andra fall medde-
las dom någon dag senare. 
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3. Övergripande utgångspunkter 
 
Utöver att vara en avhandling i socialt arbete angränsar detta arbete till ett flertal 
forskningsområden, bland annat rättssociologi och kommunikationsvetenskap. 
Inom det specifika område som jag studerar, kommunikation i länsrättsförhand-
lingar, finns få studier. Den forskning som finns om domstolsförhandlingar be-
rör de i ytterst begränsad omfattning svenska förhållanden, förvaltningsrätt eller 
terapeutisk rätt.5  

I detta kapitel diskuterar jag hur tankar inom kritisk diskursanalys, nyinstitu-
tionell teori och terapeutisk rätt kan bidra till djupare förståelse för den spän-
ning som kan uppstå mellan den terapeutiska och rättsliga logiken.6 Liksom 
Fairclough (se t.ex. 1995) menar jag att den mer språknära diskursanalysen kan 
lyftas en nivå om man kopplar den till teorier som berör bredare samhälleliga 
sammanhang. Inledningsvis presentar jag mina teoretiska utgångspunkter. Där-
efter använder jag teorierna, tillsammans med tidigare forskning som berör del-
perspektiv av mitt forskningsområde, för att formulera en mer studieobjektsrela-
terad teori som leder fram till formuleringen av grundkonflikten. Detta sätt att 
teoretisera kan jämföras med Glaser och Strauss (1967) substantiva teori, där 
tonvikten ligger på att teoretisera kring ett speciellt område, i mitt fall den munt-
liga förhandlingen. 
  
 

                                                
5 Litteratur och artikelsökning har i huvudsak skett i olika databaser, framför allt: Libris, ISI Pro-
ceedings och EBSCO. Aktuella svenska sökord: muntlig förhandling, terapeutisk rätt, länsrätt, 
domstolsförhandling, terapeutisk rätt, LVM, LVU, LPT, offentlig part, offentligt biträde, socialsek-
reterare, sakkunnig, offentligt biträde och eller advokat. Aktuella engelska sökord: court hearing, 
compulsory (care), therapeutic jurisprudence, attorney, legal representative, social worker, psy-
chiatrist, official party, therapeut, law och eller therapeutic law. Trots många sökningar var det få 
artiklar som berörde muntliga förhandlingar i mål om tvångsvård, vilket borde betyda att detta är 
ett relativt outforskat område. 
6 Torbjörn Forkby (2005) använder liknande teoretiska utgångspunkter i sin avhandling ”Ung-
domsvård på hemmaplan: idéerna, framväxten, praktiken”.    
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Diskursanalys 
Det finns ett flertal inriktningar inom diskursanalys och alla utgår från en social-
konstruktionistisk kunskapssyn, vilket innebär att språket betraktas som en för-
utsättning och konstituerar på så sätt kunskap (se t.ex. Winther Jørgensen & 
Phillips 2000). En diskurs kan övergripande beskrivas som ett bestämt sätt att 
tala om världen. Det är via språket som förståelse av verkligheten skapas och 
diskurser förmedlar ett sätt att samtala om den kontext vi befinner oss i. Det 
pågår ständigt en process där historiska och kulturella föreställningar reproduce-
ras samtidigt som nya skapas. Syftet med diskursanalyser är att studera hur 
människor konstruerar sin förståelse språkligt. I diskurserna tillskrivs individer-
na olika subjektspositioner som inverkar på hur de talar och relaterar till andra 
individer. Att, exempelvis, tillskrivas en identitet som missbrukare kan få olika 
innebörd beroende på i vilken kontext begreppet används och hur det länkas 
samman med andra ord. Dessa grundläggande vetenskapsteoretiska ställningsta-
ganden är centrala inom diskursanalys och kan inte frikopplas från teori och 
metod (a.a.). 
 
Diskursordning och tolkningsrepertoarer 
Liksom Fairclough (1989) ser jag språket som en form av social praktik som 
både reproducerar och förändrar sociala relationer. I denna avhandling avgränsas 
studien till en specifik diskursordning – den muntliga förhandlingen i mål om 
tvångsvård. Begreppet diskursordning används av Fairclough (1992, 1995) för 
att begränsa diskurserna till ett socialt rum där olika diskurser kämpar om tolk-
ningsföreträde.7 Diskursordningen sätter förutsättningar för vilka språkliga hand-
lingar som är möjliga, begripliga och verkningsfulla i ett givet sammanhang. 
 

The order of discourse of a social institution or social domain is constituted by 
all the discursive types which are used there. The point of the concept of ‘order 

                                                
7 Begreppet diskursiv formation som används av Foucault har en liknande betydelse. För diskus-
sion om begreppet se Winther Jørgensen & Phillips 2000.  
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of discourse’ is to highlight the relationships between different types in such a 
set (Fairclough 1995 s. 55)  

  
Den muntliga förhandlingen kan betraktas som en granskande diskursordning 
där vissa diskurstyper är möjliga att artikulera. För att studera, vad Fairclough 
benämner ”discursive types”, väljer jag att utgå från diskurspsykologi där man 
använder begreppet tolkningsrepertoarer. Wetherell och Potter (1992) definierar 
tolkningsrepertoarer enligt följande: 
 

By interpretative repertoire we mean broadly discernible clusters of terms, de-
scriptions and figures of speech often assembled around metaphors or vivid im-
ages. In more structuralist language we can talk of these things as systems of 
signification and as the building blocks used for manufacturing versions of ac-
tions, self and social structures in talk. They are some of the resources for mak-
ing evaluations, constructing factual versions and performing particular actions 
(a. a. s. 90). 

 
Tyngdpunkten ligger på att studera hur människor aktivt och flexibelt använder 
tolkningsrepertoarer.  
 

Interpretative repertoires are pre-eminently a way of understanding the content 
of discourse and how that content is organized. Although stylistic and gram-
matical elements are sometimes closely associated with this organization, our 
analytical focus is not a linguistic one; it is concerned with language use, what is 
achieved by that use and the nature of the interpretative resources that allow that 
achievement (Wetherell & Potter 1992 s. 90f) 

 
Inom diskurspsykologin delar man den kritiska diskursanalysens intresse för hur 
språket används i social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Att 
analysera tolkningsrepertoarer innebär att jag har studerat hur aktörerna fram-
ställer sig själva i interaktion med andra. I analyserna har olika mönster fram-
trätt. Jag har inledningsvis börjat med att söka efter repertoarer som stödjer den 
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rättsliga logiken, det vill säga mer rekvisitorienterade. I de återkommande 
genomläsningarna av materialet har även andra, mer framträdande repertoarer 
synliggjorts. I analysarbetet har jag framför allt inspirerats av Wetherell och 
Potter (1988; 1992), Gilbert och Mulkay (1984) samt Billig (1991, 1997). Gil-
bert och Mulkay (1984) kom fram till att biokemiforskares uttalanden ofta var 
motsägelsefulla. När biokemiforskarna talade om sina forskningsresultat använ-
de de en ”empiricist repertoire”, som byggde på fundamentala vetenskapliga 
principer. Andras fel eller brister kategoriserade de i en ”contingent repertoire” 
där vetenskapliga handlingar framställdes som mer spekulativa. Forskarna fick 
på så sätt själva en mer positiv framtoning. På liknande sätt har jag studerat om 
aktörerna i mitt material använder flexibla tolkningsrepertoarer som i vissa fall 
kan vara motsägelsefulla.  

Att tolkningsrepertoarer kan vara flexibla och motsägelsefulla stöds även av 
Wetherell och Potters (1992) studie av rasdiskurser. De visade på att vita talare 
använde tolkningsrepertoarer som var både toleranta och fördomsfulla, beroende 
på vem de talade till. 
 
Text och kontext 
Diskursanalys är ett tvärvetenskapligt fält och det är vanligt att forskare kombi-
nerar olika perspektiv. Förenklat uttryckt intresserar sig lingvister för att studera 
språkanvändning, samhällsvetare för diskursers funktion i sociala sammanhang 
medan psykologer studerar meningsskapande processer på individnivå. En kri-
tisk diskursanalys skiljer sig från en mer deskriptiv, lingvistisk samtalsanalys 
som bland annat förespråkas av Schegloff (1997, 1998, 1999). I tidskriften Di-
scourse & Society har det förts en häftig debatt mellan Schegloff (1997, 1998, 
1999) som betonar vikten av att med materialnära studier (lingvistiska) analysera 
texter oberoende av yttre kontext, och de kritiska diskursanalytiker som Wethe-
rell (1998) och Billig (1999) som menar att empiriska studier på interaktionsnivå 
i stället bör kombineras med makroorienterade teorier för att uppnå förståelse för 
den kontext individen befinner sig i. Kontexten kan inte frigöras från språket. 
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/…/ CDA, like CA, encourages the close examination of spoken interaction; in-
deed, CDA often uses the methods and findings of CA. However, there are dif-
ferences between CDA and ’traditional’ CA. The specific tasks of CDA are fre-
quently part of a wider analysis of social inequality. Moreover CDA wishes to 
theorize the presuppositions that must be brought to the micro-analysis of inter-
actions. CDA does not claim epistemological naivety in the fulfilment of its 
methodological tasks, but explicitly wishes to incorporate insights from social 
theory and other social sciences, including macro social science, into the analy-
sis of particulars. (Billig 1999 s. 576)8 

 
För mina syften är Wetherell och Billigs förhållningssätt mer relevant då det 
tillåter en kombination av studier på mikronivå med mer makroorienterade ana-
lyser. På en samtalsnära nivå kan jag undersöka hur aktörerna skapar kommuni-
kativa mönster i form av tolkningsrepertoarer som de medvetet eller omedvetet 
använder i specifika kontexter. På en övergripande samhällsnivå bildar dessa 
tolkningsrepertoarer institutionaliserade diskursordningar där makt och legitimi-
tet förhandlas. Genom att visa på diskursiva mönster och diskutera relations- och 
maktförhållanden som påverkar interaktionen i den muntliga förhandlingen stu-
derar jag den granskande diskursordningen.  
  
Diskursanalys i förening med nyinstitutionell teori 
En utgångspunkt i det kritiskt diskursanalytiska perspektivet innebär att man i all 
tolkning intresserar sig för diskursens verkningar i ett maktperspektiv (Fairc-
lough 1995). Varken samhällen eller människor kan frigöra sig från maktaspek-
ter eftersom de finns inbyggda i såväl vårt språk som den sociala kontext inom 
vilken vi använder språk (a.a.).  

För att förstå vilka strukturella omständigheter som i en makroorienterad 
kontext påverkar interaktionen har jag kombinerat det diskursanalytiska resone-
manget med hjälp av begrepp som används inom nyinstitutionell teori.  

                                                
8 Beteckningen CA står för Conversation Analysis (samtalsanalys) och CDA Critical Discourse 
Analysis (kritisk diskursanalys). 
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Uttryckt i nyinstitutionella termer utgör den muntliga förhandlingen en institu-
tion. Den muntliga förhandlingen kan alltså både ses som en institution och en 
diskursordning. Institution är ett mångtydigt begrepp men kan förklaras som en 
social ordning där vissa rutiner är standardiserade och vissa handlingar och rela-
tioner tas för givna (DiMaggio & Powell 1991).  I den muntliga förhandlingen 
skapas formella och informella regler som institutionaliseras och upprätthålls. 
Skillnaden mellan begreppen organisation och institution kan vara svår att defi-
niera. Organisationer kan beskrivas som en fysisk enhet och de idéer som ge-
nomsyrar den (Grape 2001), till exempel en psykiatrisk klinik eller en domstol, 
medan institutioner handlar mer om regler och värderingar. Den definition jag 
lägger in i begreppet institution ligger i linje med Scott (1995), som menar att 
institutioner bärs upp av regler, rutiner och normer som ger legitimitet, stabilitet 
och mening till det sociala handlandet. Han talar om att institutioner bärs upp av 
tre element eller pelare; regulativa, normativa och kognitiva. 
 

It is important to note that the three conceptions may lead to varying convul-
sions regarding the legitimacy of an organization. A regulative view would as-
certain whether the organization is legally established and whether it is acting in 
accord with relevant laws and regulations. A normative orientation, stressing 
moral obligations, may countenance actions departing from “mere” legal re-
quirements. Many professionals adhere to normative standards that compel them 
to professional adhere to depart from the rule-based requirements of bureau-
cratic organizations /…/ What is taken as evidence of legitimacy varies by 
which elements of institutions are featured. (a.a. s. 47) 

 
Ett sätt, enligt Scott, att studera hur institutioner får stabilitet är att analysera hur 
dessa element förhåller sig till varandra. Regulativa element är de lagar och reg-
ler som villkorar verksamheten. En formell struktur där det finns tydliga regler. 
De normativa och kognitiva elementen handlar om normer och värderingar. När 
de normativa och kognitiva elementen är starka bildas mer informella strukturer. 
Scott (a.a.) skiljer mellan de normativa elementen som handlar om värderingar 
och de kognitiva som är mer underliggande antaganden. I min studie blir grän-
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sen mellan dessa element diffusa, jag väljer därför att sammanföra dessa ele-
ment. När normerna inte längre uttalas blir de kognitiva, det vill säga outtalade 
värderingar som ingen ifrågasätter. 

Vilken styrka de olika elementen får i en muntlig förhandling beror dels på 
de strukturella villkoren, dels på hur de förhandlas fram av aktörerna. Här menar 
jag att diskursanalysen tillför det nyinstitutionella perspektivet ett viktigt analy-
tiskt redskap. Genom att studera tolkningsrepertoarer kan jag visa på hur struktu-
rella villkor artikuleras med hjälp av institutionella logiker och element, samti-
digt som jag kan visa att tolkningsrepertoarerna är dynamiska och möjliga att 
förändra. Min utgångspunkt baseras på att maktaspekter i vissa fall resulterar i 
ett konsensustänkande där föreställningar som cirkulerar i den omgivande kon-
texten baseras på för-givet-tagande, något som får betydelse för en enskild indi-
vids möjlighet att utöva motmakt.  
 
Terapeutisk och rättslig logik 
Begreppet institutionell logik använder jag för att diskutera förhållandet mellan 
den logik som representeras av offentliga parter och den logik som representeras 
av det offentliga biträdet och domstolen.9 Friedland och Alford (1991) menar att 
varje betydelsefull institution i västerländska samhällen är genomsyrad av en 
institutionell logik. 

  
A set of material practices and symbolic constructions-which constitutes its or-
ganizing principles and which is available to organizations and individuals to 
elaborate /…/ These institutional logics are symbolically grounded, organiza-
tionally structured, politically defended, and technically and materially con-
strained, and hence have specific historical limits. (a.a. s. 248f) 

 
Socialsekreterare och psykiatrer kan i sina professionella roller sägas represente-
ra en terapeutisk institutionell logik baserad på kunskaper som inhämtats via ut-
bildning, egna erfarenheter och yrkesroller, men även normer och värderingar 

                                                
9 För ytterligare diskussion om logikbegreppet se Lindqvist 2000, Grape 2001. 
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som etablerats i samhället. Det skapas gemensamma outtalade spelregler för hur 
man inom institutionen agerar. Deras uppgift är att medicinskt/psykologiskt och/ 
eller socialt diagnostisera och behandla patienter/klienter. En stor del av social-
sekreterarnas arbete kan te sig administrativt, till exempel när de arbetar med ut-
redningar. Jag menar dock att det i grunden finns en terapeutisk ambition att 
hjälpa någon till ett bättre liv, något som genomsyrar socialsekreterarnas arbete. 
Socialsekreterare företräder en terapeutisk logik som till viss del skiljer sig från 
den medicinska som psykiatern representerar. Gemensamt är dock att både soci-
alsekreterare och psykiatrer drivs av viljan att ge individer vård och hjälp enligt 
den terapeutiska logiken.  

Advokater och domare verkar inom en rättsligt institutionell logik10 där de 
ska ta hänsyn till rättsliga regler, kunskapsfält samt normer och värderingar som 
omgärdar dem i deras professioner. Deras kunskap utgår från givna regelsystem 
för hur samhället ska förstås (Hydén 2005). Till skillnad från terapeuter, som 
också ska ta hänsyn till rättsliga regler ska advokater och domare också bevaka 
att reglerna följs. I den muntliga förhandlingen kan man förvänta sig att det upp-
står en spänning mellan terapeuten, som argumenterar utifrån terapeutisk logik, 
och det offentliga biträdet, som argumenterar utifrån en rättslig logik. Olika pro-
fessionella som representerar olika logiker ska bidra till förhandlingen utifrån 
sina kunskapsramar. Hur aktörerna agerar i sina roller beror på vilka element 
som överväger inom de terapeutiska eller rättsliga institutionerna. I figuren ned-
an beskrivs vilka institutionella element som bär upp de olika logikerna.  

                                                
10 I delstudie fem talar jag om en juridisk logik i stället för en rättslig. Begreppen har dock samma 
innebörd. 
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 Terapeutisk logik Rättslig logik 

Regulativa 
Element 

SoL, HSL, LVM, LVU, LPT 
HSAN, FPL 

SoL, HSL, LVM, LVU, LPT,  
FPL  

Normativa/ 
Kognitiva 
Element 

Medicinsk etik 
Etik i socialt arbete 
Medicinsk behandling 
Socialt behandlingsarbete 
Paternalism 
Teorier i socialt arbete och 
psykiatri 
Samtalsterapi 
Rådgivning 
Empati 
Inriktning på resultat 
Kunskap från utbildning 

Domare (och nämndemän): 
Integritet (opartisk) i tillämpning  
av rättsregler 
Objektiv (och självständig) tolk- 
ning av bevismaterial 
”Domaretik” 
Advokat: 
God advokatsed 
Kritiskt granska motpartens be- 
vismaterial 
Företräda huvudman/klient 
Inriktning på procedur 
Kunskap från utbildning 

Figur 1 
 

De regulativa element som ger stöd för de muntliga förhandlingarna är lagar och 
regler som anger ramarna för verksamheten: Förvaltningsprocesslagen, ramla-
garna SoL och HSL och någon av tvångsvårdslagarna LVU, LVM eller LPT. 
Normativa/kognitiva element är de normer och värderingar som genomsyrar och 
anger ramarna. De mer uttalade värderingarna finns till exempel nedtecknade i 
regler för etiska förhållningssätt (se t.ex. Sveriges läkarförbund 1968, Sveriges 
advokatsamfund 1984, Etik i socialpolitik och socialt arbete 2005 av Blennber-
ger). De normativa elementen är också något som skapas mer informellt i inter-
aktion med andra, till exempel i samband med utbildningar av jurister, sociono-
mer och psykiatrer. I ett terapeutiskt arbete agerar man ofta utifrån ett paternalis-
tiskt förhållningssätt. Paternalism kan definieras som någons överbeskyddande 
över någon annan (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 2000). Förhållandet mellan 
parterna är asymmetriskt och den överordnade har möjlighet att begränsa den 
andres liv utifrån premissen att man gör det för den enskildes bästa (a.a.). Nor-
mativa/kognitiva värderingar kan även vara konsensustankar som inte diskuteras 
utan tas för givna. En grundläggande idé, som de flesta i Sverige tar för given, är 
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välfärdssamhällets tanke om att alla vill och därför bör få leva ett värdigt liv. Det 
kan även handla om hur man resonerar kring sin roll i de muntliga förhandling-
arna och vilken syn man har på olika klientgrupper, till exempel missbrukare. 
Värderingar som delas av ett flertal i samhället är till exempel att missbrukare 
tenderar att vara manipulativa (Löfgren & Nelson Löfgren 1996).  
 
Institutionernas terapeutiska och rättsliga aktörer  
I muntliga förhandlingar möter således socialsekreteraren eller psykiatern, som 
representerar den terapeutiska logiken, den enskildes biträde, som representerar 
den rättsligt granskande logiken.11 De representerar med andra ord olika roller. 
En som ska argumentera för ett tvångsomhändertagande och en annan mot. Det 
finns även motsättningar inom dessa olika roller. Exempelvis har socialsekrete-
rare och psykiatrer i sitt vardagliga arbete två, delvis motstridiga, roller som de 
enligt lagstiftningen (SoL & HSL) måste förhålla sig till. Dels myndighetsrollen 
där de har till uppgift att följa de regler som anges i lagstiftning dels den mer 
stödjande och hjälpande terapeutiska rollen (Billqvist 1999 Skau 1993 Svensson 
2001). Billqvist (1999) menar i sin avhandling att socialsekreterare både ska 
agera i den ”onda” myndighetsrollen och den ”goda”.  

Samtal mellan socialsekreterare/psykiatrer och klienter/patienter har studerats 
av ett flertal forskare. Några som belyser hur socialsekreterare och läkare kom-
municerar med klienter/patienter i institutionella sammanhang är Cedersund 
(1992), Fredin (1993), Kullberg (1994), Billqvist (1999), Osvaldsson (2002), 
Hydén & Mishler (1999), Clark & Mishler (1997). När man studerat institutio-
nella samtal tar man hänsyn till den språkliga interaktionen och dess samband 
med den aktuella situationen. Agar (1985) menar att det institutionella samtalet 
har tre mål sett ur den professionelles perspektiv: diagnos, direktiv och rapport. 
De institutionella samtalen följer ett bestämt mönster, den professionella ställer 
frågor och klienten/patienten svarar. Skillnaden mellan vardagliga samtal och 

                                                
11 Att jag i denna avhandling fokuserar endast på professionella innebär dock inte att jag bortsett 
från att medborgarens roll förändras då hon/han som enskild part i ärendet ska argumentera mot 
sin behandlare. 
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institutionella är att relationerna mellan aktörerna är mer asymmetriska i institu-
tionella samtal. Med hjälp av frågor kan professionella styra vilka ämnen som 
ska diskuteras (se t.ex. Fredin 1993, Hydén & Mishler 1999). Det innebär att 
professionella i sin överordnade roll har makt att tolka situationen.  

Jönsson (1988) som studerat polisförhör visar att å ena sidan styr polisen tyd-
ligt förhöret, å andra sidan är samtalet informellt och avspänt: ”polisen gör en 
sorts kompromiss på ett gott samtalsklimat och på effektivitet” (s. 84). Min tolk-
ning är att detta kan betraktas som en disciplinerande maktutövning då det mer 
informella vardagliga samtalet skyler det styrande. Jönsson (a.a.) menar vidare 
att när polisen skriftligt formulerar den enskildes fragmentariska berättelse för-
ändras den och blir till en sammanhängande text där bland annat känslor sållats 
bort. Den tolkning som Jönsson gör, är att polisens kompetens vilar på två fun-
dament, ett institutionellt som handlar om lagar och regler och ett personligt som 
bygger på värderingar. Med Scotts (1995) termer ger dessa institutionella samtal 
uttryck för att de regulativa och normativa/kognitiva elementen är starka. 

Mishler (1984) analyserar läkare/patient samtal i termer av att läkaren har ett 
övertag i samtalet och får legitimitet via ”terapivärldens röst” medan patienten 
som företräder ”livsvärldens röst” innehar en underordnad roll. Skillnaden mel-
lan det institutionella samtalet inom socialtjänst/psykiatri och domstolsförhand-
lingen är att den enskildes ställning borde stärkas eftersom hon/han då företräds 
av ett offentligt biträde (advokat). Det offentliga biträdet uppgift är att företräda 
den enskilde och stärka dennas/dennes position.  

Tidigare forskning visar dock att det även finns en asymmetri i samtalen mel-
lan klienten och juristen och att advokater skiftar mellan olika roller i relation till 
sin klient. Ebervall (2002) teoretiserar i sin avhandling kring hur advokater i 
brottmål skiftar mellan rollerna som vapendragare och vägvisare. Vapendraga-
ren beskrivs som en aggressiv aktör som tydligt slåss för sin klient medan vägvi-
saren i högre grad representerar en moralisk auktoritet och anpassar sig till dom-
stolens arbete. Oavsett vilken roll advokaterna intar har de en asymmetrisk rela-
tion till sina klienter. De har till exempel möjlighet att bestämma vilka ämnen 
som ska diskuteras (se t.ex. Adelswärd, Aronsson, Jönsson & Linell 1987). En-
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ligt Aronsson, Jönsson och Linell (1987) anpassar försvararna sitt språk när de 
riktar sig till rätten och när de talar med den åtalade.  
 
Terapeutisk rätt: en ny institutionell logik? 
Den muntliga förhandlingen kan betraktas som en granskande diskursordning 
där aktörer som representerar olika logiker ifrågasätter och argumenterar för sina 
ståndpunkter via tolkningsrepertoarer. Centralt i denna diskursordning är den 
granskande aspekten där den skriftliga utredningen har stor betydelse. Tidigare 
forskning ger dock vid handen att det inte är självklart att det i realiteten sker en 
konflikt mellan den terapeutiska och rättsliga logiken. Aubert (1972) diskuterar 
på en teoretisk nivå skillnader mellan den psykiatriska och rättsliga praktiken. 
Han menar att när de möts försvinner skillnaderna mellan de olika praktikerna 
nästan helt. Det gemensamma målet blir i stället att fatta beslut för att kunna 
behandla den avvikande för sitt eget bästa. Auberts teoretiska resonemang finner 
även stöd i empirisk forskning. Sjöström (1997), som studerat LPT-mål, hävdar 
att den rättsliga prövningen i praktiken innebär att rättens samtliga aktörer be-
handlar den enskilde som patient och inte som en part i juridisk mening. Det 
förefaller som om jurister ofta låter egna terapeutiska bedömningar om vad som 
är bäst för patienten styra handlandet, snarare än rättsliga överväganden. Läns-
rätten fungerar som en arena där aktörerna tillsammans försöker komma överens 
om vad som är bäst för patienten och den rättsliga konflikten mellan parterna 
tonas därmed ned. Det blir därför, enligt Sjöström, svårt för patienter att ifråga-
sätta chefsöverläkarens beslut om tvångsvård i länsrätten (a.a.). Studier av psy-
kiatrisk tvångsvård i England och USA uppvisar liknande resultat (Hiday 1988, 
Holstein 1993, Warren 1982; Peay 1989). 

Det finns i vissa länder en intention att stärka det terapeutiska perspektivet i 
domstolssammanhang. I USA har juristprofessorerna Bruce J. Winick och David 
B. Wexler utvecklat en riktning inom rättsfilosofin som de benämner för Thera-
peutic jurisprudence (Diesen 2001/2002).  
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The therapeutic jurisprudence perspective suggests that the law itself can be 
seen function as a kind of therapist or therapeutic agent. Legal rules, legal pro-
cedures, and the roles of legal actors (such as lawyers, judges, and often thera-
pists) constitute social forces that, like it or not, often produce therapeutic or an-
titherapeutic consequences. Therapeutic jurisprudence proposes that we be sen-
sitive to those consequences, rather than ignore them, and that we ask whether 
the law’s antitherapeutic consequences can be reduced, and its therapeutic con-
sequences enhanced, without subordinating due process and justice values 
(Wexler 1997 s. 233) 

 
Det ursprungliga målet med denna filosofi var att slå vakt om psykiskt sjukas 
mänskliga rättigheter. Wexler och Winick menar att tvångsvård ska ses som en 
tillfälligt rehabiliterande insats (Diesen 2001/2002). Syftet med den rättsliga 
dimensionen blir att den enskilde får möjlighet att upphöra med förnekanden och 
berätta om sina problem. Förespråkarna för therapeutic jurisprudence menar att 
dessa tankar även kan överföras till andra typer av rättstillämpning, till exempel 
brottsmål. 

Ett exempel där man aktivt arbetat för att införa ett mer terapeutiskt tänkande 
i domstolsförfarandet är Nya Zeeland. Där arbetar ”New Zealand Review Tribu-
nal” (den domstolsliknande myndighet som ansvarar för den rättsliga prövning-
en av psykiatrisk tvångsvård) aktivt för att stärka det terapeutiska perspektivet i 
den beslutsprocess som omgärdar ett tvångsvårdsomhändertagande. Diesfeld & 
McKenna (2006) har studerat om och i så fall på vilket sätt dessa terapeutiska 
intentioner kommuniceras i de skriftliga domstolsbesluten. Deras studie visar att 
det terapeutiska perspektivet synliggjordes på ett flertal sätt, till exempel genom 
att vikten av samarbete med de professionella betonades, enskilda parters syn-
punkter lyftes fram samtidigt som det i dokumenten angavs konstruktiva tera-
peutiska råd (a.a.). I vilken mån detta kan betraktas som positivt eller negativt 
för den enskilde och om (och i så fall hur) detta kom till uttryck i de muntliga 
förhandlingarna har dock inte studerats. 

Den terapeutiska tanken ligger i linje med de värderingar som finns i den 
svenska välfärdsstaten. Både den terapeutiska och den rättsliga logiken är central 
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i välfärdssamhället som ett led i att uppfylla de välfärdspolitiska målen som 
handlar om att livsvillkoren ska vara rättvisa och jämlika (se t.ex. Bertilsson 
m.fl. 1995, Björkman 2001). Välfärdspolitiska värderingar uttrycks i olika do-
kument, till exempel i regeringsförklaringen 2005.  

 
Välfärden är ett kontrakt mellan människor, ett handslag om både rättigheter och 
skyldigheter, ett löfte om eget arbete, ansvarstagande och omtanke om varandra. 
Ytterst är den ett praktiskt uttryck för solidaritet och alla människors lika värde. 
(Regeringsförklaringen 2005) 

 
Björkman (2001) menar att de välfärdsstatliga normer som konstruerades under 
1900-talet också påverkade den rättsliga praktiken. En inriktning som belyser 
detta perspektiv är tankar som finns inom terapeutisk rätt. Hollander och Mark-
lund (1983) menar att den terapeutiska rätten har vuxit fram i välfärdssamhället 
på så sätt att det skett en förskjutning från rättslig reglering till terapeutisk, vilket 
i praktiken innebär att det inte är själva lagen som avgör om en medborgare ska 
tvångsomhändertas. Genom att fokusera på den enskildes behov av vård kom-
mer de terapeutiska frågarna i centrum vilket innebär att bedömningar måste 
grundas på social och psykologisk kompetens. Även om juristerna har makt 
inom sitt ämnesområde finns det förväntningar om att juristerna ska vara med-
vetna och medkännande aktörer. Det har till exempel ställts krav på särskild 
barnkunskap för de jurister som ska vara offentliga biträden för barn i LVU-mål 
(SOU 2000:77).12 Syftet med den terapeutiska rätten är att människor ska kunna 
få ett bättre liv, vilket innebär att den är paternalistisk i den bemärkelsen att det 
är någon som måste avgöra vad som är medborgarens bästa. Terapeutisk rätt kan 
alltså betraktas som ett led i att uppfylla de välfärdspolitiska målen. Hollander 
och Marklund (1983) ser dock ett rättsäkerhetsproblem i detta eftersom det blir 
svårt för rätten att ifrågasätta professionellas bedömningar.     

 

                                                
12 Förslaget ledde inte till lagstiftning men frågan diskuteras fortfarande. 



 38          

4. Praktiskt genomförande 
 

I det här kapitlet redovisar jag dels materialet som studerats: inspelade förhand-
lingar, observationer, intervjuer och skriftligt material, dels hur jag praktiskt gått 
till väga för att analysera materialet. Materialet har samlats in inom ramen för 
forskningsprojektet ”Terapeuten som motpart” – förvaltningsprocessen i mål 
om tvångsvård.13 
 
Förhandlingar och intervjuer 
Inom projektet har vi studerat 39 länsrättsmål i fråga om tvångsvård enligt 
LVM, LVU och LPT. Dessutom har fyra övriga administrativa förvaltningsrätts-
liga mål studerats som kontrasterande material. Huvudmaterialet är de observe-
rade, inspelade och transkriberade länsrättsförhandlingarna samt 31 intervjuer 
med aktörer. Materialinsamlingen började med att länsrätterna (A- i en större 
och B- i en mindre stad) kontaktades både muntligt och skriftligt (bilaga 1). Vi 
kom överens om att materialinsamlingen skulle ske under slumpmässigt valda 
perioder under en ettårsperiod (maj 2000 – maj 2001). Under dessa perioder 
inkluderades samtliga mål tills vi insamlat önskat antal. Vår urvalsstrategi var att 
samla in lika många mål i de olika tvångsvårdstyperna LVM, LVU och LPT 
jämnt fördelade mellan de båda städerna. Enligt överenskommelse meddelade 
länsrättens sekreterare tider för målen via telefon. Både intervjuerna och för-
handlingarna har spelats in på mini-disc och därefter transkriberats. I det gemen-
samma projektet har vi varit tre som medverkat i materialinsamlandet.14  
 
 
 
 

                                                
13 Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och finns pre-
senterat i Hollander A, Jacobsson M. & Sjöström S. (2000).  
14 En övrig administrativ förhandling spelades in av en projektassistent, en öppen förhandling som 
inte sekretessbelagts.  
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Tabell 1: LVM-förhandlingar 
LVM Enskild part Läns- 

rätt 
Tid i 
min. 

Utfall 
Domslut 

Skriftl. 
dok. sid. 

Intervjuer15 

1 Sonja Andersson 
 

A 
 

50  Bifall 28  Bitr: Arvid Karlsson 
Ordf: Hilding Andrén 
OP: Märta Lundberg 
EP: Sonja Andersson 

2 Magnus Bengtsson A 20  Bifall 20  Bitr: Fredrik Sundkvist 
Nämndem.: Carl Byg-
den 

3 Zlatan Dankovic A 20  Bifall 30   
4 Björn Altruk 

 
A 
 

40 Avslag 17  OP: Eva Fahlberg 
OP: Ida Nilsson 

5 Mats Fransson 
 

A 
 

30  Bifall 21  OP: Susanne Elvin 
OP: Jenny Jönsson 

6 Karin Edman A 30 Bifall 14   
7 Mari Hansson A 20  Bifall 24   
8 Oskar Ingmansson A 35  Bifall 27   
9 Ove Jonsson B 45 Bifall 37  Bitr: Sven-Erik Johans-

son 
10 Martin Sjöberg B 75 Bifall 25  Bitr: Tina Pellbrant 
11 Henrik Larsson B 20  Bifall 16   
12 Kjell Månsson B 40  Bifall 29   
13 Åke Nilsson B 40  Bifall 14   
   Ca 7, 

5 tim 
 302  

 

                                                
15 Under rubriken intervjuer betyder förkortningarna: Bitr – offentligt biträde (advokat), Ordf – 
ordförande (domare), OP – offentlig part (socialsekreterare eller psykiater), EP – enskild part, 
Omb. – ombud  offentlig part (jurist), Sakk – sakkunnig (i LPT-mål), Nämndem – nämndeman.  
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Tabell 2: LVU-förhandlingar 
LVU Enskild part16 Länsr. Tid 

min 
Utfall Skriftl. 

dok. sid 
Intervjuer 

1 Kenneth Aspegren 
Monica Svensson 
U: Tina Aspegren 

A 
 

300 Bifall 97 EP far: Kenneth Aspegren 
EP mor: Monica Svensson 

2 Viveka Petrell 
U: Tove Petrell 

A 75 Bifall 29 Omb.soc: Maj-Lis Svens-
son 

3 Anneli Tomasson 
U: Sofi Tomasson 

A 
 

70 Bifall 30  

4 Kjell Andersson 
U: Stina Andersson 

A 
 

30 Bifall 28  

5 Lena Olsson 
U: Per Olsson 

A 
 

20  Bifall 24  

6 Kristina Odell 
Robert Nyberg 
U: Leif Odell 

A 
 

85 Bifall 73  

7 Olof Myrberg 
U: Erik Myrberg 

A 
 

180 Bifall 20  

8 Rut Fromm 
Björn Knutsson 
U: Linnea Fromm 

B 
 

70 Bifall 40  

9 Mari Sjödin 
U: Henrik Fransson 

B 
 

60 Bifall 41  

10 Frida Evertsson 
U: Klara Evertsson 

B 
 

65 Bifall 39  OP: Sylvia Larsson 

11 Elisabeth Myrberg 
U: Magnus Edwall 

B 
 

80 Bifall 29  OP: Pia Wallin 
OP: Mats Nyberg 

12 Thela Khelad 
Ali Ghewami 
U: Khaled Ghewami 

B 
 

65 Bifall 40   

13 Sonja Jansson 
U: Maria Iverdahl 

B 
 

120 Bifall 34   

14 Alexander Nordh B 50  Bifall 31  Ordf: Kjell Hedman 
   Ca. 21 

tim 
 555  

                                                
16 Under rubriken enskild part anges part/vårdnadshavare, U – anger den unga/unge.  
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Tabell 3: LPT-förhandlingar 
LPT Enskild part Länsr. Tid 

min 
Utfall Skriftl. 

dok. sid. 
Intervjuer 

1 Eva Göransson A 25 Bifall 11 OP: Patrik Engkvist 
2 Anders Svensson A 60 Bifall 18 Bitr: Hanna Karlsson 

Nämndem: Margaretha 
Östensson 
OP: Britta Sundh 
EP: Anders Svensson 

3 Muhammed Jahri A 30 Avslag 12  
4 Ali Barami A 30 Bifall 13  
5 Eva Sehlin A 20  Bifall 8  Ordf: Göran Ärlebo 
6 Siv Nyberg A 25 Bifall 11  
7 Vera Andersson A 40  Bifall 16 Bitr: Arne Hedman 
8 Mats Hjalmarsson A 30  Bifall 9  Sakk: Anna Persson 
9 Tore Waller A 35  Bifall 15   
10 Margaretha Rehn A 20  Bifall 13  Sakk. Bengt Vikberg 
11 Börje Ek A 20  Bifall 14   
12 Gun Oscarsson A 25  Bifall 18   
   Ca. 6 

tim 
 158   
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Tabell 4: Övriga mål 
Övr. 
mål 

Enskild part Länsr Tid 
min 

Utfall Skriftl. 
dok. sid 

Intervjuer 

1 Jens Wester 
Överklagan: Återkal-
lelse av körkort 

A 
 

15  Bifaller 
överkla-
gan och 
meddelar 
varning 

60 Ordf: Kjell Hedkvist 
Ensk.part: Jens Wester 
OP länsstyrelse: Anna 
Andersson 

2 Axel Sjöström  
Överklagan: Återkal-
lelse av körkort 

A 
 

15  Återkall- 
else av 
körkort 

21 EP: Axel Sjöström 

3 Miriam Svensson 
Överklagande: Före-
byggande sjukpen-
ning under utlands-
vistelse m.m. enligt 
lagen (1962:381) om 
allmän försäkring-
AFL 

B 
 

30  Överkla-
gandet 
avslås 

16  

4 Maria Albertsson 
Överklagan: Vårdbi-
drag enligt  
lagen (1962:381) om 
allmän försäkring-
AFL 

B 
 

95 Delvis 
bifall till 
överkla-
gan 

230  

   2 tim 
35 
min 

 327  

 
Sammanlagt består materialet av 43 förhandlingar, av dessa har jag själv obser-
verat 36 förhandlingar. Vår målsättning var att samla in sex mål av de olika mål-
typerna (två övriga mål), vid båda länsrätterna. Denna målsättning har i stort sett 
uppfyllts gällande LVM och LVU målen. Insamlingen av LPT-målen har dock 
varit svår att göra vid en av länsrätterna, en diskussion som jag återkommer till 
under avsnittet Forskningsetik. Vi valde därför att samla in fler mål vid den 
andra länsrätten. Av den anledningen har vi studerat 29 mål vid en länsrätt och 
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14 vid den andra. Den sammanlagda längden på förhandlingarna är drygt 35 
timmar. Snittiden för LVU-förhandlingar är 1,5 timme, LVM 35 minuter LPT 
30 minuter och övriga 39 minuter. Av 39 tvångsvårdsförhandlingar ledde två till 
att ansökan avslogs av länsrätterna: LVM Björn Altruk; LPT Muhammed Jahri.  

Trettioen personer har intervjuats: ett juridiskt ombud för socialnämnden, ett 
juridiskt ombud för länsstyrelsen, tre ordföranden (domare),17 åtta socialsekrete-
rare, två psykiatrer, sex advokater, två nämndemän, sex enskilda parter samt två 
sakkunniga. Vår urvalsstrategi var att intervjua lika många aktörer i varje mål-
typ. Urvalet har dock skett relativt slumpmässigt under de aktuella perioderna. I 
LVM målen har vi flest intervjuade, 12 personer, LPT 9, LVU 7 och övriga 4. 
Av 29 intervjutillfällen har jag varit närvarande i 18. Längden på intervjuerna 
varierade mellan trettio minuter och en timme. Vid tre intervjutillfällen har två 
socialsekreterare deltagit i samma intervju. Vi har frågat aktörerna vid förhand-
lingstillfället om de velat medverka i en intervju och i de flesta fall har vi haft 
möjlighet att intervjua i anslutning till förhandlingar. Vi har då haft möjlighet att 
intervjua i något av länsrättens samtalsrum, eller någon dag efter förhandlingen 
och då i informanternas arbetsrum eller en offentlig lokal.  

Totalt har 1342 sidor av rättens samtliga skriftliga handlingar samlats in från 
de 43 förhandlingarna: skriftliga utredningar, ansökningar, läkarintyg, vårdintyg, 
protokoll, och domar. Fördelat i de olika måltyperna har vi samlat in 302 sidor i 
LVM målen, 555 i LVU, 158 i LPT och 327 i de övriga målen. 
 
Observationer och inspelningar av förhandlingar 
Observationerna av den muntliga förhandlingen började när parterna samlades i 
ett rum för att invänta förhandlingen. I vissa fall var det möjligt att samtala med 
aktörerna, i andra fall satt vi tysta, beroende på hur vi uppfattade situationen. Det 
var även möjligt att observera efter förhandlingarna när aktörerna ofta stannade 
en kort stund för att prata. Observationen före, under och efter förhandlingarna 
har varit öppna (jmf. Holme & Solvang 1997) vilket innebär att vi markerat att 

                                                
17 Ordföranden Kjell Hedkvist intervjuades två gånger, första gången i förberedande syfte innan vi 
började observera förhandlingarna.  
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vi deltagit som forskare. När vi träffade aktörerna presenterade vi oss själva och 
syftet med studien. När den muntliga förhandlingen började meddelade domaren 
alltid att vi forskare var närvarande. För att påverka förhandlingen i så liten mån 
som möjligt observerade vi förhandlingen från en tillbakadragen plats, oftast vid 
någon av förhandlingsrummets väggar och inte vid förhandlingsbordet. 

Observationerna av förhandlingarna har varit värdefulla eftersom vi då hade 
möjlighet att skapa en överblick av den specifika situationen. Genom att både 
fysiskt och psykologiskt distansera oss och studera förhandlingen kunde vi upp-
fatta aspekter som aktörerna kanske inte var medvetna om. Observationerna var 
inte systematiska på så sätt att vi följt ett observationsprotokoll, vi har istället 
noterat vissa intryck för att ge stöd till minnet. I vissa fall har vi varit två eller tre 
från projektet som observerat och fört anteckningar, vilket jag upplevt som en 
styrka med tanke på att vi efter förhandlingen haft möjlighet att diskutera målen. 
Detta kan förstås som en primärtolkning (jmf. Alvesson & Sköldberg 1994) som 
innebar att vi tidigt i insamlingsarbetet började analysera materialet. 

Att förhandlingar har spelats in har inneburit att jag har haft möjlighet att 
återkommande lyssna igenom materialet och ta hänsyn till upprepningar, pause-
ringar och röstlägen. Observationerna kompletterade det inspelade materialet 
samt gjorde det möjligt att i intervjuerna bättre kunna relatera till vad intervju-
personerna berättade och ställa frågor som kunde knytas till de olika målen. Att 
vi observerat har även inneburit att vi haft lättare att förstå sammanhangen när vi 
lyssnat på inspelningarna. Något som försvårade analysarbetet var att vi hade 
problem med en mini-discspelare. Det innebär att i sex förhandlingar och två 
intervjuer bygger materialet i huvudsak på skriftliga observationer och minnes-
anteckningar.18 Detta var naturligtvis negativt men med tanke på att materialet 
ändå kan betraktas som rikt och att jag observerat och antecknat under inspel-
ningarna anser jag inte att det påverkat resultaten i någon högre grad. De oinspe-

                                                
18 Inspelningen fungerade inte i följande förhandlingar: LVM: Björn Altruk, Karin Edman, Martin 
Sjöberg. LVU: Stina Andersson (den unga), Magnus Edwall. LPT: Mats Hjalmarsson och i följan-
de intervjuer: LVM: biträde fredrik Sundkvist, offentliga parter Ewa Fahlberg/Ida Nilsson, LPT: 
sakkunnig Anna Persson. 
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lade förhandlingarna och intervjuerna har fungerat som ett kompletterande mate-
rial.  

Praktiskt sett har empiriinsamlingen från länsrättsförhandlingarna inneburit 
att vi i god tid före förhandlingarna riggat upp inspelningsutrustningen, det vill 
säga placerat två mikrofoner på förhandlingsbordet och mini-discspelaren på en 
stol vid väggen. Mitt intryck är att inspelningarna av förhandlingarna inte tycks 
ha berört aktörerna i någon större omfattning, något som även styrks i intervju-
erna. Aktörerna har varit fokuserade på den aktuella förhandlingen och därför 
bortsett från vår närvaro. Det var endast en domare som kommenterade inspel-
ningen. När vi båda förberedde oss i förhandlingsrummet uttryckte domaren att 
han egentligen borde tänka på vad han sa eftersom förhandlingen spelades in. 
Det är också viktigt att se aktörerna i förhandlingsrummet som medvetna aktö-
rer. Att domstolsförhandlingar spelas in är dock inte ovanligt och min bedöm-
ning var att även denne domare så småningom bortsåg från inspelningsutrust-
ningen när förhandlingen började. Vid vissa tillfällen, som vittnesförhör (LVU) 
och sakkunnigutlåtanden (LPT), spelar rätten själv in delar av förhandlingen.  
  
 
Intervjuer med aktörer  
Ett annat sätt att studera den muntliga förhandling var att intervjua aktörerna 
som deltagit i förhandlingarna. Intervjuerna har fungerat som meningsskapande 
processer där jag tolkat den muntliga förhandlingen utifrån de intervjuades per-
spektiv (Kvale 1997). Intervjumanualen var semistrukturerad och liknande frå-
gor ställdes till samtliga informanter för att vi sedan skulle kunna jämföra deras 
upplevelser (bilaga 2). Frågorna var utformade för intervjuer med professionella 
och berörde till exempel vilka problem de ansåg fanns i rollerna som offentlig 
part, biträde och sakkunnig. Liknande frågor ställdes till enskilda parter men då 
något anpassade. Frågorna ställdes med utgångspunkt i den förhandling som vi 
observerat med möjlighet att bredda den till allmänna resonemang. Intervjuerna 
kan liknas vid vad Mishler (1986) benämner ”focused-interviews” vilket innebär 
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att vi fokuserat intervjun kring en specifik händelse, i detta fall kring den aktuel-
la förhandlingen.  

Vi har varit tre personer med olika kunskaper i ämnet som har intervjuat. 
Själv hade jag, när insamlingsarbetet påbörjades, inte erfarenhet av domstolsför-
handlingar och behövde i vissa fall ställa följdfrågor för att förstå sammanhanget 
medan Anna Hollander och Stefan Sjöström hade förhållandevis stor erfarenhet 
då de bedrivit forskning som berör LVU- respektive LPT-mål. I tolv intervjuer 
har vi varit mer än en intervjuare vilket jag upplevde som en stor fördel. En av 
oss har i dessa fall ansvarat för intervjun, medan de/den andra haft möjlighet att 
ställa följdfrågor. I nära anslutning till intervjuerna har vi sedan haft möjlighet 
att diskutera intervjuerna. Vid tre tillfällen har aktörer från den muntliga för-
handlingen intervjuats vid samma tillfälle. I ett LPT-mål deltog även enskild 
parts mor och personliga assistent vid intervjutillfället.  

Intervjuerna kan betraktas som meningsskapande processer (Mishler 1986) 
där vi i interaktion med aktörerna i rätten skapat vår förståelse av den muntliga 
förhandlingen. Till skillnad från observationerna hade vi i intervjuerna möjlighet 
att ställa frågor för att förtydliga vissa omständigheter. Min erfarenhet var att de 
flesta upplevde att det var positivt att berätta hur de uppfattat förhandlingen. En 
enskild part i ett övrigt administrativt mål menade att alla borde få möjlighet att 
tala med någon om hur de upplevde förhandlingen eftersom det är en sådan 
pressad situation.  
 
Skriftliga handlingar 
Samtliga skriftliga underlag som ingår i de aktuella målen har samlats in. En 
formell ansökan (bilaga 4) om att ta del av material skickades till länsrätten som 
därefter sände materialet till mig. Det skriftliga materialet består av ansökningar, 
skriftliga utredningar, vårdintyg, läkarintyg, yttranden, överklaganden, protokoll 
och domar. Detta material har fungerat som ett bakomliggande material som 
ingående studerats. Syftet med att studera de skriftliga handlingarna var inte att 
analysera sakfrågor. Jag har däremot haft möjlighet att skapa mig en förståelse 
för de grundläggande premisserna för besluten. De skriftliga handlingarna har 
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även fungerat som ett stöd för mina tolkningar då analyserna av muntliga för-
handlingar och intervjuer har kunnat jämföras med uppgifter från skriftligt un-
derlag.  
 
Transkribering 
Både förhandlingar och intervjuer har transkriberats. Även om syftet har varit att 
ordagrant referera innebär transkriberingsprocessen att vissa uttryck förändras. 
Liksom Kvale (1997) menar jag att transkribera är att transformera. Målet har 
varit att transkribera så ordagrant som möjligt för att inte detaljer och nyanser 
ska gå förlorade (bilaga 3). För ökad läsbarhet har dock signifikant avvikande 
uttryckssätt anpassats till skriftspråkets i de exempel som presenterats i artiklar-
na. Inom diskurspsykologin är man intresserad av att analysera tolkningsreperto-
arer på interaktionsnivå, vilket innebär att transkriberingarna måste vara nog-
granna och ordagranna (jmf. t.ex. Wetherell 1998) men kanske inte i samma 
utsträckning som vid lingvistiska analyser (jmf. t.ex Schegloff 1997).  

Transkriberingarna av det inspelade materialet utfördes dels av mig själv och 
dels av tre projektassistenter. Jag har dock kontrollerat och korrigerat samtliga 
transkriberingar vilket varit tidskrävande men värdefullt, värdefullt därför att jag 
har haft möjlighet att studera transkriberingen av ljudupptagningen ett flertal 
gånger och därför blivit mer förtrogen med materialet.  
 
Tillvägagångssätt vid analys 
Analysen av materialet har skett etappvis i syfte att fördjupa mig i hur de olika 
aktörerna använde tolkningsrepertoarer i de muntliga förhandlingarna. Tolk-
ningsmässigt har jag haft ett kritiskt förhållningssätt vilket innebär att jag bland 
annat ställt frågor som: Vem får komma till tals? Argumenterar aktörerna utifrån 
de lagliga rekvisiten? På vilket sätt stärker processen den enskildes rättssäker-
het? Granskas fakta och omständigheter som den enskilde ifrågasätter? Att kri-
tiskt tolka innebär att jag vill granska snarare än reproducera samhällsfenomen 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Inledningsvis fokuserades intresset på hur sak-
kunniga i LPT-mål kommunicerade i förhandlingarna. Att vi började med denna 
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studie berodde på att jag ville pröva och utveckla analysmetod och avvakta med 
de två, som jag betraktade som huvudstudierna, det vill säga artiklarna om of-
fentlig parts och biträdets roller. För den som är intressserad att läsa avhandling-
en i sin helhet rekommenderar jag att delstudierna läses före slutdiskussionen 
eftersom de samtliga på ett eller annat sätt kompletterar varandra. Hösten 2003 
fick jag en förfrågan om att skriva en rapport om muntliga förhandlingar i LVM-
mål. Den skulle ingå i en statlig offentlig utredning där utredaren skulle se över 
tillämpningen av lagen (Kommitedirektiv 2002:10). Jag valde då att studera hur 
aktörerna argumenterade för och mot tvångsomhändertagande i LVM-för-
handlingar med hjälp av argumentationsanalys (delstudie 4). Studierna av offent-
lig part och det offentliga biträdet skedde parallellt. I artikeln om offentligt bi-
träde utgick vi i första hand från de olika rollerna och analyserade därefter tolk-
ningsrepertoarer. I analyserna av offentlig parts roll utgick jag i högre utsträck-
ning från tolkningsrepertoarerna som jag sedan kopplade till olika roller.  

Den sista artikeln ”En ritual som ger tyngd” påbörjades när jag i en forskar-
kurs fördjupade mig i nyinstitutionell teoribildning. Med hjälp av denna teori 
kunde jag koppla samman resultaten från de olika artiklarna och rapporten. Den-
na mer teoretiska text blev senare ett kapitel i en antologi om hur man konkret 
kan använda nyinstitutionell teori i socialt arbete. Att jag har haft förmånen att 
arbeta med olika framställningsformer har berikat mitt avhandlingsskrivande, 
bland annat i den bemärkelsen att jag har varit tvungen att ta hänsyn till vilken 
publik jag riktar mig till. Artikel- och rapportskrivandet har vid vissa tillfällen 
flutit in i varandra, vilket jag upplevt som en fördel då analyserna av en studie 
befruktat nästa och så vidare. 

För att undersöka hur aktörerna uppfattar de olika rollerna som aktörerna har 
i den muntliga förhandlingen har jag studerat intervjuerna. Inledningsvis har jag 
lyssnat på den text som producerats (inspelningar av förhandlingar och intervju-
er samt läst transkriberingar). Därefter har en övergripande kodning genomförts 
där jag sökt efter tolkningsrepertoarer. Vissa tolkningsrepertoarer har genererats 
från teori, till exempel granskande och terapeutiska tolkningsrepertoarer som 
relaterar till terapeutisk och rättslig logik, andra har genererats ur materialet, till 
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exempel misstroende- och kollegiala repertoarer. Det innebär att jag växlat mel-
lan det teoretiska och analytiska arbetet. Den övergripande kodningen har däref-
ter legat till grund för det inledande artikelskrivandet där det teoretiska resone-
manget, som berört både text och socialt sammanhang har utvecklats. Teoriut-
vecklingen har i sin tur bidragit till en förfinad analys där jag beaktat de institu-
tionella logikerna och elementen i det empiriska materialet.  

Genom att studera de olika materialtyperna intervjuer, observationer, inspel-
ning av förhandlingar och skriftligt aktmaterial, har jag haft möjlighet att jämfö-
ra om det föreligger empiriska belägg för ett visst antagande samt att en rimlig 
tolkning gjorts. Detta har skett fortlöpande i analysarbetet. Olika material har 
med andra ord berikat varandra och gett en mer mångfacetterad förståelse av 
förhandlingarna.  

Praktiskt har det empiriska materialet bearbetats med hjälp av det kvalitativa 
databearbetningsprogrammet QSR NUD*IST Vivo, transkriberat och skriftligt 
material har överförts till programmet. Det har därefter varit möjligt att kategori-
sera och analysera tolkningsrepertoarer och roller från förhandlingar, intervjuer 
och dokument. Programmet har i huvudsak använts för att underlätta analysarbe-
tet men en stor del av analysarbetet har skett med hjälp av papper och penna. 
 
Forskningsetiska överväganden 
När projektansökan skrevs var HSFR:s regler om respekten för den enskilda 
människans integritet vägledande. Den nya lagen (2003:460) om etikprövning 
började gälla 2004 vilket innebär att det nu är Regionala etikprövningsnämnden, 
en central nämnd samt Vetenskapsrådet som granskar forskning som avser män-
niskor. De regler som nu gäller bygger vidare på HSFR:s forskningsetiska prin-
ciper. Syftet med lagregleringen var att öka skyddet för behandling av känsliga 
personuppgifter, om forskningspersonen inte lämnat sitt uttryckliga samtycke till 
behandlingen (3 § Etikprövningslagen).  
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Informationskrav 
Informationskravet innebär att berörda aktörer ska informeras om forskningens 
syfte, att det är frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta medverkan. I de 
muntliga förhandlingarna deltog ett flertal aktörer, men det är framför allt pro-
fessionella som socialsekreterare, psykiatrer och advokater vi har studerat.  

Inledningsvis kontaktades båda länsrätterna skriftligt då vi informerade om 
projektet (bilaga 1). I denna redogörelse motiverade vi syftet med studien och 
hur vi planerade att samla in materialet. Därefter besökte vi länsrätterna och 
informerade om projektet vid möten med domare där de kunde ställa frågor. I 
LVM och LVU-mål har vi inför varje förhandling skickat en ansökan om att få 
delta (bilaga 4). I LPT-målen är tiden mellan anmälan om förhandling och aktu-
ell förhandling kort och vi har därför inte haft möjlighet att skicka en skriftlig 
ansökan. Länsrättens bedömning har i samtliga mål varit att studierna varit möj-
liga om enskilda parter accepterat. Enskilda parter har i samtliga fall kontaktats 
före förhandlingarna.  

 
Samtyckeskrav 
Enligt samtyckeskravet har deltagarna själva rätt att avgöra om de vill delta i 
forskningssammanhang och för oss har den enskildes medverkan varit central. 
Vi valde att, i första hand, kontakta enskild part via biträdet. Vi skickade skrift-
lig information för att biträdet skulle kunna förklara för den enskilde varför vi 
ville studera förhandlingen (bilaga 5). Anledningen till att vi inte direkt kontak-
tade den enskilde var att vi inte ville oroa henne/honom som stod inför en pres-
sad situation. Att nya personer involverades i fallet kanske kunde upplevas 
stressande. För att försäkra oss om att den enskilde accepterade vår medverkan 
ringde vi biträdet om vi inte fått svar. När vi sedan träffade den enskilde före 
förhandlingen presenterade vi oss och projektet för att ytterligare försäkra oss 
om att de ville vara med i studien. I LPT-målen har vi vid vissa tillfällen inte fått 
svar från biträdet vilket inneburit att vi förberett inspelning och frågat den en-
skilde i direkt anslutning till förhandlingen. Offentliga parter har vi inte frågat 
om samtycke eftersom vi ser dem som representanter för en myndighet. 
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Som tidigare nämnts har vi inte spelat in psykiatrimål vid en länsrätt. Anled-
ningen till detta är att vi har haft problem med att få tillträde till förhandlingarna. 
Vid den första förhandlingen komplicerades målet av att den enskilde inte själv 
deltog. Biträdet var osäker men menade att han kunde fråga den enskilde efter 
förhandlingen och att om han inte ville delta skulle vi förstöra inspelningen och 
utesluta målet från studien. Den psykiater som agerade som offentlig part ifråga-
satte vår medverkan och menade att hon inte kunde acceptera vår närvaro efter-
som hon inte visste vilka konsekvenser detta kunde få för patienten, vi valde då 
att avstå från att studera förhandlingen. Vid det andra mötet, med samma psykia-
ter, hade vi inte fått svar från den enskilde före förhandlingen utan träffade ho-
nom först omedelbart före förhandlingen. Han svarade tveksamt ja samtidigt 
som han tittade på psykiatern. Hon klargjorde då att hon fortfarande var negativ 
till forskningsmedverkan. Allt gick därefter väldigt snabbt och vi följde med in i 
förhandlingsrummet. När förhandlingen började informerade domaren om vår 
närvaro och syftet med projektet. Psykiatern reagerade genast och ifrågasatte vår 
närvaro. Domaren menade dock att det var patienten själv som skulle ta ställning 
och att rätten inte hade något att invända eftersom studien följde forskningsetis-
ka krav. Följden blev att patienten avböjde vilket kan bero på att han stod i ett 
beroendeförhållande till psykiatern.  

När vi träffade psykiatern efter förhandlingen frågade hon om vi verkligen 
kunde studera förhandlingen om vi inte hade hennes samtycke. Hon menade att 
hon själv hade rätt att välja om hon ville medverka eller inte. Vår ståndpunkt har 
dock varit att socialsekreterare och psykiatrer är representanter för myndigheter 
och agerar i en offentlig roll att de därför inte personligen kan ta ställning till om 
de vill delta. 

Vi (jag och min handledare Stefan Sjöström) kontaktade då chefsöverläkaren 
på psykiatrikliniken i B-stad. Han samlade personalen till ett möte där vi skulle 
få informera om vår forskning. Under mötet ställdes frågor och det var tydligt att 
det fanns fler än den aktuella psykiatern som var kritiska till vår studie. Andra 
menade dock att det var en självklarhet att vi skulle få tillträde. Följden blev att 
vi tillsammans med chefsöverläkaren kom överens om att vi skulle kontakta 
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honom. Han skulle informera patienten och någon annan än den aktuella psykia-
tern skulle i så fall medverka. Här uppstod ett tydligt problem. Enligt de forsk-
ningsetiska principerna finns ett forskningskrav. Det innebär att samhället och 
dess medborgare har rätt att ställa krav på att viktig och nödvändig forskning 
bedrivs. Om myndighetsrepresentanter kan avgöra när forskning är möjlig kan 
det innebära att forskning inom vissa områden är omöjlig att bedriva. Vad som i 
praktiken hände var att chefsöverläkaren inte besvarade våra samtal och när vi 
lämnade våra namn till någon annan på kliniken ringde han inte upp. Vi valde då 
att inte bedriva studier av de muntliga förhandlingarna vid denna psykiatriklinik, 
något som kan ha haft viss inverka på analyserna av materialet. Min uppfattning 
är ändå att resultaten i avhandlingen tyder på att vi funnit liknande tolkningsre-
pertoarer och roller i dessa mål eftersom samtliga mål (även LVM och LVU) i 
hög grad följt liknande mönster. 

Ett liknande problem uppstod i vår relation till ett offentligt biträde. Biträdet 
kontaktades både skriftligt och muntligt före en LVM- förhandling men svarade 
inte. När vi sedan träffade henne strax före förhandlingen menade hon att hon 
inte kunde tillåta att vi studerade förhandlingen med tanke på att hon inte visste 
hur detta skulle påverka klienten. Trots att vi inte talade med den enskilde valde 
vi att inte delta vid förhandlingen. Vi kontaktade istället henne senare per telefon 
för att diskutera hennes inställning till forskning. Hon förklarade då att hennes 
principiella uppfattning var att hon aldrig kunde acceptera medverkan i forsk-
ningssammanhang eftersom hon inte visste hur detta kunde påverka hennes kli-
enter. Hon ifrågasatte även hur vi hanterade material och om det var möjligt att 
låsa in dokumenten i tryggt förvar på universitetet. Vi upplyste då henne om att 
vi följde forskningsetiska principer och att liksom för övriga aktörer i förhand-
lingen gäller samma sekretessregler för oss forskare, något som domaren upply-
ser om vid varje förhandling.  

Advokaten hänvisade till etiska aspekter och att hon ville skydda sina klien-
ter. Vad var det då som skulle kunna vara problematiskt? Att förhandlingen spe-
lades in och att det fanns två mikrofoner på bordet skulle kunna vara ett argu-
ment för att klienten inte kunde koncentrera sig och därför känna sig störd. Min 
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uppfattning är inte att detta varit något avgörande problem eftersom den enskilde 
själv kan avgöra om hon/han vill medverka. En anledning till att psykiatern och 
advokaten hänvisade till det etiskt riktiga kan vara för att de inte själva vill bli 
granskade. Nader (1972) menar att det kan vara svårt att studera uppåt, det vill 
säga studera makthavare. Ur demokratisk synvinkel kanske det är mest intres-
sant att studera just dessa. Jag kan därför känna mig kritisk till att jag inte i hög-
re grad insisterade på att få delta. Det är kanske så att det var just dessa mål som 
var mest intressanta att studera. Vad som är intressant att notera är att både ad-
vokaten och psykiatern som var kritisk till studien motiverade detta med att de-
ras klienter/patienter inte själva kunde avgöra om de ville vara med i studien. 
Tanken var med andra ord att den enskilde inte vet sitt eget bästa, en bedömning 
som ligger i linje med den ”terapeutiska rätten”. Det innebär i så fall att de anser 
att terapeutiska överväganden ska vara överordnade forskningsmässiga. 

Vår uppfattning har varit att enskilda parter i de flesta fall själva varit kapabla 
att ta ställning till om de har velat delta eller inte. I LPT- målen har dock detta 
komplicerats ett par gånger. Vid ena tillfället angav advokaten att han inte hade 
frågat sin klient men att det förmodligen gick bra att spela in och närvara vid 
förhandlingen. Han skulle tala med sin klient senare och meddela oss om han 
hade en avvikande uppfattning. Vi valde i detta fall att vara med. En liknande 
situation uppstod vid ett annat tillfälle när den enskilde inte närvarade och advo-
katen inte frågat klienten. I detta fall valde vi att inte spela in och observera ef-
tersom biträdet uttryckte osäkerhet. Hur vi har agerat har vi fått avväga inför 
varje situation, i samråd med biträdet. I psykiatrimål kan det kanske vara så att 
den enskilde inte förstår att hon/han medverkar i en studie och i LVU-mål kan-
ske barnen är för små för att förstå. Vår uppfattning är dock att samtliga enskilda 
parter som vi pratat med har varit kapabla att själva ta ställning. I LVU-
förhandlingarna har inte barn under 14 år deltagit, det är istället deras biträde 
som varit närvarande. I dessa fall är det både föräldrarna och den unges biträde 
som accepterat forskningsmedverkan. De flesta som medverkat i studien har 
varit positiva. Ett biträde uttryckte att hans klienter varit väldigt positiva till att 
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delta i studien eftersom de såg oss forskare som granskare av rättsprocessen och 
därför var intresserade av deras sak.  

I materialet ingår även fyra övriga administrativa mål där vi hade samma 
etiska förhållningssätt. På grund av praktiska skäl var förhållandet något annor-
lunda. De övriga målen (t.ex. körkortsärenden) är öppna och det råder ingen 
sekretess. I dessa fall kontaktade vi enskilda parter skriftligt för att informera om 
projektet och ringde därefter upp och frågade. Hade vi inte kommit i kontakt 
med den enskilde frågade vi dem strax före förhandlingen.  
 
Konfidentialitets- och nyttjandekrav 
Konfidentialitetskravet innebär bland annat att identifierbara uppgifter inte ska 
rapporteras så att de kan identifieras. Forskning har visat att det är omöjligt att 
garantera individen fullständig anonymitet eftersom det ofta, på ett eller annat 
sätt, går att spåra källan (Diener & Crandall 1978). Hur har då jag hanterat 
forskningsmaterial i denna avhandling? Trots att en psykiater och ett offentligt 
biträde inte ville delta i studien refererar jag ändå till deras synpunkter. Min 
bedömning har i detta fall varit att det är viktigt att redovisa att vissa studier 
varit omöjliga att genomföra eftersom det kan ha betydelse för resultaten.  

I avhandlingen har samtliga namn och orter ändrats. Jag bedömer risken för 
att aktörernas identitet ska kunna identifieras som minimal. I inledningskapitlet 
har jag illustrerat vissa problem med hjälp av Mats Franssons fall. Eftersom 
detta mål redogörs för mer ingående kan det vara lättare att identifiera vem per-
sonen i fråga är. Mats Franssons historia är dock ganska typisk och liknar andra 
fall. Min bedömning är att konfidentialitetskravet även är uppfyllt i detta fall.  

Att avidentifiera bandupptagningarna har inte varit möjligt men analyserna 
har i huvudsak baserats på avkodade transkriptioner. Mini-discarna har märkts 
med en kodnyckel och låsts in i säkert förvar på institutionen.  



 55          

5. Sammanfattning av delstudierna 
 
I detta kapitel ger jag en sammanfattning av de fem studierna, vilka återges i sin 
helhet i avhandlingens del två. Samtliga studier behandlar hur professionella 
agerar i muntliga förhandlingar i LVU-, LVM-, och LPT mål. I de tre första 
artiklarna problematiserar jag/vi offentliga parters (socialsekreterare/psykiatrer), 
offentliga biträdens (advokater) och sakkunnigläkarnas roller. I dessa studier 
analyseras hur parterna agerar, argumenterar, samt, framför allt, vilka tolknings-
repertoarer de använder. I den fjärde artikeln analyseras LVM-förhandlingar 
med hjälp av en deskriptiv argumentationsanalys och i den femte och sista arti-
keln knyter jag samman resonemangen från föregående artiklar genom att lyfta 
diskussionen utifrån begrepp från nyinstitutionell teori och terapeutisk rätt. 
 
Offentliga parters roller 
I den första studien, Terapeuten som motpart – dilemman för offentliga parter i 
domstolsförhandlingar i mål om tvångsvård (submitted), studerar jag socialsek-
reterares och psykiatriöverläkares roller. Både socialsekreterare och psykiatrer 
kan betraktas som terapeuter med tanke på att de drivs av viljan att hjälpa och 
behandla. Som myndighetsrepresentanter har de, enligt lagen skyldighet att hjäl-
pa individer som mår dåligt och som inte själv anses kunna bedöma sitt eget 
bästa. I förlängningen innebär det att tvångsvård i vissa fall kan vara tillämpligt. 
Den terapeutiskt behandlande relationen förändras när socialsekretera-
re/psykiatrer som offentliga parter möter klienten som enskild part i rätten då de 
ska agera i en mer åklagarliknande roll. Uppgifter som den enskilde i förtroende 
lämnat till sin behandlare kan nu användas som argument för tvångsvård. Den 
enskilde företräds av ett offentligt biträde, vanligtvis advokat. I artikeln argu-
menterar jag för att det finns en rollkonflikt mellan den terapeutiska och mer 
åklagarliknande rollen. Syftet med studien var att med hjälp av diskursanalys 
studera hur rollkonflikten hanterades i de muntliga förhandlingarna. Upplever 
offentliga parter sina roller som problematiska? Hur hanterar de rollkonflikter? 
Tar någon roll överhanden, hur sker i så fall detta? Materialet bygger på inspel-
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ningar och dokument från 43 muntliga förhandlingar tillsammans med 31 inter-
vjuer med aktörer i rätten.  

I analysen av materialet framkommer det att offentliga parter skiftar mellan 
sina roller som "åklagare" och "terapeut". Det visar sig att den mer åklagarlik-
nande rollen med en rekvisitorienterad repertoar underordnades den terapeutiska. 
Trots detta vinner oftast offentliga parter målen. Offentliga parter argumenterar 
indirekt som terapeuter med en underförstådd argumentation via diagnostiseran-
de, prognostiserande, misslyckande och misstroenderepertoarer. Tolkningsreper-
toarerna anknyter inte till de rättsliga rekvisiten utan bygger mer på terapeutiska 
bedömningar. I de muntliga förhandlingarna riktar sig även offentliga parter di-
rekt till den enskilde med en terapeutisk repertoar då de försöker bearbeta den 
enskildes inställning. Följden blir att det kan vara svårt för övriga aktörer att 
granska i vilken mån de rättsliga rekvisiten uppfyllts.   
 
Offentliga biträdens roller 

I den andra delstudien Defender, Spokesperson, Therapist – Representing the 
True Interest of the Client in Therapeutic Jurisprudence (submitted) analyserar 
jag tillsammans med Anna Hollander och Stefan Sjöström det offentliga biträ-
dets speciella roll i länsrättsförhandlingar om tvångsvård. Utgångspunkten är att 
biträden påverkas av såväl organisatoriska, rättsliga som yrkesetiska förhållan-
den. När ett tvångsingripande aktualiseras har den enskilde rätt till ett offentligt 
biträde. Som offentligt biträde förordnas oftast en advokat. Det är det offentliga 
biträdets uppgift att ta tillvara den enskildes intressen, vinna den enskildes för-
troende, få denne att se den egna situationen realistiskt samt att förstå det berät-
tigade och ändamålsenliga i de beslut som fattas. Det övergripande syftet med 
denna studie var att analysera det offentliga biträdets roll som är komplicerad. 
Det är till exempel inte självklart vad man menar med att se till den enskildes 
bästa. Är det att ”slåss” för sin klient eller att ta hänsyn till att den enskilde mår 
dåligt och att hon/han därför inte vet sitt bästa? I denna underökning har 26 in-
tervjuer och 43 muntliga förhandlingar studerats.  
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För att belysa hur biträdet interagerar med aktörerna i rätten använde vi ett 
diskurspsykologiskt angreppssätt. I analysen diskuteras tolkningsrepertoarerna i 
samband med olika roller som biträden kan inta. Varken tolkningsrepertoarer 
eller roller ska förstås statiskt; aktörerna kan växla mellan olika roller och reper-
toarer under en och samma förhandling. För de offentliga biträdena i tvångs-
vårdsmål har vi urskilt tre särskilt betydelsefulla aspekter av hur klientens intres-
se kan definieras: vinna målet (”försvarare”), ge röst åt klienten (”språkrör”), se 
till klientens bästa (”terapeut”). De roller (försvarare, språkrör och terapeut) ses 
som renodlingar gjorda för analytiska syften.  

I slutsatsen diskuterar vi förhållandet att biträdena skiftar mellan de tre rol-
lerna. Hur biträdena använder de olika repertoarerna skiljer sig inte nämnvärt åt 
mellan de olika måltyperna. Vi tolkar det som att rollerna som språkrör och tera-
peut dominerar över den försvarande rollen. En anledning till att den försvarande 
rollen underordnas kan vara de organisatoriska begräsningar som gör det svårt 
för biträdet att på allvar göra en kritisk belysning av myndighetens utredning. 
Det blir istället rollen som språkrör med en röstgivande repertoar som domine-
rar, vilket innebär att den enskildes synpunkter framförs även om det i ett juri-
diskt sammanhang kan vara negativt för den enskilde. Biträdena agerar aven 
som terapeuter då de, före och under förhandlingen, resonerar kring behandling-
ens fördelar. Få kritiska frågor ställs dock till den offentliga parten och ifrågasät-
tanden av fakta och slutsatser i de skriftliga utredningarna. Allmänna resone-
mang om den enskildes situation och behov av behandling bidrar till att förskju-
ta fokus bort från det rättsliga avgörandet. När biträden väjer från den försvaran-
de rollen är risken uppenbar att enskilda parter lider rättsförluster och att männi-
skor utsätts för illegitimt tvång. Inom den terapeutiska rätten framhålls mot ett 
sådant synsätt att en mer traditionell process leder till att klienten lider skada av 
själva processen och att man dessutom riskerar att skada relationen mellan be-
handlare och klient/patient. Vi resonerar tvärtom att en mer renodlad rollfördel-
ning mellan offentlig part och biträdet har en potential att stärka inte bara den 
enskildes rättsäkerhet, utan även hennes människovärde och integritet. Att kon-
flikten mellan parterna förtydligas är inte nödvändigtvis något negativt. En skar-
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pare diskussion om grunderna för ett tvångsingripande skulle innebära att patien-
ter/klienter i större utsträckning förstod behandlarens synsätt. 
 
Sakkunnigas roller 
I den tredje delstudien, Kollegialitet, terapi och medling: expertgranskning i 
psykiatrimål, (2003) belyser jag tillsammans med Stefan Sjöström och Anna 
Hollander sakkunnigläkarnas roll i LPT-förhandlingar. När det gäller psykiatri-
mål är ett problem för länsrätten att den psykiater som argumenterar för tvångs-
vård hänvisar till diagnoser som blir svåra för domstolen att förstå och kritiskt 
ifrågasätta. De överväganden som ligger till grund för tvångsvårdsbeslut handlar 
många gånger om prognostiska, psykiatriska bedömningar. Dessa kan vara osäk-
ra, även om det är yrkesmänniskor som gör dem. I LPT-målen deltar en sakkun-
nigläkare som skulle kunna granska ansökande läkares bedömning. Det över-
gripande syftet med denna artikel var belysa sakkunnigmedverkan och på vilket 
sätt den sakkunniga granskar det underlag som presenteras för rätten. Vilken 
status får sakkunniga i förhandlingen? I artikeln studerades 12 LPT-
förhandlingar samt 14 förhandlingar som spelats in i en tidigare studie. Dessa 
användes som jämförande material. I kompletterande syfte har vi även studerat 
intervjuer med aktörer. 

Analyserna visade att den sakkunnige via tolkningsrepertoarerna framhäver 
sin roll som expert. Istället för att kritiskt granska överläkarens bedömning för-
des samtalet i rätten med hjälp av kollegiala, terapeutiska, avslöjande eller med-
lande repertoarer. Följden blev att de rättsligt relevanta övervägandena inte be-
lystes. För att upprätthålla sin roll som expert ställde sakkunniga frågor som till 
formen var kritiskt granskande. Granskningen av den ansökande läkarens be-
dömning uteblev dock. När sakkunnig riktade sig till psykiatern användes en 
kollegial repertoar och det blev istället den enskilde som ytterligare granskades. 
Med hjälp av en avslöjande repertoar ställde sakkunniga frågor till den enskilde. 
Frågorna var formulerade som en avslöjande repertoar på ett sätt som bidrog till 
att den enskilde framstod som förvirrad. De sakkunniga redogjorde själva för ett 
ställningstagande, något som kan uppfattas som en rekommendation. Följden 
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blev att de sakkunniga i de allra flesta fall legitimerade den ansökande läkarens 
ansökan om tvångsvård.  
 
Argumentation i LVM- förhandlingar 
Den fjärde artikeln, Konflikten som inte blir av – argumentation och kommuni-
kation i LVM-förhandlingar (2004), är en rapport som ingår i en statlig översyn 
av lagen om vård av missbrukare. Tidigare forskning har visat på att LVM-lagen 
är vag och att rekvisiten kan bedömas på olika sätt (Gustafsson 2001). Mot bak-
grund av detta ställde jag frågan om det kan vara så att omständigheter som 
framstår som otydliga i akterna (skriftliga utredningar, domslut) blir mer begrip-
liga om man också ser till samtalet i rätten. Bidrog den muntliga förhandlingen 
till att ge rätten ett bättre beslutsunderlag? Hur argumenterade parterna kring de 
rekvisit i lagen som åberopats? Vilka argument lyftes fram? Vilka rekvisit var 
det mest diskussion/konflikt kring? I rapporten analyserades 10 inspelade och 
transkriberade muntliga förhandlingar samt 11 intervjuer med deltagare i någon 
av dessa förhandlingar. 

Analysen visade att den enskilde fick stort talutrymme men att de argument 
som framlades av den enskilde och dennas/dennes biträde inte bemöttes. Detta 
bidrog till att det endast i undantagsfall uppstod en diskussion om det rättsliga 
kraven för ett tvångsvårdomhändertagande var uppfyllda. Under förhandlingen 
upprepades istället argument från den skriftliga utredningen, vilket innebar att 
den offentliga partens argument stärktes. Offentliga parter ställde också frågor 
riktade till den enskilde som berörde dessa ämnen. Enskild part, och den-
nas/dennes biträde hade också möjlighet att ställa frågor till det offentliga biträ-
det. Det var dock sällsynt att biträdet ställde granskande frågor till offentlig part. 
Studien indikerade att offentlig part agerade med hjälp av en terapeutisk refe-
rensram och att biträdet fungerade mer som en förmedlare av den enskildes röst 
än som en granskare av myndigheternas bedömning. Denna studie aktualiserar 
frågor som berörs i övriga artiklar. Vilka roller får aktörerna i rätten och hur 
argumenterar de med hjälp av tolkningsrepertoarer? 
 



 60          

Förhandlingen som en ritual 
I den femte delstudien, En ritual som ger tyngd – om muntliga förhandlingar i 
mål om tvångsvård (2006), studerar jag empiriskt hur aktörerna upplever de 
muntliga förhandlingarna. För att teoretisera kring vad som sker i de muntliga 
förhandlingarna används begrepp från nyinstitutionell teori och diskursanalys. 
De tidigare studierna som jag redogjort för visade att samtliga förhandlingar 
följer ett liknande mönster oavsett om det är LVM-, LVU- eller LPT-
förhandlingar. Syftet med detta bokkapitel var att, med hjälp av nyinstitutionell 
teori visa på omständigheter som villkorar kommunikationen i rätten. För att få 
en förståelse för hur aktörerna uppfattade den muntliga förhandlingen analysera-
de jag 31 intervjuer.  

Analysen visade att samtliga aktörer hade liknande föreställningar. De mena-
de att det var bra om den enskilde upplevde att hon/han har fick komma till tals 
samt att det var en fördel om det blev ett samtal som bidrog till att konflikten 
tonades ner. Den muntliga förhandlingen betraktades därför inte i huvudsak som 
en arena där argument vägdes mot varandra utan istället som ett led i behand-
lingen och disciplineringen av den enskilde. Disciplineringen innebär att den 
enskilde ska bekänna sin skuld och vilja till förändring, en normaliserande idé. 
Den institutionella maktutövningen sker således diskursivt i domstolspraktiken 
där alla i bästa välvilja använder sitt ”sunda förnuft” för att fatta beslut i frågan. 
Med andra ord kan man säga att de olika logikerna underordnas en övergripande 
normaliseringslogik. Parterna menar att alla har kommit till tals och den rationel-
la myten om att vi lever i ett rättssäkert samhälle upprätthålls. 
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Del 3 Slutdiskussion 
 
 
I den här delen av avhandlingen diskuterar jag delstudiernas utfall utifrån den 
teoretiska ram som presenterats tidigare i avhandlingen. Syftet med denna av-
handling har varit att studera spänningen mellan terapeutisk och rättslig logik i 
muntliga förhandlingar med avseende på hur rollförväntningar och konflikter 
hanteras, vilka element som blir bärande samt på vilket sätt den muntliga för-
handlingen framstår som en granskande diskursordning. Studierna visar att den 
muntliga förhandlingen i väldigt begränsad omfattning kan betraktas som en 
granskande diskursordning där myndigheternas ansökan om tvång granskas i en 
genuin mening. Trots detta finner Länsrätten oftast att de rättsliga rekvisiten är 
uppfyllda, något som även fastslogs i Mats Franssons fall som jag presenterade i 
inledningskapitlet.  
 

Länsrätten finner utrett att Mats Fransson fortgående missbrukar alkohol och att 
han är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Genom läkarintyg och 
övrig utredning är det klarlagt att han till följd av missbruket utsätter sin fysiska 
och psykiska hälsa för allvarlig fara. Mats Fransson har anfört att han vill ge-
nomgå vård på frivillig väg. Länsrätten finner dock, mot bakgrund av försöken 
att erbjuda och genomföra frivilliga vårdinsatser har misslyckats, att vårdbeho-
vet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt än med 
stöd av LVM. Kommundelsnämndens ansökan skall därför bifallas. (Dom med-
delad i A-stad)  

  
I argumentationsanalysen (delstudie 4) blir min tolkning att offentliga parters 
argument för tvångsvård inte utreds samt att enskild parts motargument inte 
bemöts, vilket innebär att det inte blir någon diskussion huruvida de rättsliga 
rekvisiten för ett tvångsvårdsomhändertagande är uppfyllda. Mitt syfte har inte 
varit att ta ställning till länsrättens tolkningar av lagen. Det är mycket möjligt att 
Mats Fransson och övriga enskilda parter i materialet har varit i behov av 
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tvångsvård. Vad jag däremot hävdar är att den kamp som man kan förvänta sig 
uppstå mellan den terapeutiska och rättsliga logiken uteblir, något som ur rätts-
säkerhetssynpunkt är problematiskt. Om myndigheternas utredningar inte grans-
kas har den enskilde individen ingen, eller liten möjlighet att ifrågasätta ett 
tvångsomhändertagande. Enligt den rättsliga logiken ska medborgare få en rätts-
säker prövning och behandlas lika inför lagen. Min bedömning är att offentliga 
parter i huvudsak inte argumenterar utifrån den rättsliga logiken och att biträde-
na i begränsad omfattning strider för sina klienter. Det blir istället den terapeu-
tiska logiken som dominerar.  
 
Rollförväntningar enligt terapeutisk och rättslig logik 
Hur hanteras då de rollförväntningar som finns och den konflikt som förväntas 
uppstå mellan de olika logikerna? I delstudie ett, två och tre gör jag/vi en tolk-
ning av hur offentliga parter, biträden och sakkunniga i praktiken hanterar de 
rollförväntningar som existerar. I studien av offentliga parters roller i de muntli-
ga förhandlingarna menar jag att de argumenterar med en underförstådd argu-
mentation som bygger på terapeutiska normer och värderingar. Argumenten 
förmedlas med hjälp av diagnostiserande, prognostiserande, misslyckande och 
misstroenderepertoarer där de retrospektivt pekar på enskilda parters problem 
och prognostiserar om vilka risker de utsätter sig för.   

Hur offentliga parter ger stöd för sina antaganden skiljer sig till viss del åt 
mellan de olika måltyperna. Gemensamt är dock att den medicinska kunskapen 
lyfts fram. I LPT-målen bygger utredningarna på psykiatrernas egna diagnoser 
medan socialsekreterare i LVM- och LVU-mål ställer sociala diagnoser som ofta 
motiveras med hjälp av medicinsk kunskap. Det innebär att läkarutlåtanden ofta 
används som argument för tvångsvård.  

Min tolkning är att offentliga parter i huvudsak agerar i rollen som ”tera-
peut”. Det innebär bland annat att de på ett asymmetriskt sätt riktar sig direkt till 
den enskilde för att försöka övertyga henne/honom att den föreslagna vården är 
den bästa. Ur terapeutisk synvinkel kan detta framstå som det bästa. Både rätten 
och den enskilde medvetandegörs om de problem som omgärdar den enskilde 
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samtidigt som socialsekreterare/psykiater kan upprätthålla den behandlande 
relationen till den enskilde. Ur rättslig aspekt kan det vara svårt att granska ar-
gument som inte kopplas till de lagliga rekvisiten. 

I delstudie två, har vi studerat biträdenas roll i den muntliga förhandlingen 
(Hollander, Jacobsson & Sjöström submitted). Vår tolkning är att biträdena skif-
tar mellan tre olika roller: försvarare, språkrör och terapeut. Intressant att notera 
är att den försvarande rollen, som enligt den rättsliga logiken borde vara stark, 
begränsades till att biträdet endast inledningsvis, utan koppling till fakta i det 
aktuella fallet, hänvisade till rekvisiten. Få eller inga granskande frågor ställdes 
till motparten. Biträdena agerade med andra ord inte utifrån en rättslig logik, 
med förväntningen att socialsekreteraren/psykiatern är en motpart vars argument 
borde ifrågasättas. 

Vi menar att biträdena istället agerade som språkrör för den enskilde, vilket 
innebar att de framförde klientens argument, oavsett om det ur rättslig aspekt var 
negativt för henne/honom. Biträdet tillfredsställde på så sätt både klientens för-
väntningar om att få komma till tals och övriga aktörers uppfattning om att det 
är viktigt att den enskilde får möjlighet att uttrycka sig. En tredje roll som vi 
fann var den terapeutiska. Som terapeuter riktade biträdena sig direkt till klien-
ten för att, på ett paternalistiskt sätt betona behandlingens positiva effekter. Ett 
förhållningssätt som ligger i linje med den terapeutiska logikens normati-
va/kognitiva värderingar om att ta hänsyn till den enskildes bästa utifrån ett be-
handlande perspektiv. 

En tredje aktör som vi studerat (i delstudie 3), är sakkunnigas roll i LPT-mål 
(Sjöström, Jacobsson & Hollander 2002). I studien hävdar vi att sakkunniga i 
realiteten inte granskar överläkarnas bedömningar utifrån en rättslig logik. Vad 
som istället sker är att de delar överläkarnas bedömningar och granskar den en-
skilde. När de talar med den enskilde använder de dels en avslöjande repertoar 
som bidrar till att den enskilde framstår som förvirrad, dels en terapeutisk reper-
toar där de ger den enskilde förslag på fortsatta behandlingar. Sakkunniga fram-
häver på detta sätt sin terapeutiska kompetens och uppfyller de förväntningar 
som finns om en specifik yrkeskunskap enligt den terapeutiska logiken.  
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Domstolen kan betraktas som en fjärde aktör, en oberoende instans som förvän-
tas opartiskt granska myndighetens beslutsunderlag. Enligt den rättsliga logiken 
finns normer som förutsebarhet och att alla ska behandlas lika. Min uppfattning 
är att domarna och nämndemännen oftast intar passiva roller, kanske beroende 
på att förhandlingen förväntas vara en process mellan två jämbördiga parter. Att 
domarna förhåller sig passiva kan enligt den rättsliga logiken tolkas som dom-
stolen intar en opartisk och oberoende roll. Domstolen har dock möjlighet att 
agera mer självständigt (8 § FPL) och har ett juridiskt ansvar att se till att utred-
ningen är fullständig. Det är dock vanligt att kompletterande utredning i tvångs-
vårdsmålen avvisas av domstolen därför att den bedöms vara överflödig (Leid-
hammar & Schömer 1999).  

Sammanfattningsvis är min bedömning att inte någon av aktörerna intar rol-
ler som kan förväntas utifrån den rättsliga logiken i fråga om partsförhållanden 
och rättslig granskning. Genom det formella förfarandet, att frågor ställs, exper-
tis framhävs och att den enskilde ges röst, upprätthålls ändå ett intryck av att den 
rättsliga logiken upprätthålls.  
  
Vilka institutionella element blir bärande? 
I delstudie fem diskuterar jag förhållandet mellan institutionella logiker och 
element på en teoretisk nivå. Delstudierna visar att de regulativa elementen un-
derordnas de normativa/kognitiva enligt den terapeutiska logiken, vilket kan 
bero på att lagarna är vagt formulerade och ger utrymme för att normer får större 
inflytande. Förvaltningsprocesslagen är dock ett regulativt element som får 
tyngd. Den muntliga förhandlingen följer en relativt likartad process och det 
formella förfarandet sker i enighet med den rättsliga logiken. I det praktiska 
förfarandet blir det dock ingen diskussion om de lagliga rekvisiten är uppfyllda. 
De repertoarer (rekvisitorienterande, försvarande, ifrågasättande) som skulle 
kunna ge de regulativa elementen bäring, används i ytterst liten utsträckning av 
aktörerna. De normativa/kognitiva elementen enligt den terapeutiska logiken får 
däremot stor tyngd i förhandlingarna. Dessa värderingar handlar i huvudsak om 
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att någon måste ”hjälpa” människor som inte förstår sitt eget bästa till goda lev-
nadsförhållanden. Argumenten blir därför ofta moraliska.  

Trots att studierna ger stöd för att de regulativa elementen (enligt den tera-
peutiska och rättsliga logiken) är svaga uppfattar många den muntliga för-
handlingen som en rättssäker prövning. Att de regulativa elementen skulle vara 
starka kan betraktas som en rationaliserad myt. Meyer och Rowan (1977) an-
vänder begreppet rationaliserad myt för att beskriva att det i samhället finns 
vissa föreställningar om hur vissa aktiviteter utförs på ett visst sätt. En grund-
läggande förståelse som delas av de flesta i samhället, är att domstolen är en 
objektiv och kritiskt granskande instans som ska förhindra onödiga frihetsingri-
panden. När tvångsvårdsomhändertagande granskas av domstol skapas i samhäl-
let föreställningar om att de enskilda medborgarna får en rättslig prövning av 
sina fall.19 Genom att det formella förvaltningsförfarandet (FPL), enligt de regu-
lativa elementen följs, upprätthålls skenet av att rättssystemet fungerar i enighet 
med den rättsliga logiken. 
 
Övergripande normaliseringslogik 
Att det inte blir någon konflikt mellan de olika logikerna kan förstås om man 
tänker sig att samtliga aktörer delar en övergripande normaliseringslogik. I del-
studie fem för jag ett teoretiskt resonemang kring att den terapeutiska och rätts-
liga logiken underordnas en övergripande normaliseringslogik20. Denna diskurs 
återfinns inom de flesta samhällsinstitutioner och bygger på värderingar som är 
vanliga i välfärdsstaten. Den övergripande normaliseringslogiken är också ett 
uttryck för allmänkulturella föreställningar och normer kring skötsamhet, till 
exempel om att passa tider, arbete och hur man bör bete sig mot andra (jmf. 
Börjesson & Palmblad 2003). Det finns en gemensam uppfattning kring vad som 
uppfattas som ett socialt problem som ligger i linje med de normativa/kognitiva 
elementen enligt den terapeutiska logiken. Den övergripande normaliseringslo-
giken dominerar den muntliga förhandlingens diskursordning vilket innebär att 

                                                
19 För diskussion om rationaliserade myter se t.ex. Johansson 2002, Lindqvist 2000. 
20 Í studien talar jag om en juridisk logik, ett begrepp som ligger i linje med rättslig logik. 
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den enskilde granskas med hjälp av moraliska och normativa element istället för 
att myndighetens bedömning granskas utifrån regulativa element. Inom den 
övergripande normaliseringslogiken är de normativ/kognitiva elementen starka, 
vilket innebär att värderingarna är så etablerade att de inte ifrågasätts utan tas för 
givna.  

Den övergripande normaliseringslogiken handlar om att förändra en så kallad 
problematisk medborgare. Detta kan betraktas som en stigmatiseringsprocess där 
den enskilde skam- och skuldbeläggs. Under den muntliga förhandlingen be-
skrivs den enskilde ofta i termer som hopplös, omotiverad och manipulativ, nå-
got som framför allt förmedlas i misstroende- och misslyckanderepertoarerna. 
Dessa pathos- och ethosinriktade repertoarer kan, enligt min uppfattning, ge den 
enskilde en upplevelse av att inte duga. Känslor som skuld och skam har en di-
sciplinerande effekt (Starrin & Dahlgren 2004) och kan vara ett sätt att med-
vetandegöra den enskilde om att hon/han måste förändra sig för att kvalificera 
sig till rollen som medborgare (Börjesson & Palmblad & Wahl 2005). Detta kan 
förstås som ett uttryck för ett nytt sätt att förhålla sig till konflikt och kommuni-
kation som Cameron (2000) beskrivit. Hon har pekat på förhållandet att vi i vår 
tid och kultur (väst) lägger större vikt vid samförstånd och konsensus än kom-
munikativ förmåga och utredande argumentation. Konsensus är bättre än kon-
flikt och meningsskiljaktigheter löses bäst genom att prata.21 I detta samman-
hang menar Cameron att det terapeutiska tänkandet är centralt.  
 

In therapy the individual pursues her or his ‘reflexive project of the self’, striv-
ing to integrate the inherited past and the present into a coherent ongoing narra-
tive which leads to a ‘better’ future. While I agree that this is one of the things 
therapy is for, I will suggest that it also has the function – a moral, even if not 
specifically religious one – of disseminating ideas about what it means to be a 
‘good person’, and more concretely, of providing models for the behaviour of 
such a person towards other people. (a. a. s. 4 f)  

                                                
21  Intressant att notera är att den definition av begreppet kommunikation som ges i Nationalencyk-
lopedin (nr 11, 1993) är att ”göra gemensamt”. 
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Cameron menar att denna bredare historiska rörelse är en del av välfärdssyste-
mets utveckling under det sena nittonhundratalet där terapeutiska professioner 
har haft stark inverkan. Följden av detta sätt att tala blir att det öppna förtrycket 
och tvånget avtar. Samsynsnormen främjar den mer maktfulla parten (a.a.). Den 
övergripande normaliseringslogiken kan betraktas som ett uttryck för dessa sam-
synsnormer. Samtliga aktörer försöker genom samtal med den enskilde uppnå en 
gemensam förståelse. 

Ur demokratisk synvinkel kan samsyns- och normalitetssträvandena te sig 
problematiska för den enskilde. När samsynsnormer blir starka i muntliga för-
handlingar i mål om tvångsvård leder det till att klient/patientskapet blir över-
ordnat rollen som medborgare och därmed att konflikten kring integritet och 
tvång döljs bakom samförståndet om hjälp och moral.22 Hur ska enskilda parter 
kunna ifrågasätta en övergripande normaliseringsdiskurs, som är genomsyrad av 
välfärdsföreställningar om vad som är dennes bästa? Kan dessa institutionella 
strukturer som baseras på samsynsnormer förändras?  
 
Förslag till förändring 
Alla medborgare som ställs inför hot om frihetsberövande har rätt att som juri-
disk part föra sin talan. De enskilda parter som vi mött efter de muntliga för-
handlingarna har varit missnöjda och menat att de inte har en chans att förändra 
myndigheternas beslut. Menar man att beslut om tvångsvård ska fattas i enighet 
med den rättsliga logiken måste de regulativa och normativa/kognitiva elemen-
ten inom denna logik stärkas. Vad är det då som behöver förändras? 

Fairclough (1989) menar att diskursordning skapar och reproducerar makt-
förhållanden mellan grupper och för att motstånd ska vara möjligt måste aktö-
rerna ha insikt om dessa dimensioner. Han menar att de strukturella villkor som 
begränsar den enskildes möjlighet att utöva motmakt måste klargöras. Mina 
resultat kan i detta avseende betraktas som ett steg på vägen i kunskap om pro-
blemet. Barthes (1985) talar om att människor kan vara både ”master and slave” 
under ett visst språkbruk. Det innebär att aktörerna har möjlighet att forma nya 
                                                
22 För diskussion om kvalificering till medborgarskap se Börjesson, Palmblad & Wahl 2005. 
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diskursmönster om de blir medvetna om omständigheter som villkorar kommu-
nikationsprocessen. Utifrån detta antagande skulle samtliga professionella aktö-
rer kunna agera mer utifrån rättslig logik och de regulativa, normativ/kognitiva 
element som bär upp denna logik. 

Biträdet skulle kunna inta en mer försvarande roll och stärka den juridiskt 
försvarande repertoaren. I stället för att granska och ställa frågor till enskild part 
skulle det vara möjligt för biträdet att ställa frågor till offentlig part för att 
granska utredningarna, något som skulle ge rätten ett bättre beslutsunderlag. 
Både psykiatriska och sociala diagnoser handlar om bedömningar som skulle 
kunna prövas om biträdet hade större möjlighet att själv utreda uppgifter i den 
skriftliga utredningen. På organisationsnivå innebär det att biträdena behöver 
ökade ekonomiska resurser för utredningsarbete. Den försvarande rollen skulle 
med andra ord vara i linje med den som advokaten har vid brottmål. Det innebär 
att även advokater, som i huvudsak driver andra typer av mål skulle kunna vara 
aktuella i tvångsvårdsmålen, vilket skulle innebära att det blev större spridning 
eftersom de inte behöver vara specialiserade på just den här typen av mål.  

Även offentliga parter skulle kunna stärka de regulativa elementen inom den 
terapeutiska samt de regulativa och normativa/kognitiva elementen inom den 
rättsliga logiken genom att i högre grad tydliggöra logos, och uttryckligen moti-
vera tvångsomhändertaganden utifrån rättsligt relevanta fakta med rekvisitorien-
terande repertoarer. Det skulle också vara möjligt för offentliga parter att bejaka 
konflikten. Att offentliga parter ansökt om ett frihetsberövande innebär att det 
finns en konflikt mellan parterna, något som enskilda parter kan förberedas på. 
Enligt Cameron (2000) stärker konfliktperspektivet den svagares ställning, i 
detta fall den enskilde medborgaren. Att konflikten tydliggörs kan även ha ett 
terapeutiskt värde på så sätt att argumenten för och mot tvång klargörs. 

I LPT-målen har den sakkunnige en central ställning som granskare. I de mål 
som studerats inom ramen för denna avhandling blir det den enskilde som 
granskas medan chefsöverläkarens argument för tvång ej blir föremål för 
granskning. För att stärka den rättsliga logiken vore det möjligt för den sakkun-
nige att istället granska utredningen och i huvudsak ställa frågor till offentlig 
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part utifrån observationer som ska ligga till grund för bedömningarna. I de munt-
liga förhandlingarna ger ofta sakkunniga själva ett ställningstagande, något som 
av rätten kan uppfattas som en rekommendation. För att stärka den rättsliga lo-
giken bör den sakkunnige inte själv ta ställning för och mot ett tvångsomhänder-
tagande. Det är rätten som ska fatta beslut i frågan utifrån myndigheternas och 
den enskildes argument. Studierna i denna avhandling ger dock inget stöd för att 
ökad terapeutisk specialisering skulle stärka den enskildes position vilket motsä-
ger de förhållningsätt som förespråkas inom therapeutic jurisprudence.  

Ordförandena, vars roll jag inte specifikt studerat, har en central position i 
fråga om att bevaka den rättsliga logiken och de regulativa elementen. I samtliga 
måltyper skulle domarna kunna styra förhandlingen och följa upp den rättsliga 
relevansen i de frågor som diskuteras. Även om nämndemännen inte kan styra 
förhandlingen på samma sätt som domaren kan även dessa ställa granskande och 
utredande frågor.  

För att stärka den rättsliga logiken bör den informella kollegialiteten brytas 
upp. Aktörerna deltar i en ”community of practice” (Mather, McEwen & Mai-
man 2001), en kontext där bland annat rättsliga, organisationella, professionella 
och etiska villkor får betydelse för hur man agerar under vissa förhållanden. Det 
skapas informella nätverk mellan aktörer som i rätten agerar som part och mot-
part. Exempel på detta kan vara när biträde och offentlig part äter lunch tillsam-
mans, samåker eller när sakkunnig och offentlig part träffas på sin fritid. Det 
betyder till exempel att de olika aktörerna inte bör resa till och från förhandling-
arna i samma bil och att sakkunniga inte bör sitta bredvid offentliga parter under 
förhandlingarna. En annan organisationsfråga är hur biträdena tillförordnas. I 
nuläget kan det vara så att samma biträde företräder ett flertal klienter samma 
dag samt att vissa biträden ofta blir anlitade till just denna typ av mål. Om det 
terapeutiska perspektivet ska få mindre inflytande i förhandlingarna är det ingen 
given fördel med att biträdena har vana vid denna typ av mål. En tredje organi-
sationsfråga som skulle stärka den enskildes position är om professionellas ar-
gument riktades till domstolen och inte till den enskilde individen. Utifrån en 
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rättslig logik är det domstolen som ska övertygas om att myndighetens argument 
är hållbara eller inte.  

Min förhoppning är att denna avhandling kan bidra till en diskussion kring 
vilken funktion den muntliga förhandlingen ska ha. Är det den rättsliga eller 
terapeutiska logiken som ska dominera?   
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Summary 
 
 

The Therapist´s Rights 
Judicial and therapeutic logic in court hearings in relation to 

coercive intevention. 
 
In this dissertation I explore a quite unique legal situation, namely administra-
tive court hearings relating to coercive interventions: the Act of care of young 
persons (LVU), the Care of alcohol and drug abusers special provisions act 
(LVM), and the Compulsory psychiatric care act (LPT). It is fundamental in a 
democratic state, that citizens have the right to question deprivation of liberty. 
Administrative courts in Sweden usually do not hold hearings. Decisions are 
primarily based on documents. Cases about compulsory care make an exception 
in that hearings are mandatory. The aim is to strengthen the citizen’s position. 
However, the hearings are only complementary to the written documents. A 
chief psychiatrist or a social worker has filed a written application stating the 
reasons for the need of a coercive intervention, sometimes excerpts from hospi-
tal records or medical certificates are amended. Technically, hearings are treated 
as adversarial. The official party is the authority who files the application for 
coercive intervention – either a chief psychiatrist or a social welfare board (typi-
cally represented by a social worker or sometimes a lawyer assisted by a social 
worker), whereas the citizen party is the person whom the application is about. 
Usually, the court appoints a legal representative to the citizen party, although 
some citizen parties occasionally applies for a particular lawyer.  

The court hearing relating to compulsory care is set in a therapeutic context. 
In this context concerns about others may become relevant to all actors: the legal 
representative, the official party and the court. The existence of such a therapeu-
tic approach has been demonstrated in research about court proceedings relating 
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to compulsory psychiatric care (Sjöström 1997, Hollander 1985). In this study, I 
show that the therapeutic logic is strong in the court hearings. 
 
Aims and issues 
My purpose in this dissertation has been to study the tension between therapeu-
tic and judicial logic in court hearings relating to compulsory care. With theo-
retical concepts (from Scott 1995 and Wetherell & Potter 1998) it is possible to 
say that the therapeutic and judicial logics are built up by institutional elements 
that are communicated through interpretative repertoires. Three questions are 
central: 
 
o How do professional participatory handle the different role expectations 

embedded in therapeutic and judicial logic? In this case, I am particularly in-
terested in social workers and psychiatrists conflicting roles. 

 
o How do different institutional elements (regulative, normative/cognitive) 

play out in the court hearings?  
 
o To what extent can these court hearings be considered as a scrutinizing order 

of discourse, where the arguments of official parties are subjected to critical 
examination? 

 
In my analysis I am inspired by both critical discourse analysis and organiza-
tional theory, more precisely, new institutionalism. These two perspectives pro-
vide useful insights and make it possible to combine the micro- and macro levels 
in the analysis. On the micro level I have been inspired by discourse psychology 
(Potter & Wetherell 1987), and analysed the texts in terms of interpretative rep-
ertoires (Gilbert & Mulkay 1984, Wetherell & Potter 1992) to capture what par-
ticipants say and how they say it. Through argumentation analysis I have studied 
how and what the argumentation is about.  Taking a wider context perspective, I 
relate to thoughts from new institutionalism. One central point of departure in 
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this perspective is that institutions search for legitimacy (Ahrne & Hedström 
1999, Grape, Blom & Johansson 2006, Johansson 2002). 

I use the concept institutional logic (Grape 2001, Lindqvist 2000) to discuss 
symbolic and cultural aspects and how they relate to each other. According to 
Scott, (1995) institutions are built upon regulative, normative and cognitive ele-
ments. Regulative elements are about laws and rules and the normative and cog-
nitive elements are about norms and values. One of my questions is how these 
elements relate to each other and within and between therapeutic and judicial 
logics in the administrative court hearings.  
 
Material 
Data for the analysis consist of 43 court hearings and 31 interviews, gathered 
from two different county administrative courts in Sweden. All written docu-
ments used and produced by the courts are also part of our data. The material is 
collected through the project: The Therapist as an Adverse Party. Administrative 
Court Hearings Relating to Compulsory Care Cases which is financed by Swed-
ish council for working life and social research (FAS). The dissertation consists 
of five studies: in the first article I examine the roles and interpretative reper-
toires of the official party; in article two we (Hollander, Jacobsson & Sjöström 
Stefan) investigate the role of the legal representative; in the third we (Sjöström, 
Jacobsson & Hollander) analyse the appointed psychiatrists’ role (LPT); in the 
fourth article I empirical study the argumentation in administrative court hear-
ings in relation to Care of Abusers (Special Provisions) Act (LVM) and in the 
fifth article I study how the participants make sense of the court hearings and 
then I also discuss the results from the other articles influenced by concepts from 
new institutionalism and therapeutic law. 
  
The empirical studies 
Study 1: The role of official party 
Jacobsson, Maritha. The Therapist as an Adverse Party - dilemmas for official-
parties in court hearings relating to coercive care (Terapeuten som motpart – 
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dilemman för offentliga parter i mål om tvångsvårdsomhändertagande. (submit-
ted). 
  
In this article, I have investigated the role of social workers and psychiatrists in 
Swedish administrative court hearings relating to coercive care of young per-
sons, alcohol and drug abusers and persons with mental disorders. Data consists 
of tape recordings and documents from forty-three court hearings together with 
interviews with participants in court. The discourse in court is analysed in terms 
of interpretative repertoires and these are discussed in relation to the roles of 
official parties. As representatives for the welfare state, social workers and psy-
chiatrists have the role as a therapist giving clients/patients support and treat-
ment. When questions regarding coercive care arise, the relation to the cli-
ent/patient changes substantially. Social workers and psychiatrists who have 
hade a therapeutic relation to the client/patient must in the legal arena act some-
what as prosecutors and prove that the patient/client needs coercive care.  

In the analysis, I show that in court, official parties do not apply a legal reper-
toire, presenting concrete arguments which they relate to statutory criteria. There 
is instead a concealed line of argumentation where the official party uses diag-
nostic, prognostic, failure and distrusting repertoires to express problems and 
hopelessness. Official parties shift between the two roles of therapist and prose-
cutor. By emphasizing the role of therapist they strengthen their role as prosecu-
tor. As therapists they use a therapeutic repertoire and try to involve the citizen 
party in a conversation about their understanding of themselves. The role of 
therapist serves a parallel function where the aim is to make the citizen party’s 
understanding of the situation consistent with the norms of society in large. 
Overall, the lack of clarity in the role of the official party and their legal argu-
ments reinforces the powerlessness of the citizen in the court hearings. 
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Study 2: The role of the legal representative 
(Hollander, Anna & Jacobsson, Maritha & Sjöström, Stefan) Defender, spokes-
person, therapist – representing the true interest of the client in therapeutic law. 
(submitted). 
 

In this study we analyse the role of the legal representative in therapeutic law, 
specifically in Swedish administrative court hearings relating to compulsory 
care. Data are collected from three types of cases where a health or social wel-
fare authority argues that it is necessary to apply coercion to a citizen: Care of 
Young Persons Act (LVU), the Care of Abusers (Special Provisions) Act 
(LVM), and the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT). Data consists of audio-
recordings from thirty-nine hearings, supplemented by fifty-three interviews 
with participants in these hearings and court documents. Three primary roles of 
the legal representatives are identified: defender, spokesperson and therapist. We 
show how the primary role of the attorney becomes that of the spokesperson, but 
also that the role of the therapist takes precedence over that of the defender. As 
spokespersons they use a voice-giving repertoire and as therapists they use a 
therapeutic repertoire. 
 
Study 3: The role of appointed psychiatrists 
Sjöström Stefan & Jacobsson, Maritha & Hollander, Anna (2003). Collegealism, 
therapy and mediation – experts’ interpretative repertoires in court hearings re-
lating to compulsory psychiatric. Sociologisk forskning. Nr 3-4, s. 86-115  
 
In this article, we investigate the role of court appointed psychiatrists (AP) in 
Swedish court hearings relating to compulsory psychiatric care. Data consist of 
tape recordings and documents from twelve court hearings together with infor-
mal interviews with actors in court. The discourse in court is analyzed in terms 
of interpretative repertoires. The possibility for APs to examine each case is 
limited by shortage of time and resources. Furthermore, APs may have to take 
into account an out-of-court, professional relationship to the treating psychiatrist 
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(CP). We find that conversations between APs and CPs frequently are carried 
out in a collegiate repertoire. These circumstances inhibit a detailed critical ex-
amination of the CP’s application for compulsory care, which helps explaining 
why APs seldom assess cases differently then CPs. How, then, is the AP’s status 
as expert reproduced in courtroom conversation? This is accomplished partly by 
using a disclosing repertoire, which invites the patient to produce incoherent 
talk. Expert status is also reproduced when APs give medical advice to patients 
in a therapeutic repertoire. Applying a mediating repertoire, APs attempt to re-
solve clinical conflicts between CPs and patients. As a result, the legal conflict 
at stake is downplayed. 
 
Study 4: Argumentation in court hearings 
Jacobsson, Maritha (2004). The conflict that didn’t occur – argumentation in 
Care of Abusers (Special Provisions) Act (LVM), (Konflikten som inte blir av – 
argumentation och kommunikation i LVM-förhandlingar). I: Forskningsrappor-
ter. Bilagedel till LVM-utredningens betänkande. SOU 2004:3. Stockholm: Frit-
zes.  
 
This is a report that is included in a government review of the Care of Abusers 
(Special Provisions) Act (LVM). Previous research has shown that the law is 
vague and that legal criteria may be assessed inconsistently (Gustafsson 2001). 
With this as a background, I ask if the circumstances of each case will be better 
understood in the court hearings than in the courts written decisions. In this re-
port I examine ten audio taped court hearings by argumentation analysis. I also 
analyse eleven interviews with actors in the court. 

The study shows that the citizen party is provided the opportunity to express 
her/his story in the hearings. The problem is that the citizen parties’ (and the 
legal representatives’) arguments against compulsory care seldom is addressed 
or discussed by other participants. There is no explicit discussion about how the 
legal criteria are satisfied. The conflict between the parties is not realised and 
there is no genuine critical examination of the arguments of the official party. 
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This study actualizes questions in the other articles. Which roles do the profes-
sionals chose in the court hearings and how do they communicate in terms of 
interpretative repertoires?  
 
Study 5: The court hearing as a ritual 
Jacobsson, Maritha (2006). En ritual som ger tyngd – om muntliga förhandlingar 
i mål om tvångsvård.(A ritual that gives weight – about court hearings relating 
to compulsory care). I: Ove, Grape & Björn, Blom & Roine Johansson (red). 
Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av människobehandlande 
organisationer. Lund Studentlitteratur.  

In this book chapter I discuss the court hearings by using concepts from new 
institutionalism. I have also studied 31 interviews to understand how they are 
comprehended in the court hearings. My conclusion is that all court hearings 
follow a similar pattern. The conflict between the official party and the citizen 
party is something the participants (not the citizen party) do not want to deal 
with. The court hearing can be seen as an institutional order of discourse to le-
gitimate decisions that are already made. There is, with other words, no discur-
sive struggle between therapeutic and judicial logic. All professional participants 
express that the most important thing of the court hearing is to give voice to the 
citizen party. However, if nobody listens to the arguments against compulsory 
care, the citizen party has no chance to challenge successfully statements made 
by the official part. Overall, it seems that all participants in court assume a joint 
logic of normalization that takes precedence over the judicial logic normally 
structuring legal proceedings. 
  
Conclusions 
In the concluding chapter, I discuss the therapeutic and judicial logic in the court 
hearings and how these relate to the roles of the professional actors and how 
they handle conflicts. Which institutional elements give the court hearings le-
gitimacy? Can the court hearings be regarded as a scrutinizing order of dis-
course? 
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The analysis in the five empirical studies has shown that the court hearings in 
relation to compulsory care hardly can be described as a scrutinizing order of 
discourse. In spite of this, the court constantly finds that that the legal criteria for 
coercive intervention are satisfied. Neither the official party nor the legal repre-
sentative argues according to a judicial logic. Instead, therapeutic logic domi-
nates the order of discourse. This indicates that the court hearings above all fill a 
therapeutic function. How are then the expectations of the professionals roles 
fulfilled?  

My interpretation is that the implicit manner in which the official parties pre-
sent arguments, relay on therapeutic norms and values. The arguments are ex-
pressed by diagnostic, prognostic, failure and distrusting repertoires. The way 
they argue for compulsory care gives an impression that they partly act as prose-
cutors. However, the therapist role dominates. When the arguments for compul-
sory care are therapeutic, they aren’t explicitly related to the criteria in the law. 
The official parties also directly influence the relation with the citizen party in 
the court hearings.  

According to the analysis, the legal representative shifted between three dif-
ferent roles: defender, spokesperson and therapist. Ii is interesting to note that 
the defending role, which according to the judicial logic should be strong, only 
occurred at the introductions phase of the hearings when the legal representative, 
without connection to the actual case, referred to the prerequisites of the law. 
Few or no questions were directed to the official party. The legal representatives 
do not act out of expectations that the official party has the role as a prosecutor. 
They acted instead as spokespersons for the citizen part, applying a voice-giving 
repertoire, which meant that also circumstances were expressed that were not in 
the citizen party’s favour. The legal representative then fulfilled the citizen 
party’s expectations to express themselves, and at the same time, they express 
expectations from the other actors that it is important to give voice to the citizen 
party. The legal representatives also acted as therapists when they talked directly 
with the citizen party and emphasized that treatment could be something posi-
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tive, an attitude in line with the normative/cognitive elements of a therapeutic 
logic.   

A third kind of participant is the appointed psychiatrist (AP) activity in court 
hearings relating to compulsory care. The study showed that the appointed psy-
chiatrists did not scrutinize the official parties’ statements; it was instead the 
citizen party that was subjected to scrutiny.  

The court can be seen as a fourth actor, providing an independent instance 
that is expected to scrutinize impartially the authorities’ basic grounds for inter-
vention. According to the judicial logic, there are norms such as predictability 
whereby all citizens should be treated the same way. Even if I have not directly 
analysed their role, my impression is that the judge and the lay judges take pas-
sive roles.  

In summary, my interpretation is that none of the actors in court act in roles 
that could be expected within judicial logic. The regulative elements appear in 
the sense that formal procedure is maintained, for example that questions are 
asked and that experts are brought forward. The assessment relies heavily on 
expertise and the therapeutic logic.  

The regulative elements, both according to therapeutic and judicial logic, 
were weak and the normative/cognitive elements within the therapeutic logic 
were strong. One value that was mediated, through a logic of normalization, is 
the notion that, within the Swedish welfare state, professionals have to help peo-
ple who cannot see to their best interests. The arguments are often moralising 
and the citizen party is burdened with guilt. 

In my interpretation, the reason why the conflict between therapeutic and ju-
dicial logic is not realized can be found in the existence of a logic of normaliza-
tion. This ideological logic of normalization can be found in most institutions in 
Swedish society and are build on the idea of welfare. This means that the citizen 
parties are evaluated through a moral, normative/cognitive framework instead of 
a regulative framework on judicial arguments. When the normative/cognitive 
elements are strong, nobody questions them because they are taken for granted. 
The official parties, appointed psychiatrists (in LPT cases), legal representatives, 
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judges and lay jurors act from their opinion of what is best for the citizen part in 
therapeutic sense rather than making connections to the legal validity of argu-
ments..  

This can be understood as an expression of a new way of relating to conflicts 
and communications described by Cameron (2000). She has pointed out that 
consensus is central in our time and culture. Obtaining consensus is more impor-
tant than our capability of communicating using a more investigating argumenta-
tion. Cameron claims that this is a broad historic movement in the twentieth 
century and a part of the development of the welfare system in which therapists 
have had great influence. The result of this is that oppression and compulsion 
will be less overt. The overall logic of normalization can be seen as a result of 
the norms of consensus. Such priority to consensus and normalization is prob-
lematic for the citizen party.  
 
Proposal for change 
For those who believe that legal decisions should be guided by a therapeutic 
logic the court hearing fulfils its function. One question to be asked then is if the 
decisions should be made in a judicial context. My point of departure is that 
legal assessments in relation to compulsory care should be accomplished within 
a judicial logic, but this means that the regulative elements in both the therapeu-
tic and judicial logic must be strengthened, such as the normative/cognitive ele-
ments within the judicial logic. What, therefore, can be done?  
 
1. The role of the official party. The official party has a central role to provide 
the court relevant arguments for compulsory care. Instead of arguing within a 
therapeutic logic, it should be possible for the official part to embrace the regula-
tive elements and the normative/cognitive elements of a judicial logic and to a 
higher degree motivate compulsory care by criterion-oriented repertoires. It 
ought to be possible for the official parties to embrace the conflict so that the 
citizen party has the opportunity to respond to negative critique and present their 
own best counter arguments. 
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2. The role of the legal representative. The legal representative should have the 
possibility to act more as a defender and use a judicial defending repertoire. 
Instead of questioning the citizen party, it would be possible to ask scrutinizing 
questions to official parts about the written arguments in the documents. To 
promote this change, legal representatives could be provided with more time and 
economic recourses to accomplish this goal.  
 
3. The role of the appointed psychiatrist. In court hearings relating to compul-
sory psychiatric care, the appointed psychiatrist has a crucial role as an external 
and critical examiner of the evidence put forth by the official party. In the cases 
studied in this dissertation, the citizen party is being scrutinized by the appointed 
psychiatrist. The results from this dissertation do not support the idea that thera-
peutic expertise would strengthen the position of the citizen party. 
  
4. The role of the court. Even if I have not specifically examined the role of the 
judges, my position is that they have a central role to promote judicial logic. It 
would be possible for them, to instruct actively participants to adhere to a judi-
cial logic. Judges should also actively follow up the legal relevance in the ques-
tions that are asked in the hearings.   
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Bilaga 1 
 
Projektbeskrivning 
 

Terapeuten som motpart 
partsförhållanden i Länsrättsförhandlingar om tvångsvård 

 
Syfte 
Syftet med projektet är att jämföra partsförhållanden i Länsrättsförhandlingar 
om tvångsvård (LPT, LVM, LVU). Ett centralt dilemma är den dubbla rollen av 
terapeut och motpart som den offentliga parten får i dessa mål. Att processen i 
förvaltningsdomstolarna blivit en tvåpartsprocess förändrar inte den situationen. 
Hur domstolen kan skapa förutsättningar för kommunikation mellan parterna 
och samtidigt beakta rollen som rättegångsledare och verka för ett allsidigt och 
materiellt godtagbart beslutsunderlag är andra viktiga frågor i projektet. 
Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete: I en rättsvetenskaplig ansats analy-
seras hur partsförhållanden konstitueras i lagtexter och förarbeten, och därefter 
hur detta tolkas i rättens domar. I en kommunikationsvetenskaplig analys be-
skrivs hur olika aktörer i rätten agerar: hur den offentliga parten förhåller sig till 
att vara en motpart i domstolssituationen, samtidigt som man vill upprätthålla en 
god behandlande eller stödjande relation på sjukhuset eller socialbyrån. 
 
Vilken kunskap leder projektet till? 
Den kunskap som genereras i projektet är central för hur rättssäkerheten funge-
rar. Vidare kan projektet leda till fördjupade kunskaper om relationen mellan 
den juridiska prövningen i domstolen och den faktiska tillämpningen av tvångs-
vårdslagstiftning bland professionella som inte är jurister dvs. socialarbetare, 
psykologer, psykiatriker m fl. I första hand rapporteras resultaten i vetenskapliga 
tidskrifter. Vi vill också väldigt gärna delta i diskussioner med personal från 
rätten och andra som berörs av projektet. Projektet har i hård konkurrens fått 
stöd under tre år av Socialvetenskapliga forskningsrådet. 
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Tillvägagångssätt 
Länsrättsmål vid två Länsrätter kommer att följas inom ramen för projektet –  
LVM, LPT och LVU, samt dessutom mål av icketerapeutisk karaktär, t.ex. kör-
kortsärenden där muntlig förhandling blir aktuellt. Vi kommer att spela in samt-
liga förhandlingar på ljudband, samt ta del av de handlingar som hör till dem. 
Dessutom kommer ett urval av inblandade att intervjuas, framför allt offentliga 
biträden och offentliga parter. 
 
Forskningsetik 
De medborgare som är föremål för dessa förhandlingar deltar i projektet på fri-
villig basis. Vi kommer i förväg att ta kontakt med dem via deras offentliga bi-
träde för att informera om projektet och be om deras godkännande för en band-
inspelning. Det material vi samlar in kommer att förvaras under betryggande 
former på universitetet. I forskningsrapporter som skrivs kommer det inte att 
vara möjligt att identifiera enskilda individer. Projektet har varit föremål för en 
forskningsetisk granskning och godkänts av Socialvetenskapliga forskningsrå-
det, och vi följer de forskningsetiska riktlinjer som finns. 
 
Projektet leds av Fil.Dr. Stefan Sjöström (tel arb: 090-786 77 97, bost. 090-12 
66 03, 070-22 99 213) Luleå tekniska universitet och professor Anna Hollander 
(tel: arb. 08-674 73 59,  bost. 30 59 81), Stockholms universitet. I projektet arbe-
tar också doktorand Maritha Jacobsson, Umeå universitet (tel. arb. 090-786 77 
97). Projektet beräknas vara avslutat sommaren 2003. 
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Bilaga 2 
 
Frågor till: Offentlig part, biträde, domare, nämndemän, enskild part 
 
• Informera: 1) Anonymitet/tystnadsplikt. 2) Tid: c:a 30 min. 3) Samtal om kommunika-

tionen i denna förhandling 
 

• Personlig bakgrund: Tidigare erfarenheter från länsrättsförhandlingar? 
 

• Hur har du förberett dig inför förhandlingen? 
Tidsaspekter 
Vilka kontakter med andra aktörer har tagits 
Vilka dokument har studerats 

 
• Vilket var ditt primära mål med själva förhandlingen? 

Relationen mellan handling och förhandling 
Vilka alternativa lösningar fanns enligt dig 
Vilken betydelse anser du att den muntliga förhandlingen har 
 

• Vilka problem finns i rollen som offentlig part (åklaga - vårda) i samband med för-
handlingen? 

Andras roller: 
Offentl.part 
Offentl. biträde (klientens önskemål – din bedömning av klientens bäs-
ta) 
Domare (styra – lyssna, aktiv– passiv) 
Nämndemän 

Den enskilde parten  
Sakkunnig 

 
• Anser du att du får gehör för ditt professionella perspektiv i den muntliga förhandlingen? 

Jämför med:  
- socialsekreterare/psykiatrer 

- juridiska aktörer 
- den enskilde parten 

   
• Vilka kommunikativa anpassningar har gjorts med tanke på den enskilde partens förut-

sättningar (klient/patient/barn/förälder (man/kvinna, etnicitet))? 
Av: 
Dig, Offentliga parter, Offentliga biträden, Domare, Nämndemän, Sakkunnig 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 
Lathund för transkription 

Projektet Terapeuten som motpart 
 
Ordagrann alla ord, även upprepningar 

Skriftspråksanpassad  för ökad läsbarhet, skriv dock ut signifikant avvikande uttryckssätt 

Samtidigt tal Markera med understrykning av båda/alla repliker 

Signifikanta icke-
verbala uttryck 

Skriv inom asterisker *skrattar* 

Starkt tal, markerade 
ord av talaren 

STORA BOKSTÄVER 

Betoningar i tal Markera med kursiv stil 

Ohörbara saker Skriv inom asterisker *ohörbart, ange hur mycket, t.ex. hur många 
ord ungefär* 

Osäkra tolkningar Markera genom att sätta inom parentes (såskopp) 

Skiljetecken Utgå från hur något sägs, inte om det t.ex. är en fråga rent inne-
hållsligt. Frågor där talaren inte genom sitt tonfall markerar att det 
är en fråga ska inte ha frågetecken. Däremot ska uttalanden som 
kanske inte ser ut som en fråga men som sägs som en fråga ha 
frågetecken. Samma princip gäller för utropstecken. 

Pauser Korta men signifikanta pauser markeras med (.) Längre pauser (>2 
s.) markeras ex. (3s.). Obs! Använd ej tre punkter för att markera 
pauser (…) 

Avbrutet tal Markera med bindestreck där talet slutar: jamen-  
Avstannande tal Markeras med … ” ctrl+alt+.”, (slå inte tre punkter på tangentbor-

det) 

Eventuella kommen-
tarer från oss forska-
re 

Skriv ut i sin helhet, mindre viktigt att det blir ordagrant, huvudsa-
ken är att innehållet i det som sägs blir rättvisande. Upprepningar 
behöver inte tas med. 
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Aktörer 
Ordförande Ordf. Alla mål: Rättens ordförande, domare 
Sekreterare Sekr. Alla mål: ofta en notarie, säger nästan aldrig ngt 
Nämndemän Nämndeman 

(m/k) 
Alla mål: ange kön, säger nästan aldrig ngt. 

Offentligt 
biträde 

Biträde 
Biträde (b) 
Biträde (m) 
Biträde (p) 
Biträde (f) 

Det offentliga biträdet. Entydigt i LPT- och LVM-
mål. 
I  LVU-mål kan barnet (b), mamman (m) och pappan 
(p) ha egna biträden, ibland har föräldrarna samma 
(f).  

Överläkare Öl. LPT-mål. Från den vårdande kliniken, i regel den 
behandlande läkaren 

Socialsekrete-
rare 

Soc. LVM och LVU. Företräder socialnämnden. Ibland två 
personer, då är ofta en tydligt föredragande. Om båda 
yttrar sig kan detta anges med Soc. (1) och Soc. (2), 
där 1 är den föredragande. 

Socialnämn-
dens jur. om-
bud 

Ombud soc. Ibland i LVU och LVM. Jurist som tillsammans med 
socialsekreterarna för socialnämndens talan. 

Sakkunnig Sakk. LPT. Den av rätten förordnade sakkunnigläkaren. 
Enskild part Ensk.part 

LVU:  
Barn 
Mamma 
Pappa 

Den medborgare som riskerar tvångsåtgärder. Patient 
(LPT) eller klient (LVU, LVM).  
I LVU har både barn och föräldrar status som ensk. 
part .  

Vittne Vittne Personer som formellt hörs som vittnen vilket framgår 
av det ordf. säger. (ska ej förväxlas med ”övriga”, se 
nedan) 

Övriga *hitta på i varje 
enskilt fall, t.ex. 
”kontaktperson 
eller ”f.d. make”* 

Anhöriga, kontaktpersoner, underläkare, arbetskamra-
ter etc. som kan vara med på förhandlingen 
 
Obs! Använd ej ngn av de beteckningar som används 
ovan, t.ex. ”mamma” om det inte är en person som 
uppträder som den enskilda parten mamma i ett LVU-
mål) 

Oidentifierbar ***ev. gissning När det inte går att höra vem talaren är. 
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Bilaga 4 
 
Till Länsrätten i X - län 
 
Ansökan om tillstånd att, för forskningsändamål, få ta del av sekretessbe-
lagda uppgifter i handlingar och muntlig information vid förhandlingen i 
länsrätten. 

 
Ansökan avser muntliga och skriftliga uppgifter och samtliga handlingar i mål nr 
......om beredande av vård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). 

Anledningen till ansökan är vårt forskningsprojekt ” Terapeuten som motpart”- 
om förvaltningsprocessen i mål om tvångsvård som leds av FD Stefan Sjöström 
och Professor Anna Hollander. Doktorand Maritha Jacobsson deltar också i 
projektet (se bil.1).  

För att kunna genomföra projektet är det nödvändigt att vi kan vara närvarande 
vid den muntliga förhandlingen och spela in på band det som sägs i länsrätten. 
De enskilda parter som är föremål för beslut kommer att tillfrågas och vi gör 
självfallet ingen inspelning utan deras godkännande. Materialet kommer att an-
vändas och presenteras på ett sådant sätt så att enskildas integritet skyddas. Inga 
uppgifter som kan kopplas till individer kommer att publiceras. Särskilda hänsyn 
kommer att tas till barn och patienter som ges psykiatrisk vård då det inte kan 
förutsättas att det är möjligt att kommunicera ett informerat samtycke. Kontakt 
kommer att tas och samråd ske med enskildas offentliga biträden och behandlare.  

Den kunskap som genereras i projektet är central för att få kännedom om hur 
rättssäkerheten fungerar för människor som inte själva anses kunna företräda sina 
intressen. Vidare kan projektet leda till fördjupade kunskaper om relationen mel-
lan den juridiska prövningen i domstolen och den faktiska tillämpningen av 
tvångsvårdslagstiftning bland professionella som inte är jurister dvs. socialarbeta-
re, psykologer, psykiatrier m fl. 

 

Högaktningsfullt 
Professor Anna Hollander FD Stefan Sjöström Doktorand Maritha Jacobson 
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Bilaga 5 

Till offentligt biträde i länsrättsmål ............................................. 
 
Forskningsprojekt om länsrättsförhandlingar om tvångsvård 
Med anledning av vårt forskningsprojekt ” Terapeuten som motpart”- om för-
valtningsprocessen i mål om tvångsvård (se bil.1) vill vi be din klient 
....................................................... om tillstånd att få vara med på länsrättsför-
handlingen .............. den ..................  Vi finner det av forskningsetiska skäl 
lämpligast att kontakta den enskilda parten via det offentliga biträdet, varför vi 
vill be er vidarebefordra vår förfrågan om deltagande i projektet till oss.  

För att kunna genomföra projektet är det nödvändigt att vi kan närvara vid 
den muntliga förhandlingen och spela in det som sägs i länsrätten på band. Vi 
gör självfallet ingen inspelning utan godkännande från din klient. Formellt sett 
kommer länsrätten att fatta beslut i frågan om att godkänna bandupptagning vid 
förhandlingens början, då rätten också kommer att kontrollera den enskilde par-
tens inställning. Materialet kommer att användas och presenteras på ett sådant 
sätt så att enskildas integritet skyddas. Inga uppgifter som kan kopplas till indi-
vider kommer att publiceras.  

Den kunskap som genereras i projektet syftar till att belysa problematiken 
kring partsförhållanden i mål om tvångsvård, då den offentliga parten i ett tera-
peutiskt sammanhang utanför rätten uppträder som någon ”på klien-
tens/patientens sida”, medan den offentliga parten i länsrätten får rollen att vara 
motpart. Vi är också intresserade av hur rättssäkerheten fungerar för människor 
som kan ha svårt att företräda sina intressen. Vidare kan projektet leda till för-
djupade kunskaper om relationen mellan den juridiska prövningen i domstolen 
och den faktiska tillämpningen av tvångsvårdslagstiftning bland professionella 
som inte är jurister dvs. socialarbetare, psykologer, psykiatrier m fl. 

Vi vore tacksamma om ni kunde ta upp detta med er klient inför förhand-
lingen och kontaktar oss om klienten önskar att inte delta. Om vi inte hör av 
varandra innan förhandlingen, kommer vi att finnas på plats för att stämma av 
med klienten att han/hon kan tänka sig att låta oss vara med på förhandlingen. 
Om ni eller er klient har några frågor om projektet, kontakta gärna någon av oss. 

Tack på förhand för er hjälp. 
Professor Anna Hollander   FD Stefan Sjöström   Doktorand Maritha Jacobsson 
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Bilaga 6 
 
 
 
Information till dig som är patient/klient 
 
 
Vid Umeå universitet bedrivs ett forskningsprojekt Terapeuten som motpart. 
Förvaltningsprocessen i mål om tvångsvård. Projektet finansieras av Socialve-
tenskapliga forskningsrådet. Inom projektet studeras förvaltningsdomstolarnas 
prövning av ärenden om tvångsvård av barn, missbrukare och psykiatriska pati-
enter. Vi är framför allt intresserade av kommunikationsprocessen och hur pro-
fessionella agerar i rätten vilket kan ha betydelse för rättsäkerheten. Projektet är  
tvärvetenskapligt och genomförs av Fil. Dr. Stefan Sjöström, Luleå tekniska 
universitet och professor Anna Hollander, Stockholms universitet. I projektet 
ingår även en doktorand Maritha Jacobsson, Umeå universitet. 
 
För att studera detta spelar vi in länsrättsförhandlingar på ljudband. Nu frågar vi 
Dig om vi kan spela in och närvara vid denna förhandling. Ditt deltagande är 
helt och hållet är frivilligt. Vi respekterar Din eventuella önskan om att inte 
deltaga. Om Du väljer att deltaga, kan Du när som helst välja att avbryta Ditt 
deltagande. För den händelse att Du accepterar ett deltagande, kommer inga 
uppgifter om Dig att kunna identifieras till person i presentationen av forsk-
ningsresultat. 
  
Detta informationsblad lämnas ut till Dig som samtycker. Om Du har några frå-
gor beträffande studien, kan Du alltid vända Dig till någon av oss i projektet. 
 
 
 
 
 
Docent Anna Hollander     FD Stefan Sjöström      Doktorand Maritha Jacobsson 

 


